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Presentació
La Revista de Menorca, des de la seva fundació el 1888, ha passat per diferents etapes, superant sempre les circumstàncies difícils que s’han pogut
presentar. Açò es reflecteix en la sèrie d’èpoques que s’han succeït fins
arribar a l’actual tom 96 de 2017, amb el qual es tanca la novena època.
Els temps canvien i, pel que fa a publicacions periòdiques, aquests
canvis repercuteixen principalment en els processos d’edició i en els suports. I ara ens trobam en un moment de canvi. És per açò que els editors de la revista, l’Ateneu de Maó, entitat propietària de la seva capçalera, i l’Institut Menorquí d’Estudis, coeditor des del 1990, ens adreçam
a vostès, lectors d’aquesta revista, per explicar aquests canvis.
Avui en dia perquè una revista com la nostra pugui mantenir-se necessita arribar al públic a través de la xarxa en suport digital. Així, a partir del proper número, que encetarà una nova època, la desena, la revista també es publicarà en digital.
En aquesta nova època els articles rebuts hauran de seguir unes normes de presentació d’originals, publicades ja en aquest número, que segueixen criteris internacionals, i hauran de passar un procés d’avaluació per experts externs per poder ser publicats.
L’estructura organitzativa de la revista comptarà amb un Consell de
Redacció i un Consell Assessor, que serà el responsable de triar els avaluadors externs.
I amb la nova època arribarà també un nou disseny de la coberta i la
portada. Mentrestant ens hem avançat i ja hem aplicat el nou disseny
tipogràfic a l’interior d’aquest número, que pretén adequar-se a les noves necessitats.
Tots aquests canvis són imprescindibles perquè aquesta publicació
pugui obtenir, en un futur proper, una indexació de qualitat. Es tracta
d’adequar a les directrius actuals la Revista de Menorca, que s’ha distingit sempre per la qualitat de les seves aportacions, específicament però
no només de continguts menorquins, i que ara ha de superar el repte
d’aconseguir una difusió i un prestigi d’acord amb els rànquings acadèmics actuals.
Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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Dossier
Primera edició del Màster de Psicologia Clínica a Menorca
Universitat de Barcelona – Ateneu de Maó

Presentació
Dra. María Vives
Universitat de Barcelona / Membre de l’Institut Menorquí d’Estudis

Els articles que se presenten a continuació responen a diferents àrees
de la Psicologia Clínica i Dinàmica, i els seus autors són exceŀlents docents, que m’han acompanyat en totes les edicions del Postgrau i Màster des que van ser renovadament aprovades per les diferents comissions de Postgraus de la Universitat de Barcelona a partir de l’any 1999.
El títol del Màster, Psicologia Dinàmica: Psicodiagnòstic, Intervenció
i Investigació, actualment reduït a un any, ha passat a anomenar-se
Aplicacions de la Psicologia Clínica i Dinàmica al Diagnòstic, al Tractament i a la Recerca.
Aquest Màster, presentat a Menorca la tardor del 2014, es va desenrotllar a la seu de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, i es va
clausurar a la primavera del 2015. Alguns dels professors del conjunt
del Màster han resumit, en els articles que s’exposen a continuació, una
petita part de la seva experiència docent, professional i investigadora.
Fins i tot els temes van seguint l’ordre en què es varen exposar els mòduls del Màster a la primera edició a Menorca. D’altra banda, els mòduls i temes, no inclosos en aquest nombre, es podrien publicar, sempre que la direcció ho cregui oportú, en una nova edició de la Revista.
El monogràfic s’inicia amb el mòdul Psicologia Dinàmica i l’article
del Dr. Patuel, «Els malestars o neguits a la cultura occidental». El professor Patuel, psicòleg, terapeuta, psicoanalista i investigador, que ha
aprofundit durant anys en l’obra de S. Freud, se centra, aquí, en la influència que el sentiment de culpa té en les nostres actituds i comportaments. I ho fa relacionant la correspondència mantinguda entre Freud
i Pfister, a la qual afegeix comentaris tan cabdals com els de Paul Ekman i Melanie Klein.
Dins el mòdul Psicologia Evolutiva, es presenten tres articles, el primer dels quals, «Les primeres capacitats del nadó amb dèficit visual»,
Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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correspon a la professora Mercè Leonhardt, psicòloga especialista en
nens cecs i de baixa visió, i una de les primeres investigadores al nostre país del test de Brazelton, i creadora de la Bateria d’optotips ML Leonhardt. En l’article, l’autora se centra en el que suposa patir, des del
naixement, un dèficit visual sever, i en la conveniència de trobar les eines necessàries per ajudar a suplir aquesta mancança tant en les relacions primerenques del nadó amb els seus pares com entre les persones que el rodegen.
En el segon article, «Ser y dejar de ser adolescente en la sociedad
de la incertidumbre», el professor Jorge Tió, psicòleg clínic, terapeuta i psicoanalista (SEP-IPA), que ha desenrotllat bona part del seu treball clínic i investigador entre adolescents problemàtics, ens mostra la
influència que tenen els canvis socials fins a poder dificultar el procés
evolutiu de nois en edats i característiques similars.
L’últim article del mòdul Psicologia Evolutiva, «El joven», ha estat
dissenyat pel professor Pere Barbosa, psicòleg clínic, pedagog, terapeuta (FEAP) i investigador de nombroses temàtiques. En l’article, l’autor
dibuixa les peculiaritats del final de l’adolescència i els aspectes més
crítics que presenten els joves, i que l’autor relaciona, preferentment,
amb la facilitat per desiŀlusionar-se, la complexa selecció dels estudis
i professió, i l’elecció de parella.
Per part del mòdul Psicopatologia, el Dr. Antoni Talarn, psicòleg clínic, terapeuta, professor titular de la UB i autor de nombrosos llibres
sobre psicoanàlisi, psicopatologia i psicoteràpia, ens aporta l’article
«Reflexiones sobre la ficción del ‘más i mejor’ de hoy en día». En ell,
sosté que vivim en una ficció total, embogits pel domini de la tècnica,
la ciència, i la creença que, amb aquest domini, podem obtenir la felicitat. L’autor critica el ritme, cada vegada més creixent, de les disposicions enganyoses del sistema —social i propagandístic—, en general,
però amb l’esperança que la recerca de la felicitat, sota l’ombra psicoanalítica, pugui aportar certa claredat.
Dins el mòdul Psicodiacnòstic, d’Aprenentatges i d’Àrees Especifiques es presenten dos articles més: «Debilitats epistemològiques del
constructe TDAH (trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat)» i «El
12
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síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple – síndrome de
Ulises». En el primer dels articles sobre el constructe TDH, el Dr. Josep
Moya, metge psiquiatre, terapeuta, psicoanalista, investigador i coordinador de nombroses investigacions, ens transmet la seva experiència
sobre l’alarmant increment del nombre de fillets i adolescents diagnosticats per psiquiatres de TDH. El més important resideix en l’explicació de les debilitats epistemològiques del constructe TDH, i, en paraŀlel,
de les dificultats que presenten alguns infants per atendre les explicacions sense tenir TDH, ni cap altre tipus de trastorn.
Finalment, en el segon dels articles del mòdul Psicodiagnòstic d’Aprenentatges i d’Àrees Específiques, el Dr. Achotegui ens presenta «El
síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple – síndrome de
Ulises». En l’article, el professor Achotegui, metge psiquiatre, psicoterapeuta, professor de les universitats de Barcelona i Berkeley, ens aproxima al fet, actual i dramàtic, de les migracions a través de l’estudi de
les pèrdues i dols coneguts, i de la síndrome d’Ulisses, a qui ell va donar
nom. Les dues categories de símptomes podrien induir, quan es confonen, a ser erròniament diagnosticats, identificant-los com a propis de
trastorns psicòtics, i símptomes de les àrees depressiva, de la ansietat,
de la somatització, etc. Com bé assenyala l’autor, solitud, por i desesperança poden ser considerats símptomes passatgers, i no necessàriament indicadors de patologia.
Esperam poder presentar, cap a la tardor de 2018, la segona edició
del Màster Aplicacions de la Psicologia Clínica i Dinàmica al Diagnòstic, al Tractament i a la Recerca, dins el marc incomparable de l’Ateneu
Científic, Literari i Artístic d’aquesta ciutat portuària.
Voldria aprofitar aquí l’oportunitat que m’ofereix l’actual presentació per agrair a la presidenta de l’Ateneu de Maó, Dra. Margarita Orfila,
el suport que sempre m’ha brindat per poder introduir i realitzar a Menorca, de la manera més eficaç possible, el Màster desenvolupat durant
anys a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
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Els malestars o neguits a la cultura occidental
Jaume Patuel Puig
Institut Universitari de Salut Mental de la Fundació Vidal i Barraquer
Universitat Ramon Llull

Resum: L’article pren com a punt de partença el treball de Sigmund Freud El malestar en la cultura (1930). Constata el desassossec de l’home occidental. Un sentiment de culpa inconscient. Una emoció primària segons Paul Ekman. Una lectura reductora de Klein, psicoanalista anglesa, ha posat aquest sentiment com
a mòbil de les nostres accions. Cal revisar-lo i alhora avançar al concepte de responsabilitat i dignitat.
Paraules clau: culpabilitat, responsabilitat, ego, malestar, emoció
Abstract: The article takes as a starting point, the work of Sigmund Freud Civilization and its discontents (1930). Note the unease of occidental man. A feeling
of unconscious guilt. A primary emotion according to Paul Ekman. A reductive
reading of Klein, an English psychoanalyst, has put this feeling as the motive of
our actions. We must review it and at the same time advance the concept of responsibility and dignity.
Keywords: culpability, responsibility, ego, discomfort, emotion

D’ençà que Sigmund Freud va publicar El malestar en la cultura (1930)
es va formar una trilogia, integrada per El futur d’una iŀlusió (1927), també escrita per Freud sobre el tema de la religió, i que va ser comentada
críticament per Oskar Pfister, pastor protestant i psicoanalista, sota el
títol La iŀlusió d’un futur (1928), la qual no es coneix al món hispanoparlant. Hi ha traducció només en francès, italià i anglès. Sigmund Freud va
respondre a aquest comentari amb la primera obra esmentada. Les tres
formen una unitat. Cal situar-les en el seu context de quasi fa un segle.
En llur contingut s’hi troben diversos conceptes, entre d’altres, iŀlusió,
religió, malestar, sentiment de culpa, patiment, creença, fe, Déu i amor.
És un fet ben constatable que la nostra cultura occidental està en plena crisi identitària. La crisi econòmica no és més que la punta de l’iceberg. A més, tot un nou paradigma secular s’està imposant. Freud en va
Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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ser uns dels promotors amb la psicologia dinàmica o psicoanàlisi o psicologia profunda. Una de les seves aportacions va ser viscuda de forma
ferotge i amb crítiques molt dures, que indicaven, per tant, la importància del tema. Aquesta aportació, per directa i pregona que va ser per a
la religió, va tenir un caire molt sa: la lluita contra una religió més aviat
negativa, repressora. El seu error va ser partir de persones amb problemes emocionals i no, com Oskar Pfister, de persones sanes i madures.
Una emoció es reflecteix en els escrits dels dos autors i va ser constatar un sentiment humà de malestar, culpabilitat, desassossec, o culpa. Qui no ha viscut o viu aquest sentiment de culpabilitat vague, general, sense determinar? O un sentiment de culpa irracional enfront a
un aspecte concret de la vida? Que produeix moltes vegades un autèntic patiment psíquic, però inútil, i pot esdevenir malaltís? Aquí podríem presentar molt de casos clínics o en llenguatge pedagògic, en diríem, exemples.
Si partim que aquest sentiment és una emoció primària, mostrat per
Paul Ekman, psicòleg que s’ha dedicat a l’estudi de les faccions emocionals del rostre, aquest «malestar», junt amb les lectures diferents sobre el sentiment de culpabilitat, segons alguns autors (Sigmund Freud,
Alfred Adler, Carl G. Jung, Melanie Klein, Serge Lebovici, Donald Winnicott i d’altres) haurem d’acceptar que és una emoció bàsica i necessària de la nostra estructura biopsíquica; per tant, ni inútil ni patològica. Si
és bàsica, alguna funció ha de fer. No es dona gratuïtament. Efectivament, la seva funció és d’advertir que alguna cosa de la nostra actuació
interior o exterior no va bé, no marxa de forma adequada, o un comportament no és adequat o no tenim cura de la nostra corporalitat i tantes
altres indicacions per bé que no siguin del nostre grat, la qual cosa demana un referent. Aquestes referències són les normes educatives viscudes pels nostres ancestres, pares, família, escola i societat. Normes
inoculades interiorment a través de l’ambient i de les relacions humanes. I aquestes normes s’han de complir, sinó emergeix un malestar,
una exigència psíquica interior.
Cal recordar que hi ha un aspecte molt desacurat, àdhuc negat, per
part de certes escoles psicològiques. Quin? Que existeix, es vulgui o no,
16
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un món o nivell inconscient tant a nivell personal com a nivell coŀlectiu. També es pot dir, amb altres paraules, que hi ha diversos nivells de
consciència o estats no ordinaris de consciència. Hi ha pautes com també normes de què no som conscients, però portem a terme i les executem. Per altra banda, les neurociències van confirmant les intuïcions o
postulats freudians com el seny de la psicologia popular a través de dites, proverbis, contes, llegendes, mites.
Les neurociències ens confirmen un món amagat o una nova mena de
memòria, un inconscient, però actuant de forma dinàmica en la conflictivitat humana. D’aquí una contradicció, constatada pel mateix Freud,
que hi ha un sentiment de culpa, un malestar inconscient. O és conscient o no ho és? Deixant de banda el debat que pot convocar aquesta dificultat, hem de poder evitar que l’arbre no ens faci perdre la visió
global del bosc. O que la visió general del bosc no ens permeti connectar amb l’arbreda.
Així doncs, aquesta emoció primària, bàsica, cal tenir-la present i conèixer-la per tal de saber gestionar-la. I com diu la dita «les maces piquen» i tant trastorn és un excés per massa culpabilitat o un dèficit per
absència d’aquest sentiment. Tant l’un com l’altre donen peu a personalitats alterades emocionalment. Per un excés tindrem els obsessius
i per dèficit, els psicòpates. Dues menes de personalitats molt esteses
en la nostra societat. Deixem de banda aquestes alteracions de personalitat, que caient als extrems poden ser molt malaltes, àdhuc fins a no
poder fer vida social. O també fer la vida relacional impossible o destructiva, o com no tolerar la vida dels altres, i matant-los tant físicament
com psíquicament. Tota una relació tòxica, com avui es diu.
Fent un pas més, podem constatar que hi ha una certa tendència a
dir: «No en facis cas d’aquests sentiments», «Què he fet que em senti
malament?», «Ara de què em vols fer sentir culpable?» o «Quin pecat
he comés perquè déu em castigui així?», i moltes d’altres expressions
que són ben significatives d’un malestar tant conscient com inconscient. I no diguem en el terreny religiós quan el sentiment de culpabilitat
i culpa ha estat embolcallat amb la paraula pecat davant un càstig diví
(!). Les destrosses emocionals o psíquiques, i no diguem morals, han
Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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estat immenses, de tal forma que hi ha algun autor que ha afirmat que
el sentiment de culpa és sempre malaltís; mai sanogen. Així les persones que ho patien, per consciència escrupolosa o obsessiva, ho poguessin superar per trobar una altra vegada la pau interior. Al meu entendre, una bona gestió d’aquesta emoció o sentiment de culpabilitat, cal
aprendre-la. No s’aprèn enfrontant-s’hi, ni enfadant-s’hi, ni irritant-s’hi,
ni tampoc negant-lo sinó dialogant i comprenent-lo. La capacitat de la
pròpia introspecció i coneixement d’un mateix. La culpabilitat es manifesta amb moltes somatitzacions: De què em sento malament? Hi ha
raó o no? Hi ha motiu o no?
El món inconscient porta a vegades exigències excessives o irracionals. El cas més clar i específic és el d’aquella filla que té cura total i sense límits de la mare o del pare al llarg de la malaltia i, una vegada morta,
li surt un sentiment de malestar o culpabilitat: «Hauria haver pogut fer
molt més…», com ho gestiona? Al darrere hi ha un món imaginari amb
figures parentals o arquetips de molta perfecció i exigència; per tant,
gens raonables per al món conscient i aquest no pot impedir aquets reacció. Un altre aspecte a tenir en compte és que el malestar no acceptat
o negat conscientment o no reconegut pot expressar-se en malestars
o malalties corporals sense donar-hi cap mena d’importància. Aquesta actitud porta o pot portar a la llarga que aquests malestars corporals
es facin crònics i se somatitzin, donant peu a malalties corporals cròniques, o psíquicament amb actuacions de fracàs, de pèrdues, o bloquejos emocionals impedint poder ser creatiu o prendre decisions serioses.
Al meu entendre, en el terreny psicològic dinàmic, hi ha hagut una
lectura incompleta d’una autora, Melanie Klein, psicoanalista anglesa,
que ha insistit molt en aquesta culpabilitat. Aproximem-nos a aquest
text. Diu així (Klein 1976, 231):
En aquest esforç per atènyer les nostres fites amb la gent, el primerenc desig de reparar s’uneix a la capacitat d’estimar, el fet irrevocable que ningú
de nosaltres està mai totalment lliure de culpa té aspectes molt valuosos
perquè implica el desig mai exhaurit de reparar i de crear en qualsevulla
forma que puguem.
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Aquest text pot reenviar a la dogmàtica catòlica i ser una forma secularitzada del pecat original. La foscor, la negror per sobre la llum de bell
antuvi. Moltes persones han romàs en aquesta part. I n’han fet un postulat psicològic: Sempre actuem per alguna culpabilitat. Però cal continuar llegint aquesta autora per tal de no romandre només en aquest
paràgraf, com he indicat anteriorment i poder tenir-ne una altra visió
més completa, però no suficient, d’allò que M. Klein vol expressar. Diu
a continuació (Klein 1976, 231):
Totes les formes d’ajut social es beneficien d’aquest anhel. Els casos extrems
de sentiment de culpa empenyen la gent vers el total sacrifici de si mateix
per una causa o pels seus semblants, i poden conduir al fanatisme. Així i tot,
sabem que algunes persones arrisquen llur vida per salvar d’altres, i aquesta acció no correspon necessàriament al mateix ordre. En aquests casos no
és tant la culpa que podria actuar com la capacitat d’amor i generositat i una
identificació amb els nostres semblants en perill.

Aleshores veiem que no tot és ja fruit del sentiment de culpa, sinó
també de l’amor identitari. Però l’experiència humana ens porta també a considerar que la base no és la negativitat sinó la positivitat que
té tot Ésser Humà. Cal fer una nova lectura global d’aquests paràgrafs
per tal de veure que l’amor no és un extrem d’actuació sinó la forma de
viure el dia a dia en moltes persones i no la culpabilitat. A més, aquesta
nova lectura pot menar-nos a tenir en compte un nou concepte: l’emoció bàsica de culpa ens ha de portar a ser responsables d’un i dels altres.
A més, en alguns àmbits antropològics actuals, la pregonesa o fondària de tot Ésser Humà està basada en la Confiança, Bondat i Amor.
Aquestes capacitats o emocions intrínseques en tot Ésser Humà malgrat
la dificultat de reconèixer-les per diverses causes, cal no projectar-les a
fora i romandre únicament en les capacitats o emocions negatives: enveja, odi, cobdícia, gelosia i d’altres. Aquest dualisme ha comportat i
encara comporta moltes dificultats de convivència en la nostra cultura.
Tot això produeix un malestar i ben malaltís. L’Ésser Humà és un Ésser
Confiançal. La psicologia profunda ens ho confirma. Si no hi ha confiança, no hi ha creixement, desenvolupament vers la maduresa integral.
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Junt amb aquesta evolució i formant part d’ella mateixa, hem d’incloure dificultats i oposicions de contraris. En aquesta conflictivitat, cal
la necessitat d’una emoció indicadora. Freud, en el llibre El Malestar en
la cultura, recorda que les dificultats venen de tres àmbits: de la Naturalesa, que no podem controlar; de les malalties que es presenten i intentem més que mai curar-les. I el tercer malestar ve de la relació personal
amb els altres. Només cal mirar no únicament el mapa geopolític mundial per les guerres sinó també el nostre entorn general amb les guerres d’altra mena: moneda, poder(s) i sense oblidar l’entorn més proper
com el professional i familiar: enveges, antipaties, etc.
I sense citar-ho de forma explícita, podem constatar en la lectura
d’aquest llibre, El malestar, que la dificultat més important es troba en
l’àmbit de cada Ésser Humà amb si mateix. Per això, crec adient aportar a la reflexió un text del mateix Sigmund Freud (1978, 72), escrit al
1939, als 82 anys.
Un proverbi adverteix la impossibilitat de servir al mateix temps a dos senyors. El pobre «ego» es veu encara més apurat: li toca servir a tres severs
amos i s’esforça a conciliar les seves exigències i mandats. Tals exigències difereixen sempre i, a vegades, semblen inconciliables; res, doncs, d’estrany que l’«ego» fracassi tan freqüentment en la seva tasca. Els tres amos
són el món exterior, el superego i l’allò (ego, super-yo, id). Se sent assetjat
per tres costats i amenaçat per tres perills, davant els quals, en cas de pressió extrema, reacciona amb el desenvolupament de l’angoixa. L’«ego» està
destinat a representar les exigències del món exterior, però vol també ser
un fidel servidor de l’allò. Per altra banda, és minuciosament vigilat pel rígid superego que li imposa determinades normes de conducta, sense atendre els mandats que li exigeixen per part de l’allò i del món exterior i el castiga en cas d’infracció amb sentiments d’inferioritat i culpabilitat. D’aquesta
forma, conduït per l’Allò, restringit pel Superego i rebutjat per la realitat,
l’«ego» lluita per portar a terme la seva missió…, la d’establir una harmonia entre les forces, que actuen en ell; i comprenem per què, a vegades, no
podem menys que exclamar: Què difícil és la vida! Quan l’«ego» ha de reconèixer la seva feblesa, s’inunda o s’afoga en angoixa. Angoixa real davant
el món exterior, angoixa moral davant el Superego i angoixa neuròtica davant la força de les passió de l’Allò.
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I per comprendre millor el text, ens val la metàfora del cavall (allò),
brides (superego) i el genet (ego). L’ego no pot ni maltractar el cavall, ni
deixar les brides, però li cal treballar per l’harmonia psíquica.
La reflexió d’aquests textos ens hauria de menar a conèixer més a fons
l’estructura psíquica des de l’angle de la psicologia profunda, una antropologia psicodinàmica, on la paraula és imprescindible. I faig esment
d’una cita de Serge Lebovici (1971, 100), psicoanalista parisenc, que diu:
La culpabilitat estaria, doncs, inscrita en el destí biològic humà i no està condicionada des de l’exterior ni des del context cultural i els seus components
ètics i religiosos només en quant al seu contingut.

I el contingut l’omple la paraula. Aquesta aportació confirma el que
he indicat, al principi, de Paul Ekman. La reflexió ens ha de poder portar no únicament a tenir en compte aquest sentiment de culpabilitat o
malestar —emoció primària— sinó anar-la transformant cap a un nou
concepte operatiu i performance com és la responsabilitat que cada Ésser Humà ha de tenir envers si mateix, envers els altres i envers tota la
Terra o Cosmos. I, a més, una base o punt de partença, no inscrita en la
biologia, però sí en l’estructura psíquica integral, és el gran respecte a la
dignitat humana. D’aquesta dignitat cada individu ha de ser-ne responsable, i l’emoció bàsica de malestar és un ajut de discerniment sa i no
patològic o malaltís o inútil. I el mon de la «psi» mai és neutral.

Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550

21

Jaume Patuel Puig

Referències bibliogràfiques
Ekmna, P. 2013. El rostro de las emociones. Barcelona: RBA.
Freud, S. 1978. El Malestar en la cultura. Vol. XVI. Buenos Aires: Amorrortu.
Klein, M. 1976. Nuestro mundo adulto y sus raíces en la infancia, vol. 6. Buenos
Aires: Paidós.
Lebovici, S. 1971. Les sentiments de culpabalité chez l’enfant et chez l’adulte. Paris: Hachette.
Pfister, O. 1928. «Die Illusion einer Zukunft. Eine freundschaftliche Auseinandersetzung mit Sigmund Freud». Imago 14: 149-184.

22

Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550

Les primeres capacitats del nadó amb dèficit visual
Mercè Leonhardt Gallego
Fundació Vicenç Ferrer
Fundació Ramon Martí Bonet

Resum: El dèficit visual sever suposa per a un bebè, per a un nen en desenvolupament un greu obstacle per establir una relació i comunicació amb els altres. El
suport i ajut del professional d’Atenció Primerenca resulta, per a molts pares, el
pont que facilita la trobada entre ells, per establir una relació amorosa, i un vincle fort i potenciador de la personalitat del nen. L’aplicació d’una sèrie de materials com l’Escala d’assessorament del comportament neonatal del Dr. Brazelton
i la Bateria d’optotips ML Leonhardt afavoriran la descoberta de les capacitats
del nadó per tal de poder-les potenciar en tot el possible.
Paraules clau: dèficit visual, nadó, relació amorosa i comunicació, Escala d’assessorament del comportament neonatal de T.B. Brazelton, Batería Optotipos ML
Leonhardt
Abstract: Several visual impairments mean for a baby a serious obstacle for establishing a good relationship and communication with others. The support and help
of Early Intervention for many parents is the bridge that facilitates contact between them to establish a relationship and a strong bond that enhance the personality of the child. The application of a number of materials such as Neonatal
Behavioural Assessment Scale of Dr. B. Brazelton and the Battery of different
optics cards ML Leonhardt, in order to discover baby’s capabilities, become as
an useful and efficient tool.
Keywords: Visual impairment, newborn, loving relationship and communication,
Neonatal Behaviour Assessment Scale of T.B. Brazelton, Battery Optotypes ML
Leonhardt

Introducció
Els estudis sobre el sistema visual ens mostren com la visió ens dona al
voltant del 80 % de la informació sobre el món que ens envolta i sobre
nosaltres mateixos. Si la visió no és bona, la informació rebuda també
n’està mancada.
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En el nostre entorn hi ha senyals que podem veure, sons que podem
escoltar, aromes que podem olorar. Sense un sistema especialitzat en
el nostre organisme, només podem detectar parts de l’ambient que són
sensibles als sensoris que té disponibles la persona.
Els sentits no poden informar-nos de tot el que passa en l’ambient
però tampoc estem tan limitats com altres sers vius. Per exemple, no
podem veure amb la claredat d’un gat en la foscor, però estem més ben
dotats que un ocell que depèn tant de la llum perquè sense ella es moriria de gana, tot i que les seves potes estiguessin sobre l’aliment. Els
sistemes sensorials són els mitjans pels quals rebem la informació del
nostre entorn. Conèixer quina informació es rep (o es deixa de rebre) i
la forma de com es rep és fonamental per comprendre i predir la conducta habitual o la possible conducta diferent en cas d’haver de conviure amb altres alteracions.
La visió del nadó
El sistema visual del nounat es desenvolupa ràpidament i es torna cada
vegada més competent. En aquest període de ràpid desenvolupament,
el sistema és molt vulnerable. La manca d’estímuls procedents de l’entorn o una selecció anòmala d’aquests pot tenir conseqüències molt negatives. Per exemple, si el lactant ha viscut sis mesos sense una visió
organitzada, és massa tard per redreçar-la. El nen no utilitzarà correctament la seva capacitat visual. I resulta difícil determinar si el lactant
no ho fa, el nen no mira encara que físicament pugui fer-ho o bé si és
que no ho pot fer. El sistema visual però continua sent vulnerable i pot
experimentar danys durant un cert temps. Si un ull no té una aportació d’estímuls, pot aparèixer una afecció permanent del sistema binocular, encara que el període de visió monocular estigui present un curt
espai de temps i s’ha de tenir en compte que aquesta classe de sensibilitat dura fins al tercer any de vida.
Les funcions visuals, podem començar a observar-les just quan neix
el nen. Quan el nadó fixa per primer cop els seus ulls en la cara de la
mare o del pare, és capaç d’estar un temps llarg observant-la, especial
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ment si està a una distancia entre uns 25–30 cm. Podem observar bebès grans prematurs que, al cap de pocs dies, comencen a desenvolupar la seva mirada, fixant els seus ulls amb atenció cap a la mare o en
models visuals, i realitzant uns seguiments a un objecte en moviment.
Des del naixement, el nadó disposa d’un equip sensorial i perceptiu
que li permet comunicar-se i descobrir el seu entorn. La relació entre
pares i fills es basa en el to de veu, el ritme i l’entonació de les paraules,
els gestos i una comunicació emocional que estableix els primers fils
invisibles en la interacció i relació, base dels primers vincles. La comunicació es crea a través dels mitjans que s’utilitzen, de manera que els
pares ni se’n adonen. La mare, el pare, se serveixen de diversos canals:
auditiu (li parla i li canta) kinestèsic (el toca, l’acarona), visual (el mira,
posa el seu rostre a la vora de la cara del nen). Els pares no es pregunten
«quina quantitat» de la seva comunicació li arriba al bebè, però segueixen repetint-la. I, d’aquesta forma, apareixen i es creen les primeres interaccions socials en què, a més de comunicar-se, se senten emocions i
alhora es vol tranquiŀlitzar el bebè, donar-li confort i assolir l’homeòstasi o equilibri de les seves funcions fisiològiques perquè és la base que
li permetrà estar atent als estímuls externs.
Els nounats disposen d’un ampli ventall d’habilitats, predisposicions mentals i un bon nombre d’aptituds, excepcionalment adaptades
a les necessitats crítiques de les primeres edats. Així, el nounat no només pot veure sinó que també mostra preferències visuals, definides
com a la cara dels pares i, fins i tot, poden distingir les d’altres persones, o bé prefereixen mirar imatges visuals noves. Mostren preferències en l’exploració i són sensibles a les mirades dels altres, de manera
que des de l’inici poden intuir-ne les seves emocions. Els bebès poden
distingir entre les diverses expressions facials que reflecteixen emocions (per exemple, tristesa, alegria, sorpresa) i, fins i tot, poden imitar
aquestes expressions. Poden també imitar expressions facials així com
diferents sons, no solament a través de moviments amb la boca, llengua o altres gestos facials, sinó també amb el parpelleig dels ulls o moviments de dits. També es mostren més atents a la mirada fixa que no
pas en una mirada que es perd en l’entorn.
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Quan el nen se sent desbordat pels estímuls o per situacions no adequades per a ell, ho mostra amb comportaments d’estrès indicadors de
la seva recerca d’ajut o del consol, ajut que confia que li vindrà de l’adult.
En el nostre treball amb nadons amb discapacitats i amb prematurs,
ens cal buscar aquelles eines que ens ajudin en el nostre treball professional a conèixer i entendre millor el nadó. Els nadons també poden
mostrar la seva incomoditat davant d’estímuls desbordants per a ells
o allò que els fa dolor; per tant, és necessari detectar, al més aviat possible, aquells signes d’estrès que pateixen els nens. Aquesta detecció
ens indica la necessitat i el valor profitós que té pel fet d’haver-se sentit comprès. Sortosament, avui dia tenim al nostre abast escales com la
Neonatal Behavioural Assessment Scale o Escala d’assessorament del
comportament neonatal de T.B. Brazelton (1997) o la NBO Neonatal
Behavioural Observation de K. Nugent (2010), que ens permeten l’observació de les capacitats i fortaleses de què disposa el bebè, així com la
seva fragilitat. o punts més febles a través dels quals ens diu que aquell
nen/a necessita més suport.
Observar com el nen està disposat o no a atendre els estímuls externs
ens proporciona un coneixement general de com és, de les seves preferències o fins i tot cap a on s’orienten les seves limitacions. Alguns
dels ítems de la Neonatal Behavioural Assessment Scale NBAS, mostren com, per exemple, els d’«Orientació al so», la gran reactivitat o hipersensibilitat que mostren els nens amb dèficit visual des del naixement al so, les preferències de contacte amb el cos de l’adult, en el de
l’«Abraçada» i la recerca de la veu de la mare i del pare, al mateix temps
que està sentint la nostra. Aquestes competències i, en especial, la diferenciació i preferència als pares que fa el bebè potencien, sens dubte,
les primeres relacions de vinculació entre ells.
Per altra banda, per tal d’avaluar la qualitat de la visió dels més petits
així com els diferents aspectes de les funcions visuals, disposem de la
Bateria d’optotips «ML»· Leonhardt (2012), que ens indica amb detall
allò que veu un nadó o a on se situen les seves mancances. Tots aquests
materials configuren un ajut extraordinari per conèixer les habilitats
dels nadons amb discapacitats, així com dels prematurs, la qual cosa,
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pel fet d’ampliar el coneixement als pares, se senten ajudats en els canvis possibles i necessaris, que, en definitiva, permetran una millor valoració de la mirada i respostes del seu fill i, d’aquesta manera, progressar amb la construcció del vincle des d’una perspectiva més positiva.
Períodes de desenvolupament del sistema visual
Existeix un període crític a partir del qual no és possible que es comenci un desenvolupament normal del sistema visual i un període sensible
durant el qual continua la seva maduració, sempre que el període crític
hagi estat normal en la seva primera evolució. Pel que fa al període crític, s’ha investigat com la deprivació d’estímuls visuals durant el període crític provoca alteracions en tots els nivells de la via visual.
Hubel i Wiessel (1999), oftalmòlegs i eminents investigadors, van establir la duració del període crític en animals com el gat en sis setmanes,
i en el mico, en vuit setmanes. Extrapolant aquests resultats a la visió
del nen, van fixar el període crític entre els dos i quatre mesos d’edat.
El desenvolupament del sistema visual segueix un procés dinàmic
amb modificacions anatòmiques i fisiològiques després del naixement,
i que es perfecciona sobre la base de la experiència visual, que s’adquireix durant els primers vuit anys; per tant, els especialistes han de conèixer els canvis i estar atents al «període crític» o període de plasticitat sensorial, que és l’etapa de major plasticitat, i al període sensible,
entre el naixement i els cinc anys, ja que el que no s’aprèn, o «s’aprèn
malament» en aquestes etapes serà difícil de recuperar. Es fa imprescindible la intervenció primerenca per afavorir una òptima evolució
del sistema visual
Un bebè amb dèficit visual no té les mateixes oportunitats per donar
un significat a la pròpia identitat, al seu jo en relació a l’altre o bé per
descobrir el món amb les seves pròpies habilitats. El bebè amb severes
dificultats en el seu sistema visual necessita d’un jo auxiliar, d’una altra persona que li doni suport i estableixi el pont de trobada entre ell i
el món. L’activitat a desenvolupar davant el desconegut és l’estímul, la
porta que obre la curiositat al coneixement, curiositat que és manté a
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través del plaer que proporciona el joc i la integració d’aquest coneixement experimentat de forma repetida.
Conèixer com percep el món el nen cec, així com afavoreix una resta visual al bebè de baixa visió són aspectes importants que els pares
desitgen conèixer i, al mateix temps, els ajuda a donar bones respostes al seu fill.
Els pares, amb el seu amor i bon fer, seran la base que potenciarà l’estímul pel coneixement, i amb el temps s’enfortiran les capacitats del fill.
La base de l’estímul i la curiositat està en el lligam i el vincle que es va
creant entre ells.
El treball dels professionals
En l’atenció primerenca, es considera la importància d’ajudar els pares
a conèixer no només com és i evoluciona un bebè cec, sinó a tenir en
compte les diferències individuals, o sigui els aspectes originals i personals de què el nen disposa, així com la resta visual que pot tenir un determinat nen. En un lactant, es tindrà en compte el seu interès per mirar la cara dels pares i algun objecte determinat, que li cridi l’atenció i
estigui al suficientment a prop. També tindrà en compte el nivell d’activitat, els períodes d’atenció que presenta, així com la major o menor
facilitat per aconseguir-los, el llindar de resposta, considerant la major
o menor quantitat d’estímul que el nen necessita per poder respondre,
el llindar de tolerància, baix o alt, segons la capacitat que presenta davant d’estímuls desbordants, etc.
Recollir els aspectes forts que mostra el nadó o lactant, i alhora també les seves vulnerabilitats, representarà aspectes a potenciar pels pares en la mesura del possible, i seran factors bàsics molt importants de
coneixement pels pares que iŀluminaran el camí fosc pel qual comencen a caminar (2015).
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Ser y dejar de ser adolescente
en la sociedad de la incertidumbre
Jorge Tió Rodríguez
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Resumen: El artículo analiza cómo los cambios sociales, que se están produciendo
en la actualidad, influyen en el proceso evolutivo de la adolescencia en la transición de una identidad infantil a otra adulta. Se subraya la importancia que para
el desarrollo evolutivo en esta etapa tiene la constante interacción con el entorno, y cómo los cambios que afectan a todas las estructuras sociales generan dificultades añadidas para contener las ansiedades de los adolescentes.
Palabras clave: adolescencia, desarrollo, identidad, entorno, estructuras sociales.
Abstract: The article analyzes how the social changes that are taking place today
influence the development of adolescence in the transition from a child identity
to an adult one. The article highlights the importance of the constant interaction
with the environment for development in this stage, and how radical and sudden changes affecting social structures generate additional difficulties to contain adolescents’ anxieties.
Keywords: adolescence, development, identity, environment, social structures

Introducción
Comprender lo esencial de «la más delicada de las transiciones», como
la describió Victor Hugo, nos puede ayudar a acompañar adecuadamente a los adolescentes en una etapa tan crucial del desarrollo. No resulta fácil hacerlo en una sociedad sometida a cambios tan vertiginosos y
tan altas dosis de incertidumbre. Por eso, hoy, más que nunca, necesitamos la creatividad de los nuevos miembros que se incorporan a ella.
La adolescencia, al igual que la infancia, existe como etapa del desarrollo biológico desde la aparición del homo sapiens hace unos ciento cincuenta mil años. Está determinada por los ritmos de maduración
que marcan el crecimiento del cuerpo y del cerebro. Pero la forma en la
que los sujetos la viven, su vivencia psicológica, está determinada por
la cultura. La mirada del entorno cultural afecta a las vicisitudes del deRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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sarrollo psicológico del adolescente. La particular concepción que una
cultura tiene de la infancia, las ideas sobre lo que significa ser adulto,
ser hombre, ser mujer, delinea el significado de la etapa de transición
que la adolescencia representa entre un estado y el otro. Los ritos de pasaje definidos desde lo social han acompañado este período, tanto en
las sociedades primitivas como en las antiguas Grecia y Roma. Múltiples variantes con una serie de denominadores comunes: una separación de la familia, un cierto apartamiento de la comunidad, un enfrentamiento con la dureza y el dolor, una preparación para la guerra en el
hombre y para la concepción y la crianza en la mujer, cuyo más claro
rito de iniciación era la desfloración.
La incorporación de los jóvenes a la sociedad ha sido fuente ancestral de conflictos. La juventud, con su carga de energía, su visión crítica, su ilusión ante las nuevas posibilidades que su creatividad le permite vislumbrar, ha generado siempre tensiones por la amenaza que las
ideas de cambio despiertan en las organizaciones sociales. «Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Contradicen a sus padres, devoran su comida y tiranizan a sus maestros.»,
escribía Sócrates en el siglo V a. C.
Pero la noción de infancia y adultez que cada sociedad en particular alberga define los puntos de partida y de llegada de la adolescencia, condicionando su devenir. La infancia no siempre ha existido tal
y como la conocemos hoy. La fundamentación filosófica y cultural sobre el sentido y la reivindicación de la infancia no se produce hasta el s.
XVIII, coincidiendo con el movimiento de reforma que en Europa impulsaron la Ilustración, el Romanticismo y la Revolución francesa. Ni
la idea de protección a la infancia, ni la necesidad de un dilatado periodo de formación antes de la plena incorporación al rol de adulto comienzan a aparecer hasta ese momento en nuestra sociedad occidental. La elevada mortandad infantil mediatizaba el vínculo afectivo con
el niño, al que no se acostumbraba a poner nombre hasta que superaba el primer año de vida (como todavía hoy en día sucede en algunos
lugares del centro de África). Los niños compartían físicamente el espacio con los adultos, sin límites claramente diferenciados. Y sólo en el
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momento en el que el desarrollo de sus cuerpos se lo permitía, comenzaban a desempeñar las tareas de los adultos. «Ya eres mayor». Con la
«aparición» de la infancia, el interés por sus necesidades y las nuevas
exigencias de formación, el tránsito a la vida adulta empieza a dilatarse y a hacerse más complejo.
La adolescencia resulta así una edad privilegiada para observar a la
sociedad a través de la interacción con sus nuevos miembros. Y hacerlo en nuestra contemporaneidad, puede revelar las fracturas y contradicciones que el vínculo social padece en la actualidad. Un vínculo cuya
pérdida de vitalidad acaba menoscabando la posibilidad de encontrarle
un sentido a la vida. No es casual que los conflictos con la adolescencia
estén llamando poderosamente nuestra atención en esta última década.
Los trastornos de la alimentación y de la conducta, la problemática de
la violencia, los embarazos precoces, el abuso de las drogas, la tensión
en las aulas… nos plantean serios interrogantes y nuevos retos para su
manejo. La adolescencia, como etapa, está empezando a ser más considerada (como le ocurrió a la infancia en el siglo pasado) en diferentes campos de atención.
En esta presentación, me interesa relacionar estas manifestaciones
de nuestros adolescentes con el particular momento de profundos y
vertiginosos cambios sociales que estamos viviendo en la actualidad.
Las transformaciones de los modelos familiares, las revoluciones biotecnológicas, la convivencia de múltiples culturas como resultado de
los grandes flujos migratorios, la invasión corrosiva de la filosofía del
Mercado Libre que ha puesto en jaque los Derechos Humanos, están
sumiendo a las estructuras sociales en profundos y rápidos procesos de
transformación, que nos hacen más difícil acompañar las adolescencias.
Estos cambios sociales suponen transiciones que, por su rapidez, nos
sumen en un estado de incertidumbre y desorientación generalizadas. Y
al igual que le sucede al adolescente que no sabe hacia dónde le llevan
sus cambiantes cuerpo y mente, nos encontramos con grandes dificultades para imaginar nuevos puntos de destino hacia los que dirigirnos
en lo social, huérfanos de las utopías que nos han decepcionado. La incertidumbre social hace más difícil tolerar la incertidumbre propia de
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nuestros adolescentes. Ni sabemos en lo que se van a convertir ellos, ni
sabemos en los que nos vamos a convertir nosotros. «Qué será, será»,
como ya decía la canción de Ray Evans en la película de Hitchcock (El
hombre que sabía demasiado, 1956) a mediados del s. XX, «el futuro no
es nuestro para que lo podamos ver» («The future’s not ours to see»).
La importancia de la relación para el desarrollo
Pero lo que sí sabem lo que sí sabemos son algunas cosas sobre cómo se
favorece el desarrollo de nuestras «crías» y de cómo la relación con ellas,
la mirada y el trato con que las acompañamos influyen en ese mismo
desarrollo. Quizás no podemos saber hacia dónde nos dirigimos, pero
sabemos cómo andar para no dañarnos, resistir la dureza del camino,
disfrutarlo y seguir aprendiendo durante su transcurso.
El sujeto humano se desarrolla a través de la relación. Todos recordamos L’Enfant sauvage de François Truffaut (1970), película basada en
un hecho real y en la que se describen los devastadores efectos del crecimiento en total aislamiento social. Cuando el bebé nace, el 75 % de
su desarrollo neuronal (conexión, organización, estabilización y mielinización de sinapsis) resta a la espera de los estímulos medioambientales para construirse. Es esta inmadurez cerebral con la que el ser humano viene al mundo la determinante de su potencial madurativo en
interacción con el entorno, la determinante del fenómeno de la cultura,
de su transmisión y aprendizaje de generación en generación, la determinante del exponencial crecimiento artístico, científico y tecnológico que nos ha llevado hasta nuestros días. Pero también es un importante factor en el origen de los riesgos que esta «crianza extrauterina»
conlleva y que se expresa en la multiplicidad de patologías mentales.
En las etapas del desarrollo en las que el crecimiento es más rápido,
como ocurre durante los primeros años de vida y también en la adolescencia, la influencia del entorno cobra aún mayor relevancia. Cada estado de nueva organización mental alcanzada a través de las experiencias
de relación sirve de base para el siguiente estadio, por lo que se producen múltiples y rápidos efectos encadenados entre entorno e individuo.
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Durante toda la infancia, y especialmente en los primeros años de
vida, el bebé necesita del cuidador para encontrar alivio a su malestar
psicofísico. No se trata sólo de atenderlo a nivel de las necesidades básicas para su supervivencia, sino también de ayudarlo a regular sus estados de angustia o desequilibrio emocional. Sin esta ayuda, su mente
puede quedar desbordada por el malestar y verse obligada a organizarse
defensivamente, perjudicando sus posibilidades del desarrollo. Resulta estremecedor observar a través de videograbaciones la interacción
disfuncional entre madres y bebés muy pequeños. Grabaciones en las
que se observa la instantánea desconexión con la que bebés de pocos
meses parecen apagarse de golpe, como si se hubieran quedado bruscamente dormidos, cuando su desesperado llanto no encuentra ningún
tipo de respuesta receptiva y ya no resisten más. Una desconexión que
les alivia pero que impedirá a sus mentes construir herramientas para
modular la angustia que perpetuamente pueden verse obligados a intentar evitar con este mecanismo.
El bebé nace inmaduro, pero orientado de forma innata hacia la relación. Con un equipamiento rico y altamente sensible a nivel perceptual,
visual y auditivo, hacia los estímulos procedentes del rostro, especialmente de la mirada —los ojos son finalmente la parte externa de nuestro
cerebro— y con una capacidad expresiva innata que potencia la comunicación. Las dinámicas de interacción con los cuidadores principales están en la base de los procesos que van a permitir (o no) al bebé desarrollar una paulatina capacidad de autonomía en su regulación emocional
y una maduración cognitiva lo más íntegra posible. Como fruto de toda
esta experiencia, se va formando un mapa mental (en base a representaciones y contenidos de memoria explícita e implícita), siempre abierto
a la reorganización, pero en el que se dibujan, tanto las expectativas de
mayor o menor confianza hacia la accesibilidad y receptividad de la relación, como ideas y expectativas en relación con uno mismo. Así, cada
niño tenderá a colocarse de una determinada manera en la relación con
los demás y tenderá a procesar sus propias reacciones de forma particular.
«Soy tonto, siempre me pasa lo mismo»; «Mamá es impredecible, hay
que ir con cuidado, nunca sabes con qué pie se ha levantado hoy». Una
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niña de tres años solía entrar en estados de angustia, aparentemente
desconectados de cualquier estímulo, mientras jugaba con su educadora en el centro de acogida en el que había sido internada tras serle
retirada la tutela a sus padres por negligencia severa. Tras una observación más detallada y algunas entrevistas con la madre, se pudo relacionar la angustia de la niña con los movimientos un tanto bruscos que
la educadora realizaba involuntariamente en alguna ocasión y que la
niña interpretaba como señales anticipatorias de los desmayos que su
madre alcohólica sufría con frecuencia.
La relación entre mentes, con sus cuidadores principales, genera el
desarrollo de la mente del niño, y de sus habilidades y capacidades de
relación y comunicación, de su capacidad de entender y de hacerse entender. La expectativa de consuelo efectivo y de serenamiento fortalece el vínculo emocional del niño con el cuidador y lo invita a ser receptivo a las indicaciones de pensamientos y sentimientos de la madre,
maximizando las oportunidades para la internalización de los reflejos
de sus estados mentales. La experiencia de haberse sentido comprendido permite el ulterior desarrollo de la empatía por medio de la que el
sujeto llega a ser capaz de imaginar lo que el otro puede estar sintiendo, poniéndose en su piel.
Se puede aprender que gritar es la única manera de que te escuchen o
perder la esperanza de encontrar algún alivio en la relación y gritar tan
sólo como forma de descargar un malestar insoportable. La calidad de
la comunicación entre el niño y los demás se va así construyendo. Entre
la expresividad y la reserva, entre la confianza y la desconfianza, entre
la consideración empática y la incapacidad de tener en cuenta que el
otro también tiene sentimientos y pensamientos propios y diferentes,
entre el respeto o la utilización abusiva de la relación con el otro con el
único fin de deshacerse del propio malestar. Como sucede, por ejemplo,
cuando echamos la culpa a los demás, como una eficaz forma de protegernos contra nuestros insoportables sentimientos de culpa.
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La adolescencia
Pero ¿por qué el crecimiento y desarrollo del sujeto humano no sigue
siendo gradual hasta alcanzar, de forma paulatina, la madurez adulta?
¿Por qué la maduración corporal y cerebral, que nos convierte en adultos, aparece de forma tan brusca alrededor de los 12–13 años de edad, y
tarda todavía entre cuatro y cinco años más en completarse de forma
no precisamente armónica?
En primer lugar, hay que recordar que la evolución del ser humano,
como la evolución biológica en general, no sigue unas pautas organizadas de forma racional y ordenada, sino que es fruto de mutaciones
accidentales sometidas luego a la selección natural, de procesos de
simbiogénesis entre diferentes organismos y de autoorganizaciones
(autopoiesis) creativas de cada uno de esos organismos. Y todo ello organizado mientras se sigue viviendo. Alguien decía que nuestro cerebro se ha confeccionado como si un autobús se construyera mientras
está en marcha. Organizaciones nuevas conviven con antiguas con las
que tienen que establecer modos de adaptación mutua. El resultado no
siempre es el mejor posible, pero si algo funciona como ventaja evolutiva conquista su «permiso de permanencia». ¿Cuáles son, pues, las ventajas de que exista la adolescencia? Algunos no le verán ninguna, pero
tengo que decirles que existen a nivel evolutivo.
La impulsividad y cierta tendencia a la adicción en la adolescencia están relacionadas con el desfase madurativo que se produce entre diferentes áreas cerebrales. Los centros de control superior de la conducta,
ubicados en la corteza prefrontal, especialmente sensibles a la acumulación de experiencia y a la representación simbólica, maduran hacia
los 18–19 años. Mientras que grupos neuronales del mesencéfalo, que
influyen en el componente apetitivo de la conducta, el más sensible a
la recompensa, lo hacen mucho antes a partir de la acción de las hormonas gonadales. Esto supone una incentivación de procesos guiados
por la búsqueda de incentivos y adquisición de recompensas lo que implica poder arrostrar peligros, enfrentarse a retos y alcanzar soluciones
rápidas y creativas.
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La demora del control cortical, junto a la sobreproducción sináptica, que no será podada (pruning) hasta un momento posterior, favorece
una eclosión creativa, que ofrece, desde una perspectiva sociocultural,
la oportunidad de revisión y mejora de lo ya conocido. Esas múltiples
conexiones favorecen miradas nuevas, invenciones, descubrimientos,
registros de aspectos que han podido pasar inadvertidos hasta ese momento. Nuestro cerebro está justamente capacitado para captar las inconsistencias del sistema, y esta capacidad tiene un punto álgido en la
adolescencia cuando aparece la capacidad de utilizar el pensamiento
abstracto, hipotético-deductivo, y el pensamiento ético. Así, los adolescentes, con la misma emoción de los niños que acaban de aprender
a andar, se aventuran a través de complejas disquisiciones, que, por su
frescura, son, en muchas ocasiones, capaces de ponernos en aprietos
a los adultos. De alguna manera, en cada nueva incorporación de un
adolescente a la sociedad, se emula el conflicto consustancial al género humano entre tradición y novedad. El adolescente nos somete con
su mirada cuestionadora a una revisión crítica de nuestras soluciones,
a cambiarlas si son mejorables o a reforzarlas con argumentos válidos
y creativamente si hemos olvidado, por hábito o por pereza, la importancia del sentido que tenían. Oportunidades para el cambio no exentas de tensiones. En otras palabras, si el desarrollo cerebral fuera más
armónico quizás la educación sería más sencilla, pero la creatividad sería menor. ¿Cuántas innovaciones culturales y tecnológicas no se basan en intuiciones, desarrolladas por sus creadores en la adolescencia
y la primera juventud?
Pero observemos la transición adolescente con más detalle. Conocer
y comprender mejor los procesos que se producen en esta etapa nos puede ayudar a entender cómo el entorno, familiar, escolar, social, debería
en esta etapa acompañar y estimular el crecimiento, o justamente, cómo
es que a veces lo puede dificultar tanto, pudiendo llegar a boicotearlo.
La principal tarea psicológica del adolescente es la construcción de
un nuevo sentimiento de identidad adulta, despidiéndose de su identidad infantil. Entendiendo esta identidad no como un absoluto cerrado
en un determinado punto final, «ya sé quién soy», sino como un sen38
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timiento que otorgue la suficiente sensación de seguridad, un «ya voy
sabiendo de mí…». Si el desarrollo en la infancia depende de una relación suficientemente buena con los padres, en la adolescencia se necesita construir un sentimiento de identidad suficientemente bueno para
prepararse para la vida adulta. Una identidad que permita sentir la suficiente coherencia, sin contradicciones insostenibles entre diferentes
aspectos de uno mismo. Una continuidad en el tiempo, que permita reconocerse como el mismo día tras día. Una sensación de ser real, lejos
de la difusa impresión de estar soñando o alucinando; y un sentimiento de gozosa autoestima, de satisfacción con alguna competencia, o característica personal, a salvo de la culpa o la vergüenza que pudiesen
minarla. No es tarea fácil…; por eso nos lleva toda la vida. Pero es en la
adolescencia cuando se produce este gran salto de lo infantil a lo adulto, en el que un nuevo sentimiento de identidad debe integrar los múltiples cambios corporales y cerebrales que debutan con la pubertad, y
abrirse desde ahí a un nuevo tipo de relación con los demás.
«Un nuevo Yo en el mundo, un nuevo Mundo en mí». El adolescente ya no pregunta como el niño, sino que empieza a construir un diálogo de intercambio, aportando también sus opiniones. Del respeto y el
espacio que sienta que se le concede dependerá también su mayor receptividad o rechazo hacia el mundo de los adultos al que comienza a
incorporarse.
«Es obvio que, si no hay sitio para mí, las cosas deberían cambiar».
«Ven, siéntate chaval, aquí con nosotros», me contaba emocionado un
joven que le dijeron unos hombres al invitarle a jugar con ellos al dominó. Una señal inequívoca de reconocimiento a sus incipientes nuevas capacidades con las que todavía se sentía muy inseguro y que se
vieron así reforzadas.
El adolescente se encuentra en transición por lo que, durante los
años que ésta dure, conviven en él o en ella aspectos infantiles con otros
adultos en formación. Lo infantil en la adolescencia no es una inmadurez, como la que todos los adultos arrastramos con nosotros en mayor o menor grado, sino que de la misma forma que un niño es un niño
y no un adulto inmaduro —o un «loco bajito» (como cantaba Serrat)—,
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un adolescente es todavía, en parte, un niño. De cómo desde sus entornos sociales más próximos se puedan acompañar sus aspectos, todavía infantiles, y reconocer y estimular los adultos, dependerá en buena medida su desarrollo. Es todo un arte esperar, pedir su compromiso,
su participación, su responsabilidad a un adolescente, siendo a la vez
conscientes de que no se puede exigir la manifestación de algo que todavía está en construcción, pero que justamente por eso tampoco hay
que dejar de esperar y alentar. Los grupos de iguales cobran aquí su especial importancia, pues es en ellos donde el adolescente se verifica,
poniendo a prueba sus incipientes capacidades sin la supervisión directa de los adultos.
Entender las ansiedades con las que se convive en esta etapa nos puede ayudar a ponernos mejor en su lugar, a la vez que servir para recordar nuestra probablemente olvidada adolescencia. Por un lado, está el
temor a quedar atrapados en la infancia, el miedo a la perpetua inmadurez, «ser eternamente un niño, un niñato, una niñata», «ser un retrasado», «perder los trenes del desarrollo que ya nunca más volverán a
pasar», «ya todos lo han probado y yo todavía no…», «todos se quedan
hasta más tarde», «todavía soy virgen…», «nunca podré encontrar pareja…, tener trabajo…, saber a qué quiero dedicarme…», «eternamente
un pringado…» Son ansiedades que tienen una calidad claustrofóbica,
hacen vivir el pavor de quedarse encerrado entre las cuatro paredes de
la infancia y no poder nunca «tirar hacia adelante». Pero también, en
dosis adecuadas, son el motor que lleva al adolescente, a veces demasiado impulsivamente, sin poder hacerse cargo todavía de todos los riesgos, a probar algo, a actuar y explorarse en sus capacidades y en su nueva forma de relación con el entorno. El adolescente es un ser de acción.
Más irreflexivo cuanta más desesperación albergue. Con su comportamiento intentará huir de ese temor a continuar siendo un niño, internándose en los territorios patrimonio del adulto, cuanto más vedados
a la infancia mejor: la sexualidad, las drogas, la violencia… Intentos de
conseguir una vivencia tranquilizadora. «Ya soy mayor, mirad lo que
hago». Aunque a veces, estas actuaciones puedan generar grandes pro40
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blemas y dificultades si se acometen precipitadamente, antes de tiempo o cuando no había necesidad.
En el otro extremo, el adolescente se enfrenta al vértigo que produce
la responsabilidad como joven adulto: hacerse cargo, tomar decisiones,
cuidar las cosas, dar la talla… La inseguridad sobre las propias capacidades, las dudas, el miedo al compromiso, el sentimiento de soledad
y desvalimiento al irse haciendo mayor sin nadie que le indique lo que
tiene que hacer… En este caso, la vivencia queda teñida por la agorafobia, sentirse perdido en un gran espacio sin asideros internos ni externos a los que agarrarse. Cuando el adolescente queda invadido por
este tipo de ansiedades, va a intentar refugiarse en sus comportamientos más infantiles, negándose a crecer, exhibiendo su indiferencia, su
«pasotismo», desvalorizando las propuestas que se le hagan «vaya tontería…», «vaya chorrada…», aparentemente «ganduleando», «tirado
todo el día en el sofá»… Como si gritara desesperadamente, «¡Ey! Que
todavía soy un niño, una niña», «¡no me pidas tanto!, ¡no me abandones!», «¡acéptame tal como soy, sin exigencias!».
«Santos en plaza, demonios en casa». Como dice el refrán, el espacio
en el que se expresan más los aspectos infantiles es la casa, la familia. El
funcionamiento más adulto se reserva para el exterior. Es lógico que sea
así, pues así ha sido durante toda la infancia y las relaciones familiares
lo continúan estimulando. En casa hay más confianza y el adolescente
se siente menos exigido. Se necesita un espacio para poder seguir siendo niños, mientras se ponen a prueba, en otros, las nuevas e incipientes capacidades adultas. Algo que puede desesperar a los padres, «¡tan
capaz de ayudar a tus amigos y en casa eres incapaz de mover un dedo
para poner la mesa!». Sólo será en una última etapa cuando las capacidades más adultas se pongan también claramente en juego en la relación con la familia nuclear, y los adolescentes puedan empezar a tratar
a sus padres desde esa nueva posición. Los padres pueden ser los últimos en notar en la propia piel el crecimiento de sus hijos, pero no tendrían por qué ser los últimos en poder observarlo.
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La sociedad de la incertidumbre
Los cambios que afectan a todas las estructuras sociales generan, como
decía, dificultades añadidas para contener las ansiedades de los adolescentes. Contener quiere decir poder resistir una emoción negativa,
un miedo, un dolor, una angustia y responder a través de la relación de
forma empática, ayudando a transformar esa emoción en otra más soportable, con algo más de paciencia, de esperanza, de optimismo, de
confianza, de ilusión. «Entiendo lo que sientes, y aunque yo no lo siento
exactamente igual, te comprendo». Algo sumamente difícil si los miembros adultos de la familia también están atenazados por emociones negativas. Los problemas sociales tienen un mayor impacto en las familias más vulnerables psicosocialmente. El paro y la precariedad laboral
llenan de angustia la vida de muchas personas. ¿Cómo tener paciencia
ante la incertidumbre que los comportamientos infantiles de nuestros
hijos adolescentes nos generan sobre su futuro si el nuestro resulta tan
inquietante? Es probable que la actual generación de jóvenes vea mermada su calidad de vida en relación con la anterior, algo que no sucedía
en siglos, salvando los periodos posteriores a las guerras. ¿Cómo despertar en ellos la ilusión necesaria para encontrar una motivación que
les mueva hacia el futuro si el nuestro aparece tan amenazante? El adolescente contemporáneo puede tener dificultades para encontrar figuras
adultas con las que poder identificarse, «¿para qué quieres que estudie?
¿Para ser un amargado en paro como tú?» El adulto se encuentra muy
amenazado, a la defensiva, a menudo presentándose bajo la figura del
escéptico que ya no cree en nada o del resignado, «esto es lo que hay
chaval», cuando no del cínico que considera que sólo un egoísmo desaforado puede salvarle. Un adulto que soporta mal la confrontación que
el adolescente necesita para construir su nueva identidad, impelido por
una tendencia a llevar la contraria para diferenciarse del niño obediente
que ya no quiere ser. Este adulto fácilmente vive su espacio en peligro,
lo que le hace más proclive a generar normas restrictivas y excluyentes.
La estructura de la familia ha experimentado, y lo sigue haciendo,
profundas transformaciones desde el siglo pasado. La liberación de la
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mujer, su incorporación al trabajo, la liberación sexual, la mayor aceptación de la homosexualidad… han tenido como consecuencia la aparición de nuevos modos de relación entre hombres y mujeres, que determinan nuevos modelos de familia, muy lejos del modelo de familia
tradicional. Familias reconstituidas, familias monoparentales, familias
homosexuales… También los flujos migratorios determinan la convivencia de modelos culturales de familia muy diferentes, así como la situación de familias que se ven obligadas a integrar la nueva cultura de
acogida también en su seno a través de sus hijos adolescentes educados y socializados en ella. El modelo patriarcal, sin embargo, está muy
lejos de haber desaparecido, convive con sus críticos y sus alternativas.
Y no deja de ofrecerse muchas veces de nuevo como la solución a la actual incertidumbre, en una invitación al «retorno a los antiguos valores
perdidos», «esto antes no pasaba…».
La tensión en las relaciones entre hombres y mujeres es hoy en día
mayor al no haberse alcanzado todavía, de forma suficientemente consistente, un modelo social de relación más justo entre géneros. Las relaciones están sometidas a un constante proceso de negociación en todas las áreas. Los fuertes incrementos de las tasas de separaciones y
divorcios y el aumento de personas que viven solas parecen ser expresión de esta conflictividad.
Toda una serie de cambios que no ayudan a la hora de acompañar al
adolescente en el abandono gradual de sus comportamientos más infantiles y en la elaboración de sus duelos por las pérdidas de la infancia:
el cuerpo, la identidad infantil y la delegación en los padres. Queremos
tener ya unos hijos responsables, maduros, colaboradores… y ellos todavía necesitan seguir siendo en parte niños.
«Hay una orden que sé que mi hijo es imposible que obedezca» —me
decía un padre desesperado ante el comportamiento de su hijo: ««¡Crece! ¡Crece ya de una vez!»… pero a pesar de que lo sé, se la estoy dando
cada día». «Y también hay una cosa que sé que necesita y que no puedo
darle: confianza… Sé que la necesita como el aire que respira, pero soy
incapaz…» El malestar de los adultos en la familia nos hace más intolerantes. Resulta extremadamente difícil soportar el trato al que nuestros
Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550

43

Jorge Tió Rodríguez

hijos adolescentes nos pueden someter sin el recurso del autoritarismo.
Las fuertes contradicciones e incoherencias, que los adolescentes viven en su sentimiento de identidad, hacen que recurran con frecuencia
al mecanismo de la proyección, mediante el cual colocan en los padres
aquellos aspectos personales que justamente se les hacen más insoportables. «El cobarde de mi padre», «la débil de mi madre», «el ignorante», «la malvada», «la celosa», «el cerrado», «el carca», «el viejo», «la
loca»… «Si tú lo eres, yo no lo soy». Y mientras los padres envejecemos,
convivimos con múltiples duelos, la muerte de los propios padres o de
otros seres queridos, el duelo de las oportunidades perdidas que no volverán, también la pérdida de unos hijos-niños que ya no nos necesitan
de la misma manera. Las tensiones en la pareja, o su ausencia en las
familias monoparentales, las ansias por confirmar que se tiene ya por
fin una segunda oportunidad en las familias reconstituidas tras dolorosos procesos de separación, el rol del padre, que tan desdibujado queda
con la ayuda de muchas sentencias judiciales tras el divorcio, o el choque de culturas que se produce en las familias multiculturales…, hacen
más complicado el necesario acompañamiento que implicaría contener esas proyecciones sin deprimirse en exceso o responder reactivamente. La ausencia de familia extensa y un entorno social tan diverso
e individualista en el que tampoco es fácil encontrar apoyo para los padres, agravan la situación.
También los padres proyectamos nuestras frustraciones, nuestra culpa. «Es un monstruo, con él no se puede hacer nada». «A los 18 te vas a
encontrar con la maleta en la puerta». Los conflictos repetidos van minando la convivencia, y las amenazas de expulsión, con las que se intentan frenar o corregir determinadas conductas, no hacen sino agravar el problema. El adolescente que se siente amenazado de expulsión
raramente claudicará, pues su ansiedad agorafóbica le hará reforzar
su comportamiento infantil, la única manera en la que sabe reclamar
atención, sin poder hacerse cargo de que genera justamente lo contrario. Es el mismo fenómeno que sucede con el tan manido diagnóstico
del TDAH, donde un niño molesta, en un desesperado intento de reclamar atención, consiguiendo todo lo contrario y generándose así un in44
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fernal círculo de mutua retroalimentación: «cuanto más molesta más
rechazado es, y cuanto más rechazado se siente más molesto».
La escuela es otra institución que se encuentra en la actualidad en
un profundo proceso de transformación. Hace tan sólo una generación
que en una escuela rural los niños se protegían con periódicos la culera
para amortiguar los golpes de vara con los que el profesor podía «premiarlos» cuando estimaba que se lo merecían. Sus métodos han cambiado radicalmente en poco tiempo; está adaptándose a la revolución
de las tecnologías de la información y de la comunicación. En una sociedad que se autodenomina «del conocimiento», ¿cuál es el lugar de
la escuela, la tradicional transmisora del conocimiento? Por otro lado,
se discute con la familia por las fronteras entre «enseñanza» y «educación». «Esto te lo tendrían que enseñar en la escuela… Esto te lo tendrían que enseñar en casa…». La escuela actual cede todavía muchas
veces a la tentación de las viejas dinámicas expulsivas. El destierro y el
encierro, los dos castigos ancestrales en la humanidad y que en la adolescencia coinciden con las dos ansiedades básicas que estoy describiendo. Castigar a un absentista, por ejemplo, con una expulsión no
deja de ser una paradójica medida. Muchos adolescentes sienten una
compleja ambivalencia con la escuela. Por un lado, es el vehículo hacia la adultez que les pone en contacto con sus más profundas inseguridades; pueden desearla para reforzarse al igual que temerla porque
les confronta con sus limitaciones y les recuerda su inmadurez. La acogida que la escuela hace de esos aspectos inmaduros les hace sentirse acompañados, a veces despertando el deseo de «ojalá permanecer
eternamente en ella». Algo que fácilmente se puede tornar en temor u
odio, justamente por la misma razón, «porque les retiene en la infancia», «es que nos tratan como niños». Una compleja encrucijada de
sentimientos contradictorios, que cabría tener en cuenta para no amplificarlos. Cosa que tristemente sucede cuando la escuela infantiliza
en el trato y encierra en una interminable rutina obligatoria, o cuando
la escuela expulsa con un severo dictamen condenatorio de insuficiencia o maldad. Afortunadamente, muchas escuelas empiezan a implementar medidas sancionadoras inclusivas, más acompañantes y estiRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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muladoras del desarrollo, o insertar en su organización programas de
mediación para atender de otra manera los conflictos. Sabemos que la
enseñanza sólo funciona cuando se transmite con el entusiasmo que
despiertan las diferentes áreas de conocimiento, descubrimientos que
acaban resultando contagiosos.
Pero el crecimiento de nuestros adolescentes puede resultar también
difícil de tolerar por las novedades que introduce un nuevo ser adulto
en nuestras vidas. En este caso no es la tolerancia a lo infantil la dificultad, sino la vivencia de amenaza ante lo nuevo, lo diferente, lo que nos
cuestiona, lo que nos atemoriza por desconocido. Es el momento en el
que aparece la intimidad, un signo de madurez que exige respeto y confianza para desarrollarse. Cuando los miedos de los padres son excesivamente intensos, dificultan este proceso. «¿Con quién irá?», «¿a dónde va?», «¿qué debe hacer?» Las estrategias de control aparecen como
un intento de calmar la ansiedad, pervirtiendo la maduración al deformar la intimidad incipiente empujándola hacia la clandestinidad. La
clandestinidad ya no tiene el principal objetivo, como la intimidad, de
cuidar algún aspecto de la propia vida del que el adolescente empieza
a querer hacerse ya responsable exclusivamente, sino que pretenden
ocultar y zafarse del control paterno o del adulto. Y lo que se oculta es
vivido en parte como algo malo, confundiendo mucho al adolescente.
El control y la supervisión deben ir paulatinamente cediendo paso al
diálogo y la negociación. A través de la vigilancia. Vigilar no es controlar. Vigilar es observar, estar atento e intervenir solamente cuando se
estima necesario. Requiere una capacidad de tolerar la ansiedad de no
saber qué va a pasar, de no saberlo todo, requiere confianza. Hay adolescentes que lo ponen muy difícil. Y hay padres muy dominados por la
ansiedad. Con el control, nos adelantamos para evitar los riesgos que
el adolescente necesita para aprender, y eliminar así nuestra ansiedad.
Además, dialogar tampoco es fácil. Escuchar no es fácil. Intentar entender con sincero interés, siempre considerando la posibilidad de que el
otro pudiera tener razón, entendiendo que la verdad no es un absoluto,
sino tan sólo algo a lo que nos podemos acercar en mayor o menor medida. En nuestra sociedad se dialoga poco; la incertidumbre estimula
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más una lucha de poder que un diálogo creativo del que no sabemos, no
podemos controlar con antelación a la conclusión que nos puede llevar.
El gran salto que los avances en las tecnologías de la información y
la comunicación han introducido, nunca antes se había producido de
esta manera, sin tiempo para que la transmisión de conocimientos se
pueda hacer entre generaciones. La revolución tecnológica que significó la aparición de la imprenta o del teléfono, por poner dos representativos ejemplos, generó también muchos miedos y ansiedades, pero
permitió un aprendizaje más gradual que no afectó significativamente a los nuevos códigos entre estructuras sociales. La soltura con la que
se manejan nuestros vástagos con las nuevas tecnologías es fruto de un
aprendizaje que les ha llegado a través de esas mismas tecnologías sin
la mediación de la generación anterior. Toda una prueba para nuestro
narcisismo… y una oportunidad para el reconocimiento de un saber del
que siempre estamos a tiempo de aprender. La verdadera autoridad necesita reconocer sus límites para no perderse. Una joven paciente describía de forma certera las características de un educador al que finalmente empezaba a reconocer autoridad: «te escucha, se coloca en tu
cabeza y comprende lo que tú dices…, aunque luego no te dé la razón
sientes que te ha entendido… Y…, eso sí que lo tiene…, que sabe reconocer sus errores».
La crisis en los sistemas de reconocimiento es otra de las particularidades de nuestra sociedad contemporánea. Si antiguamente, como
señalé, la aparición del cuerpo adulto marcaba ya la incorporación del
adolescente al mundo adulto, la dilatación del período de formación
retrasa angustiosamente esa incorporación.«Nunca suficientemente
preparados…», el Mercado nos entretiene con un elevado catálogo de
másteres, estudios de postgrado… Para, fruto de la precariedad laboral,
pasar a estar a continuación «sobradamente preparados». Las elevadas tasas de paro y la precarización del trabajo, junto a la anticipación
de la edad de jubilación, estrechan de forma alarmante la franja para
vivir como adultos. De «eternos adolescentes» a «jubilados anticipadamente». Es difícil encontrar un lugar digno en un Mercado laboral
que prioriza, de forma tan exclusiva, los resultados económicos inmeRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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diatos y parciales y es incapaz de ampliar su balance contable en términos de los costos sociales y personales que el beneficio económico
a corto plazo genera. Hay cosas que salen muy caras a la larga y eso es
también economía. Pero si la dificultad de incorporarse al mundo del
trabajo ancla a los jóvenes en una «eterna adolescencia», el consumismo que el propio Mercado alienta cierra la tenaza con una invitación a
la infantilización perpetua. La propaganda comercial abusa de la tendencia que los adolescentes —y muchos adultos— tienen a confundir el
tener con el ser. «Si no tengo el mejor móvil, los mejores auriculares…
soy un pringado, un tonto, un excluido…» La invitación al consumo se
ofrece como panacea al difuso malestar contemporáneo. El mundo de
la droga, aunque ilegal, no deja de guiarse por los mismos parámetros
y se brinda al adolescente para conseguir la evasión, una eficaz desconexión que ahuyenta las emociones negativas. Una forma de automedicarse, quizás no tan diferente de la que se deriva de los importantes
incrementos detectados en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos
de la población general en los últimos años. Y probablemente extendida de forma proporcional al hecho de que la industria farmacéutica legal maneja un volumen de negocio que se estima equivalente a la mitad del que maneja la industria ilícita de las drogas actualmente en el
mundo occidental. Estimulantes contra la inhibición, ansiolíticos contra la angustia, antidepresivos, las drogas se alían con los desesperados
intentos del adolescente por eliminar sus sentimientos, al igual que hacen los adultos con la medicación.
El mundo del sexo no ha resultado inmune tampoco a la influencia
del Mercado. Las conquistas de la liberación sexual han sido —y siguen
siendo— valiosas para superar el dominio que, a través del modelo patriarcal, los hombres imponen a las mujeres. Pero si bien es cierto que
se es más libre en el proceso de construcción de la propia identidad sexual, también lo es que el sujeto está más solo en ese camino. La libertad siempre hace más difícil el proceso; por eso existe el miedo a la libertad. El Mercado hace más superficial el sexo convirtiéndolo en objeto de
consumo, despojándolo de las dimensiones de sujeto y de la intersubjetividad ligada a los afectos. La pornografía, especialmente en el mun48
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do de los hombres, se presenta más como una alternativa que como un
complemento a la relación con el otro. A través de su visionado se estimula tanto la ilusión de no necesitar al otro, como la fantasía de que se
puede conocer a la perfección lo que les gusta a las mujeres para gozar,
o que sus cuerpos son meros objetos de placer. La industria del cuerpo en el sector médico también explota esta «cuota de mercado», que
sueña con la «juventud eterna». Invierte cinco veces más en investigación para los problemas de erección y para el desarrollo de implantes de
mamas que para la problemática del Alzheimer, por ejemplo. Como señala el oncólogo brasileño, Drauzio Varella, «tendremos viejas de tetas
grandes y viejos de penes duros, pero ninguno de ellos recordará para
qué sirven». Todo ello promueve un tipo de discurso en el que el acceso a la sexualidad se presenta despojado del esfuerzo, el sufrimiento y
el placer que supone la construcción de una identidad sexual y del rico
e interminable trabajo de comunicación que se necesita entre las personas que pretenden incluir este nivel de intimidad entre sus relaciones. En la pedagogía sobre sexualidad, el problema suele reducirse al
control de los riesgos: el SIDA y los embarazos no deseados. No hay lugar para la duda, la inseguridad, el pudor, la vergüenza, los afectos y el
placer. La adolescente se siente así exigida o exigido a «dominar ya»
un terreno inicialmente desconocido y generador de fuertes ansiedades por la importancia de su significado. «¿Soy atractiva?», «¿cumpliré?», «¿funcionará bien mi cuerpo?», «¿daré la talla?». Sin la suficiente
experiencia previa, cualquier acontecimiento puede tomarse como una
confirmación o un desmentido de las más catastróficas pesadillas, o de
las fantasías más idealizadas. «Soy un desastre, un despojo humano».
«Soy el mejor, ninguna se me resiste». Más allá de las modas y los valores estéticos de la cultura, el cuerpo se transforma con signos, tatuajes, piercings, escarificaciones, y, en nuestra contemporaneidad a través de la cirugía estética, pretendiendo reforzar una identidad que en
ocasiones no tiene ni el tiempo ni el espacio suficiente para irse construyendo internamente.
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Una esperanza
Nos encontramos ante el reto de aplicar los conocimientos que tenemos sobre el Desarrollo. Aplicarlos en la adolescencia nos puede permitir acompañar mejor esa transición. Algo que requiere paciencia con
los aspectos infantiles y confianza en su crecimiento y maduración, estímulos para fomentarla, reconocimiento de sus capacidades y de su
creatividad y oportunidades para que el adolescente pueda ponerse
a prueba y completar su transformación en adulto. Y algo que requiere también formación de los profesionales que trabajamos con adolescentes para ayudarlos cuando sus entornos fracasan y aparecen las dificultades. La creación de espacios, donde esto sea posible, es clave para
ellos y también para nuestra sociedad. Su mirada, su creatividad son
ayudas imprescindibles para la recuperación de un espacio público, de
un «nosotros», lejos del individualismo y la competitividad despiadada por los beneficios monetarios. Sin ese «nosotros» tampoco ellos tienen ningún lugar al que arribar.
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Resumen: En este artículo mostraremos algunos aspectos importantes, sobre todo
psíquicos, que caracterizan y configuran la etapa evolutiva de la post adolescencia. En primer lugar, describiremos la juventud, indicando su inicio y los signos
que muestran el final de la misma. Expondremos problemas cruciales que caracterizan la vida de los jóvenes: la elección de la pareja, y la elección de un programa de estudio que permitan la elección de una profesión. Presentaremos tres
factores críticos presentes en el joven: la desilusión, la elección de estudios y de
trabajo ocupacional y la elección de pareja. Ellos expresan el contenido y la dinámica de la transición juvenil. Mostramos el influjo y el condicionamiento de
ellos en la identidad del joven.
Palabras clave: Juventud, identidad, pareja, sexualidad y orientación profesional
Abstract: In this article we will show some important aspects, mainly psychic, that
characterize and configure the evolutionary stage of post adolescence. In the first
place, we will describe the youth, indicating their beginning and the signs that
show the end of it. We will expose crucial problems that characterize the lives
of young people: the choice of the couple, and the choice of a program of study
that allow the choice of a profession. We will present three critical factors present in the youth: disappointment, choice of studies and occupational work and
choice of partner. They express the content and dynamics of the youth transition.
We show the influence and conditioning of them on the identity of the young.
Keywords: Youth, identity, couple, sexuality and career guidance

Descripción, inicio y final
La juventud es la fase última de la adolescencia en sentido amplio. Esta
fase es llamada la «post adolescencia», la «adolescencia adulta», la
«adolescencia madura» o simplemente «la juventud». La adolescencia-juventud es una etapa, un pasaje obligado, delicado, pero creativo.
Se extiende entre dos edades, la de la infancia y la de la adultez.
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La adolescencia, en la sociedad occidental actual, se inicia con la pubertad, en torno de los 11–12 años, y concluye alrededor de los 23–25 años,
en que se consigue la independencia económica y la emancipación de
los padres, gracias a la integración en el mundo laboral, la apertura a
unas relaciones afectivas y sexuales; para alcanzar la identidad personal, para poder hacerse cargo de la vida y disfrutar de ella y de sí mismo.
El período de la juventud es un período largo, alargado en la cultura
occidental, desde alrededor de los 18 años hasta en torno a los 25 años;
para muchos jóvenes es un período de «moratoria». La adolescencia
y la juventud son momentos cruciales en la vida de todo ser humano,
gracias a los cuales se puede realizar el paso de la infancia a la adultez
(madurez).
Si se viven adecuadamente los retos de la juventud, se podrá afrontar la vida adulta. Hay jóvenes que quedan atrapados en la juventud;
hoy, en nuestra sociedad hay demasiados adolescentes y jóvenes de
50 años, por lo que se corre el peligro de convertirnos en una sociedad
de eternos jóvenes.
Si se resuelve bien la adolescencia, con la elaboración positiva de los
duelos de la misma (pérdida del cuerpo infantil, pérdida de la asexualidad, pérdida de los padres de la infancia, pérdida de la identidad infantil, pérdida de la irrealidad de la niñez, pérdida de los valores y de la
moralidad parentales), el adolescente está preparado para afrontar la
etapa de la juventud, de sus riesgos y de sus logros, y así se inserta preparado en el mundo de los adultos y alcanza su propia identidad. Este
paso es un impulso creador, da madurez, se abre a la condición de adulto. Viviendo oportunamente su juventud, el joven tiene la oportunidad
de hacer aquello que le será propio, característico y peculiar, podrá vivir su vida, dará sentido a su existencia.
Actualmente, hay una serie de factores que dificultan seriamente el
paso de la juventud a la edad adulta: por una parte, una serie de factores
intrapsíquicos inherentes al proceso juvenil; por otra parte, otros factores de carácter sociocultural, propios de la globalización que envuelve
el mundo. A veces, las dificultades son más graves y requieren la intervención de un especialista; esto pasa cuando se observan dos posibles
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series de conductas: la primera, cuando el joven «no puede» hacer el
proceso de cambio de la adolescencia a la juventud, o de la juventud a
la adultez; se manifiesta en el grupo de inhibiciones, depresiones, fobias, somatizaciones, fracaso en estudios, trastornos de alimentación,
somatizaciones, angustias, miedos, desvalorizaciones, inseguridad…;
se trata del miedo a los cambios, el miedo a crecer, por lo angustiante del cambio, de lo nuevo, de lo desconocido, por lo difícil del mismo.
La segunda serie de conductas, el «ir a por todas», versión omnipotente, saltándose el proceso de cambio, configurándose una identidad
pseudoadulta, se expresa a través del inicio precipitado de relaciones
sexuales, promiscuidad sexual, impulsividad, rasgos destructivos, descontrol, conductas de riesgo: drogas, accidentes, sexualidad sin protección…; por no poder esperar, no ser capaz de vivir un entorno de aprendizaje, no tolerancia de normas, de frustraciones, negación evitación
de sentimientos de pérdida, aceptación de una identidad en formación y de cambios, no aguantar la incertidumbre, la angustia que comporta madurar.
Veamos los principales signos que dan testimonio del final de la juventud y de la entrada en la edad madura. No hay que olvidar que ser adulto, ser maduro, es más un ideal inalcanzable que un estado bien definido. Hay dos indicadores de madurez afectiva que indican que el joven
ya no vive los conflictos internos entre pulsiones primitivas y exigencias del yo y del entorno; se ha vuelto más conciliador consigo mismo
y con los demás; ha logrado un equilibrio entre el principio del placer y
el principio de la realidad.
Primer indicador, el joven adulto ya no se avergüenza de jugar como
un niño; ha comprendido que ser hombre, ser mujer, es permitirse regresar a la infancia cuando se quiere y cómo se quiere; sabe asociar instintivamente la inocencia con la complejidad, la despreocupación con
la seriedad, la frescura mental con la responsabilidad en sus acciones.
Segundo indicador, al joven ya no le molesta mostrarse obediente
frente a la autoridad, no le desazona aceptar límites frente la realidad,
no le importuna reconocer que su libertad queda delimitada por la de
los demás, no le inquieta que sus derechos deben tener en cuenta los
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derechos de los demás; todo ello no significa que se rebaja en una sumisión dependiente e indigna, sino que permite nuestra integración
y adaptación a las personas de un mundo que nos rodea, y, así, lograr
nuestra creatividad y nuestro posicionamiento individual en la vida.
Desde otro punto de vista, hay otros tres indicadores psíquicos de
madurez, que señalan que ha finalizado básicamente la juventud, son:
1.º Ser apto para reconocer las propias limitaciones e imperfecciones,
al mismo tiempo que se tienen en cuenta los recursos y las capacidades personales, y así aceptarse tal como se es. 2.º Estar cómodo consigo
mismo, y por ello disponible con los otros. 3.º Haber aprendido a amar
al prójimo y a sí mismo de otra manera que cuando era niño y era adolescente. Freud respondió a quien le preguntó qué es ser maduro: «uno
es maduro cuando sabe amar y sabe trabajar»; otros autores, y yo personalmente estoy de acuerdo con ellos, añaden que un joven es adulto
cuando ha llegado al final de la ingenuidad (desencanto realista).
Factores críticos
Se puede describir la juventud como una época en la cual el individuo
deja atrás la adolescencia y avanza para convertirse en un adulto. Las
principales misiones de esta época son reducir y superar las confusiones, las ambivalencias, las crisis y la modalidad de conductas y de características de la adolescencia, y realizar las tareas y conseguir los logros propios de la juventud. Señalamos varios objetivos propios de la
juventud: superar la ingenuidad (falta de realismo, pisar con los pies en
la tierra), escoger unos estudios, una formación, que le permitan ejercer
una profesión apropiada, elegir una pareja que proporcione vivencias
afectivas y sexuales satisfactorias, y lograr unos valores que doten de
sentido y significado su propia existencia. Todos estos logros piden precisión y concretización con más urgencia, pues las alternativas comienzan a cerrarse más pronto. Este período de los 18 a los 25 años es como
un embudo, a medida que pasa el tiempo, se va reduciendo nuestra libertad, pues la sociedad espera y exige que el joven se comporte como
un adulto, y el joven está llamado y exigido a que desempeñe, poco a
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poco, un particular y personal rol de adulto. Se ha acabado el tiempo de
jugar: ahora empieza el tiempo de la verdad; todas las etapas de desarrollo anteriores estaban encaminadas a que el joven demuestre quién
es y lo que es capaz de hacer.
Todos los autores estudiosos de la juventud concuerdan en que la
elección de pareja y la elección de un programa educativo para conseguir un trabajo son problemas cruciales que dominan la vida de la
mayoría de los jóvenes adultos. Son dos acontecimientos críticos de la
transición a la adultez; la identidad adulta de la persona dependerá de
cómo se determinen y concreticen estos hechos. Estas dos elecciones
son, en parte, resultados del desarrollo alcanzado por la personalidad
del joven, de su identidad; pero, al mismo tiempo, la madurez alcanzada por la identidad condicionará la realización de estas dos elecciones. Hay tres factores críticos que tienen relación con la transición a la
adultez desde la etapa de la juventud. Son: 1.º La desilusión; 2.º Los estudios y el trabajo; y 3.º La Elección de una pareja.
Primer factor crítico. La desilusión
El término desilusión no se utiliza, aquí, con sus connotaciones peyorativas, negativas usuales; es usado en el sentido de «pérdida de ilusiones». Constituye una condición psíquica crítica, es un factor crítico previo; es una condición básica del período de la juventud. Desilusión en
el sentido de pérdida de ilusiones, en el sentido de cambio; se deben
perder ideas, sentimientos, valores, conductas poseídos hasta ahora,
hasta que se es adolescente, y hasta que se inicia la vida de joven. Desilusión tiene relación y sintetiza un importante sentimiento y vivencia
que se tiene en el período de la juventud. Este período fuerza inevitablemente al joven a revaluar, replantear, modificar, abandonar buena
parte de las ideas, las percepciones, los sentimientos, las conductas,
los valores que el joven tenía hasta entonces, y que se habían construido en la infancia y en la adolescencia acerca de sí mismo y acerca del
mundo. Un adolescente que ha madurado adecuadamente logra conformar una identidad adolescencial, crea una emancipación apta de
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los padres, logra unas relaciones interpersonales satisfactorias con los
amigos, da un significado agradable a su vida, vive de modo apropiado
su sexualidad y las relaciones afectivas con otros… Esto son ilusiones
logradas en la adolescencia; desilusión resulta apropiada para describir
las vivencias nuevas ante los cambios que se producen en el período de
transición a la adultez.
Hay tres factores que van creando la pérdida de ilusiones antiguas:
1.º Los logros alcanzados en la adolescencia dan al joven unas capacidades y unos recursos, que permiten nuevos planteamientos personales y afrontar nuevas demandas interiores. 2.º La desilusión (la pérdida de ilusiones) es también resultado de las instituciones sociales, que
imponen ciertos cambios y exigen nuevas respuestas a diversas situaciones socio-culturales recientes y actuales. 3.º La desilusión también
puede producirse como un proceso gradual deliberadamente programado en ciertas experiencias, como estilo nuevo en los estudios, exigencias y responsabilidades en el mundo del trabajo, expectativas en
las relaciones amorosas, formas actuales de vivir el tiempo de ocio, significados vitales modernos…
La transición a la adultez puede adoptar numerosas formas distintas; a veces, se la siente en forma súbita y total; en otras ocasiones, las
vivencias adolescenciales se pierden y se transforman de un modo gradual. De todo este proceso se logrará una fijación y parada en la identidad infantil e identidad adolescente, o un progreso y maduración de
la identidad juvenil, que llevará a la adultez.
Segundo factor crítico: la elección de estudios y de trabajos
profesionales.
¿Cómo llegan las personas a ajustarse con la perspectiva de pasar la mejor y la mayor parte de su vida dedicada a estudios y a ocupaciones determinados? Hay autores que confían en un primer modelo, dicen que
los jóvenes aptos para elegir unos estudios y una ocupación profesional deben tener una «identidad vocacional»; esto comienza, en general, hacia el final de la adolescencia, cuando los adolescentes efectúan
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selecciones preliminares de su principal campo de interés; el joven deberá descubrir ciertos tipos de estudios y de trabajo que se adapten mejor a sus necesidades, sus aptitudes, sus intereses y su formación. Todo,
fruto de sus conocimientos y experiencias, a través de trabajos ocasionales, ocupaciones de familiares y conocidos, informaciones obtenidas por ellos mismos. Otros autores configuran otro modelo de elección. Un primer paso es informarles sobre profesiones, estudios; un
segundo paso es estimularles a evaluar sus intereses y sus aptitudes;
para ello hay asesores de orientación profesional, que utilizan encuentros entre profesionales y entre estudiantes y los jóvenes, además, usan
entre otros instrumentos, la administración de test de orientación personal; un tercer paso es ayudarles, a través, de entrevistas y reflexión,
a adoptar decisiones apropiadas, realistas y flexibles. Para ciertos jóvenes bastará el primer modelo; para otros, será conveniente, e incluso necesario, el segundo modelo; en otros casos, será bueno una mezcla de los dos modelos.
Queremos realizar algunas observaciones. Una es respecto a los test
de orientación profesional; hay que haber aplicado test buenos, en validez y fiabilidad. Hay test de orientación profesional con una validez
que no llega a un 25 %; hay otros de mucha mejor validez. Los resultados de los cuestionarios de intereses profesionales deben ser integrados
con otros datos y resultados obtenidos por otros instrumentos: historia
escolar, historia del desarrollo médico, datos de la familia, informaciones de la escuela o instituto, entrevistas, reflexiones y opiniones personales del joven, madurez y personalidad del mismo… y con todo ello
llegar a una posible síntesis conclusiva. Personalmente, damos mucha
importancia al nivel alcanzado de madurez y de salud mental; el perfil
de personalidad acostumbra a ser un criterio muy importante y, a veces, determinante en la elección de los estudios y de la profesión. Un
grave error es creer que existe un test o un cuestionario de orientación
profesional que basta aplicarlo, y sus resultados nos darán una elección
segura e infalible. La importancia y la eficacia de las informaciones que
puede tener un joven y los resultados del test, está en que ellos son un
pretexto, un desencadenante para ayudar a conocer, darse cuenta, penRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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sar y clarificar y así dar al tema de la elección de estudios y profesiones
la importancia y la trascendencia que tiene. La elección de estudios y
profesiones se halla estrechamente ligada al desarrollo de la personalidad, a la identidad personal. Adoptar decisiones sobre estudios y ocupación futura es resultado de experiencias ligadas al desarrollo que se
inicia en los primeros años de la niñez y sigue en las épocas siguientes
del desarrollo. La identidad del sujeto, su independencia, su capacidad
de asumir responsabilidades y otras características de su personalidad,
se suman para lograr una elección ocupacional que refleje y satisfaga la
concepción que tiene de sí mismo como individuo.
Hay una serie de factores que pueden concretizar los estudios y las
ocupaciones profesionales. Unos factores se refieren a características
de la misma persona, otros factores son del entorno socio-cultural. Entre los primeros, hay de dos tipos: un tipo primero formado por intereses, motivaciones, gustos; un segundo tipo se refiere a las habilidades,
las capacidades, los recursos con los que cuenta el joven; aspectos intelectuales y rasgos de personalidad. Entre los factores de tipo socio-cultural, unos son realistas: las demandas del mercado, las posibilidades
de encontrar trabajo, el paro, los salarios bajos, los contratos temporales, la inestabilidad del trabajo, las exigencias de los estudios; también
hay que tener en cuenta: profesiones y estudios de moda, de prestigio
social, de ganancias económicas, de intereses del mercado, de ideologías económicas, de las presiones de la sociedad neocapitalista, neoliberal extrema; hoy nos encontramos con una serie de factores que condicionan muy negativamente las elecciones profesionales de los jóvenes.
Hay jóvenes, cuyas carreras y estudios se logran, como si fuesen una
extensión natural de sus intereses y aspiraciones de la infancia y de la
adolescencia. Otros, cambian continuamente de posibles elecciones,
son como indecisos crónicos, con frecuencia se trata de jóvenes que intentan resolver, mientras así obran, problemas de personalidad arraigados. Finalmente, existen jóvenes indecisos, sin convicciones personales acerca de sus estudios y sus profesiones en particular; es probable
que sus elecciones se vean determinadas por acontecimientos azarosos
y por la presión de las circunstancias. Los jóvenes, dotados de un fuer60
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te sentido de identidad de su yo, se hallan en mejores condiciones para
realizar elecciones convenientes y acertadas; serán capaces de afrontar todas las incertezas, ambigüedades, contradicciones y esfuerzos de
la elección de estudios y profesional; realizarán elecciones personales,
respetando su peculiaridad y tomando decisiones de personas libres y
que conducen su vida por sí mismos. Otros son incapaces de asumir papeles y riesgos personales, y terminan realizando elecciones llevados
por el azar, por modas, por la familia, por los demás.
En muchas ocasiones, los estudios elegidos y las profesiones escogidas generan efectos positivos para la propia personalidad, se encuentran nuevos y constructivos significados para la vida, se desarrollan
rasgos positivos de personalidad latentes, se potencian capacidades y
recursos de la personalidad, se amplían círculos sociales; hay cambios
en peculiaridades de la identidad personal y reestructuraciones convenientes de la personalidad. Una elección adecuada repercute positivamente en la identidad y en la personalidad.
Tercer factor crítico: elección de una pareja
En la elección de pareja se insta a los jóvenes a que sean realistas y que
adopten decisiones apropiadas y factibles. Muchos, de entrada, casi
siempre, empiezan eligiendo a la persona de la que pueden enamorarse, teniendo mucho peso su aspecto y cualidades físicas; es decir se
escoge a partir de una «base gloriosamente carente de sentido». Una
forma más «racional» es siguiendo los principios de semejanza y complementariedad. El principio de semejanza expresa que quienes se parecen se atraen. Las personas que comparten aptitudes, intereses y valores semejantes pueden experimentar atracción recíproca. Hay autores
que concluyen que las semejanzas constituyen el criterio fundamental
para elegir pareja. Además, sugieren que el lugar más adecuado para
encontrar parejas con grandes semejanzas es en iguales ambientes socio-económicos; la semejanza es importante y es más fácil encontrarla entre aquellos que han crecido en la misma área, y con antecedentes semejantes.
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Un segundo principio importante para la elección de pareja es la complementariedad: se busca una pareja que tenga cualidades y atributos
emocionales y sociales complementarios a los propios. Hay asociaciones que utilizan «las computadoras» para estudiar las características
de la personalidad de los individuos, en vista, a relacionarse. Los individuos se someten a test, cuestionarios, entrevistas sobre sus aptitudes,
intereses, necesidades y rasgos de carácter. Los resultados obtenidos
pasan a computadoras que han sido programadas para establecer relación entre sujetos dotados de características semejantes y/o complementarias; luego, las ponen en contacto según las conclusiones obtenidas técnicamente. Todo esto suena a la selección científico-técnica
de la pareja. Parece algo inhumano, frío, poco emocional. Otros prefieren haber amado y, si hace falta, haber perdido, como si careciera de
sentido, pero desean vivir satisfacciones felices, e implicaciones emocionales y personales.
Los datos científicos que se tienen acerca de la mayor importancia
de los dos principios, semejanza y complementariedad, y añadiendo el
tercer principio, atracción física, son contradictorios y no concluyentes.
Estos principios parece que proporcionan un esquema de elección racional y claro, pero se deben tratar con cautela y prudencia. Más vale tenerlos relativamente en cuenta, porque no se tiene nada mejor; más valen
unas pistas, indicios, que nada. Creemos que antes de la decisión última
y más decisiva, es útil, y en muchos casos es necesario, haber realizado más de una elección, tener más de una pareja, temporalmente, pues
hay realidades que sólo se pueden realizar, viviéndolas previamente; si
se han realizado pruebas, si se han vivido varias experiencias es cuando, de un modo vital, se llega a la comprensión de las propias necesidades e ilusiones y a la constatación de qué tipo de pareja, nos puede
proporcionar una vinculación rica emocionalmente y con sentido. Decidir una pareja no va a ahorrar inquietud, preocupación, sufrimiento
y ansiedad, ni felicidad, excitación y entusiasmo. Son los precios que
pide una elección acertada de una pareja. Elegir una pareja no va a evitar pensar, reflexionar, esperar, constatar; además de experimentar y
convivir. Algunos jóvenes, al inicio de la etapa de la juventud, compar62
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ten la opinión de que ser soltero es una meta más valorada, y rechazan
los encuentros que pueden llevar a potenciales parejas.
Ha habido épocas en que la elección de trabajo y de pareja tenía un
significado muy diferente, según se tratase de mujeres o de hombres.
Los futuros roles de las jóvenes, para la mayoría, eran el de ser esposa
y madre. La carrera para la mujer era el matrimonio, las muchachas debían encontrar un marido que hubiese encontrado trabajo, cuanto más
lucrativo mejor. Para los jóvenes, el futuro rol era encontrar trabajo y
desarrollarlo bien, para ser un marido proveedor de las necesidades,
sobre todo económicas del hogar. La carrera para el hombre era la profesión. El enamorarse no era lo primordial, la relación de la pareja no
se basaba en el amor y en los afectos. Actualmente, el mundo ha cambiado: es un mundo y una sociedad muy diferentes a las de hace años,
gracias a los movimientos feministas, a la evolución de la valoración y
de la dignidad del mundo femenino, la incorporación de las mismas
al trabajo, a la igualdad de derechos y deberes de mujeres y hombres.
Hoy, muchas jóvenes quieren estudiar y trabajar, no sólo por la necesidad económica, que en la familia entren dos salarios, sino también por
la necesidad de realización personal, mediante los estudios y una ocupación profesional. Aún hay jóvenes ancladas en épocas pasadas, tradicionales y conservadoras.
La búsqueda de pareja, y sobre todo el tipo de vinculación con ella,
impacta y trae consecuencias en la personalidad de los jóvenes. Aparecen modificaciones en la vida relacional y social: los padres y los pares
no ocupan ya en su vida el mismo lugar importante de antes; disminuye la influencia de los padres, la presencia de la pareja reduce la necesidad de apoyarse en los amigos y en el grupo. Ahora, el apoyo y el sentido de la identidad, en una parte importante, proviene de la pareja. La
vinculación con la pareja trae un nuevo grado de autoexposición y autovaloración de la propia identidad, de la propia imagen. Ninguno es
héroe para su pareja: esto acostumbra a indicar madurez. Si tras haberse expuesto a sí mismo ante la pareja, y uno sigue siendo básicamente
aceptado por ella, la autoestima, la confianza y la mayoría de los atributos que configuran la propia identidad aumentan. La intimidad con
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la pareja se volverá una «prueba» de sí mismo. La intimidad con la pareja exige un grado singularísimo de aceptación mutua, que debe manifestarse bajo la fría luz del día, cuando las pasiones han descendido
y la vida cuotidiana aparece sin adornos, ni disimulos. El concepto que
cada uno tiene de sí mismo no sólo se ve confirmado por la aceptación
del otro, sino que se amplía al aceptar al otro.
No se puede dejar de tener en cuenta el sexo, en el tema de las relaciones con la pareja. Para cualquier individuo, en cualquier etapa del
desarrollo, la vivencia buena de la sexualidad es importante para el funcionamiento sano de la personalidad y el desarrollo evolutivo adecuado
de la misma. La sexualidad concreta en una sociedad es una expresión
privilegiada de esta sexualidad en el seno de la cual se manifiesta. Es
necesario reflexionar sobre la cultura y la sociedad postmoderna para
entender la sexualidad de los jóvenes que forman parte de nuestra sociedad. La postmodernidad ha surgido como resultado de las particulares condiciones económicas y sociales, fruto de la globalización, de la
omnipotencia de los medios de comunicación y del mundo virtual, del
tardío capitalismo, del neoliberalismo más salvaje. Hechos que han provocado la aparición de un nuevo período social y cultural de la historia.
Vamos a exponer aspectos de la sexualidad, en la cultura postmoderna. De entrada, nos centramos en aspectos más bien negativos. La sexualidad es un bien de consumo, una mercancía para obtener placer;
esta desmedida excitación de la voracidad consumista lleva a la compulsión de comprar sexo; como toda adicción, fruto de necesidades insatisfechas, de llenar un vacío, de evitar la soledad… Hay una sobresexualización, todo está lleno de sexualidad; los publicistas dicen que el
sexo es «lo que vende más», y por esto el sexo se mete en todo. La sexualidad, vivida como un bien de consumo, hace que algunos jóvenes
sientan que su valor e imagen aumenta cuantas más relaciones sexuales tenga. La sexualidad hoy se presenta, a veces, con la característica
de la «rapidez»; la intensidad con las que se realizan algunos encuentros (bares de alterne), la rapidez, la falta total de intimidad y la desvinculación personal, caracterizan este tipo de relaciones. Nos encontramos con «promiscuidad sexual», en muchas ocasiones, su finalidad no
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es sexual, es un mero instrumento para satisfacer otras necesidades primitivas no resueltas, sobre todo la necesidad de afecto, de dependencia, de «abrazo»; no busca establecer una relación amorosa, sino es un
mecanismo de defensa ante la angustia de conflictos muy serios, en lugar de afrontarlos correctamente.
Los aspectos negativos de la cultura postmoderna pueden promover
diversas clases de pareja. Una es la pareja de «urgencia», de «remiendo». Se tiene a mano la pareja cuando la soledad y la ansiedad, por parte de uno o de los dos componentes de la pareja, se hace insoportable;
después de unos días, o tan solo unas horas, aliviada la soledad y la angustia, entonces la pareja se separa, de nuevo, hasta la próxima vez.
Ninguno de los dos espera más de su pareja, es como una compraventa de sexo: yo te pago con mi sexualidad y compro la tuya. En el fondo,
hay un miedo a darse del todo, sólo se soporta la mínima expresión de
pareja; no se percibe al otro como una «alteridad»; no es un vínculo de
dos, en igualdad de condiciones.
Otro tipo de pareja es «la pareja de fin de semana». Está regida por el
principio de la «racionalidad instrumental», es una racionalidad económica, en el que se calcula el equilibrio entre «costes-beneficios»:
los costes de la convivencia continuada siguen siendo las exigencias
que comporta la continuidad, las dificultades del día a día, la renuncia
a aventuras, el tener en cuenta las necesidades del otro, el compromiso definitivo. Esta pareja de fin de semana, proporciona unos beneficios: tener una sexualidad apalabrada, tener un compañero con el que
gozar del ocio, hacer cosas divertidas (ir de vacaciones juntos, no estar sola el fin de semana, realizar actividades, disfrutar del sexo…), incluso reducir los costos económicos, ya que cada uno paga la mitad, o
sus propios gastos.
Nos encontramos con situaciones muy inmaduras de la vida de la
pareja. Una es la creencia y el ansia por creer en el «paraíso terrenal».
Hay jóvenes y adultos que creen que existe la perfección en la relación,
y esperan y sufren con la tensión en esta búsqueda e ideal del paraíso
terrenal. Una vez alcanzado, ya no hay sufrimiento, temor, ansiedad;
al contrario, se disfruta de un bienestar y una felicidad sumas, definiRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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tivas, para siempre. Se encuentra, no lo encuentran, se desesperan, se
deprimen, se desesperanzan ante la frustración de no encontrarlo. Otra
situación es creer que existe el «príncipe azul». Esperan encontrarlo,
perfecto, sin ningún fallo, lleno de cualidades, que dará la felicidad sublime, completa. Tampoco lo encuentran, se frustran, y esta inútil e
inacabable búsqueda y espera condiciona negativamente sus conductas y su vida. Señalamos una tercera situación especial: creer que existe el «salvador». Alguien que nos salvará, en el que se puede encontrar
el apoyo y será la solución de todos nuestros conflictos y sufrimientos.
El no encontrarlo, o peor, creer que se ha encontrado, además de generar frustración, provoca una actitud pasiva, dependiente e inmadura.
La sexualidad, vivida adecuadamente, es un proceso evolutivo, de
diversas etapas, en las que hay una integración de manifestaciones y
vivencias de logros. Es un proceso psíquico, de tipo afectivo-sexual. Se
deberán integrar los elementos físicos con los elementos emocionales, unir la disociación entre impulsos primitivos con el amor, con el
deseo, y la relación amorosa. Hay un continuo de etapas. En la primera, se deberá superar el objeto amoroso idealizado maternal de la infancia, paso previo a la integración de sentimientos y de placer con un
nuevo objeto amoroso; en la segunda etapa, se descubre el placer sexual a solas; en otra etapa, se alcanza el placer con otro; en la siguiente
etapa, es la del encuentro del placer con «el otro»; después, el placer y
el afecto con una persona, sin implicación definitiva, pero en el que se
descubre el placer en la unión personal; finalmente, en la etapa de joven–adulto, se vive la pareja estable, continua, creativa, fecunda. Estos logros, este proceso es (son) fruto de tolerancia de frustraciones, de
esperas, de sufrimiento, de esfuerzo, de ciencia, de reflexión, de pruebas, de riesgos, de amor…
La sexualidad postmoderna tiene implícita la fluidez, la ductibilidad,
el cambio, la pluralidad, la posibilidad de encontrar formas nuevas; no
queda atada a un esquema fijo. La sexualidad como expresión culmen de
lo afectivo, del amor, de la vinculación entre dos personas iguales, vínculo amoroso, estable y continuo. Hay un intercambio doble, en el que
hay más felicidad, más identidad gracias a la relación física y amorosa.
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El joven

Las dos decisiones principales, que deben enfrentar los jóvenes, la
elección de estudios–profesión, la elección de la pareja, son acontecimientos críticos que, en general, caracterizan el progreso de la persona joven hacia el pleno status adulto.
Terminamos haciendo tres consideraciones: la primera, los estudios,
las ocupaciones profesionales y la vida de pareja son tareas o metas de
transición a la adultez; la segunda, estos acontecimientos son producto,
resultados de desarrollos previos, la infancia y la adolescencia; la historia del pasado va a condicionar las elecciones y decisiones presentes; y
la tercera, el desarrollo de la personalidad y lograr una cierta identidad
es un proceso continuo, dinámico y orientado hacia el futuro; las implicaciones futuras profesionales y la pareja serán determinantes de lo
que la persona habrá de llegar a ser. La elección de la profesión y de la
pareja son tareas del joven, hacia la transición a la adultez, que puede
lograrse de acuerdo con la historia previa del desarrollo previo del individuo y que, a su vez, moldean su desarrollo futuro.

Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550

67

Pere Barbosa Colomer

Bibliografía
Alarcón, F.J. 2100. «La identidad en la Adolescencia». En S. Pérez Galdós y M.
Utrilla Robles, Adolescencia y Modernidad, 15–29. Madrid: Ediciones APM.
Blos, P. 1981. La transición adolescente. Buenos Aires: ASAPPIA / Amorrortu.
Cardús Ros, S., y J. Estruch Gibert. 1984. Les Enquestes a la Joventut de Catalunya. Bells deliris fascinen la raó. Barcelona: Direcció General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya.
Erikson, E.H. 1981. Identidad. Juventud y Crisis. Madrid: Taurus.
Gualtero, R.D., y A. Soriano. 2013. El adolescente cautivo. Adolescentes y adultos
ante el reto de crecer en la sociedad actual. Barcelona: Gedisa.
Hernández, M. 2009. «Adolescencia “sin fin” en una sociedad adolescente».
En M. Hernández y M. Utrilla, comp., Psicoanálisis y «malestar» del hombre
en el mundo actual, 177–189. Madrid: Ediciones APM.
Kimmel, D.C., y I.B. Weiner. 1998. La adolescencia: una transición del desarrollo. Barcelona: Ariel.
Lutte, G. 1991. Liberar la adolescencia. La psicología de los jóvenes de hoy. Barcelona: Herder.
Mâle, P. 1986. La crisis juvenil. Madrid: Tecnopublicaciones.
Mayor, J., dir. 1989. Psicología evolutiva. Madrid: Anaya.
Mellén, Y., y L. Sáez. 2007. Joves i valors. Què mou els nostres joves. Barcelona:
Fundació Lluis Carulla / ESADE.
Módenes, A., y J. López. 2001. Els joves catalans en el 2011. Els canvis que venen.
Barcelona: Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Nasio, J. D. 2013. ¿Cómo actuar con un adolescente difícil? Consejos para padres
y profesionales. Buenos Aires: Paidós.
Pereira, R., comp. 2011. Adolescentes en el siglo XXI. Entre impotencia, resiliencia y poder. Madrid: Morata.
Perinat Maceres, A., coord. 2003. Los adolescentes en el siglo XXI. Barcelona: UOC.
Rappoport, L. 1979. La personalidad desde los 13 a los 25 años. El adolescente y el
joven. Buenos Aires: Paidós.
Royo Isach, J. 2009. Els rebels del benestar. Claus per a la comunicación amb els
nous adolescents. Barcelona: Alba editorial.
Tió, J., L. Mauri, y P. Raventós, coords. 2014. Adolescentes y transgresión. La experiencia del Equipo de Atención en Salut Mental al Menor (EAM). Barcelona: Octaedro.

68

Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550

Reflexiones sobre la ficción
del «más y mejor» de hoy día
Antoni Talarn Caparrós
Universitat de Barcelona

Resumen: Vivimos en una ficción total, dotados de un pensamiento único que nos
impulsa a creer que más es igual a mejor. Más dominio de la naturaleza, más
ciencia y tecnología, más consumo y mayor autorrealización personal. Creemos que se puede alcanzar la felicidad a través de vías que pasan por la economía, la ciencia y el cultivo del propio yo. Esta es nuestra guía actual, pero, vistos
los resultados, no parece que resulte del todo adecuada. Criticamos estas disposiciones del sistema, sin pretender, por ello, volver a las antiguas disfunciones del pasado. La visión del psicoanálisis de la búsqueda de la felicidad en la
actualidad aporta un poco de luz ante tanta confusión.
Palabras clave: consumo, tecnociencia, individualidad, mercado, malestar
Abstract: We live in an absolute fiction, driven by the single thought that makes us
believe that more equals better. A higher control over nature, more science and
technology, higher consumer rates and a higher self-accomplishment. We think
that one can reach happiness through the economy, science and self-growth.
This is the path we follow nowadays. However, given the results of it, it doesn’t
actually seem to be the best solution. We critisize these kind of characteristics
about our system, without the intention of going back to the old disfunctions.
The psychoanalytic vision of the search for happiness in today’s world brings in
some light in the face of all this confusion.
Keywords: consumption, techno-science, individuality, market, discomfort

Introducción
Escribe Jesús Ferrero (2009), en su interesante ensayo sobre las pasiones, que, al inicio de un proceso bélico, las sociedades que en él participan entran en un estado de ficción total, un estado en el que una narrativa infantil se apodera de todo y de todos, con tal de deshumanizar
al enemigo, dotarlo de maldad infinita y justificar, así, la orgía de crímenes en la que se basa toda guerra.
Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550

69

Antoni Talarn Caparrós

Despojemos a la idea de ficción total de su proximidad con el sentir patológico del delirio persecutorio y aproximémosla a su esencia
más común y colectiva: ficción como construcción —o construcciones
subjetivas— obligatoria ante la desnudez y fragilidad del ser humano;
cuentos chinos narcotizantes que, al convertirse en creencias compartidas, nos sostienen frente a la ansiedad de una existencia abocada de
por sí a la muerte, y obligada al deseo continuo y siempre insatisfecho.
Hecha esta maniobra, el concepto de ficción total nos puede resultar
esclarecedor para intentar comprender algunas de las situaciones que
se dan en la actualidad de nuestra sociedad. Así, la ficción total nos recuerda el pensamiento único, descrito por Ignacio Ramonet (1995), o
el hombre unidimensional retratado por Marcuse (1954).
¿Acaso no podríamos hablar, dispuestas de este modo las cosas, de
una ficción total en las sociedades ricas de la actualidad? Si para entrar
en una guerra (y pasar por la oficina de alistamiento y ponerse a matar
desconocidos estando dispuesto a morir) son necesarias las invenciones y convicciones antes descritas…, ¿qué fabulas no se necesitan para
poder vivir en la actual cultura del tener, del consumir, del bienestar, de
la tecno-ciencia y del individualismo? ¿Qué fuerzas han forjado nuestro carácter social actual, que diría Fromm?
Antes de respondernos diremos que, seguramente, no ha habido, ni
la hay, cultura humana sin ficciones sostenedoras, del mismo modo —o
quizás por eso mismo— que no hay, ni ha habido, civilización sin dioses. No podemos, aquí y ahora, entrar en las ficciones de las culturas
ajenas o pasadas. Tal tarea nos sobrepasaría en su exigencia y en su dimensión. Por cuestiones de tiempo y de urgencia es necesario que nos
concentremos en las ficciones del presente.
Urgencia porque nuestra tesis es la de que vamos al abismo si no somos capaces de modificar alguna de las premisas básicas de la actual
ficción colectiva. Aunque, bien pensado, seamos o no capaces de conseguir tan prometeica tarea, iremos al abismo igualmente, ya que, como
especie, como todas las especies, disponemos de un tiempo limitado
de andanza evolutiva en este planeta.
70

Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550

Reflexiones sobre la ficción del «más y mejor» de hoy día

Modifiquemos entonces lo dicho anteriormente: urgencia porque necesitamos saber. No porque el saber nos libre del abismo —quizás pueda demorarlo algo o en todo caso dignificarlo un tanto—, sino porque,
a nosotros en particular —terapeutas, analistas y demás gentes preocupadas por ir un poco más allá de la información basura que nos rodea—, sólo el saber nos librará de la oscuridad; sólo el saber —y su buen
uso—, nos permitirá cierto ejercicio de rebelión interna —y sería deseable que también externa— ante este libreto de ficción tragicómica redactado entre todos.
Es necesario subrayar que nadie nos ha escrito la ficción total que en
seguida repasaremos. Es una construcción colectiva. Todos participamos, en cierta medida, de la misma. En una u otra medida todos somos
sus autores, a la vez que sus personajes. Sin guionistas no hay trama que
valga, pero la trama no se sostiene si los actores no la hacen suya. Ya lo
dijo Freud (1917, 2210) al hablar de la primera guerra mundial:
Y ahora, aparten la mirada de lo individual y contemplen la gran guerra que
sigue asolando a Europa, piensen en la brutalidad, la crueldad y la mendacidad de que es pasto el mundo civilizado. ¿Creen realmente que un puñado
de ambiciosos y farsantes inmorales habrían logrado desencadenar todos
esos malos espíritus si los millones de seguidores no fueran sus cómplices?

Pongamos un ejemplo bien actual de lo que estamos señalando: la
crisis económica. Sólo un ingenuo puede considerar que la culpa de la
crisis recae en un grupo de sujetos determinados. Como dice Vicente
Verdú (2009, 17):
Continuar interpretando esta gran crisis en términos económicos no es
más que una actitud banal. La discusión sobre la mala naturaleza de los activos y las hipotecas «sub prime» acaba siendo una polémica parcial dentro de un problema de envergadura ética, psíquica y neurótica que es obligatorio señalar.
Los mercados financieros no dejan de ser espejos de la humanidad. El público desea conocer cuáles son los malos y los buenos, cuáles son las víctimas
y los culpables. Pero el mundo es demasiado interactivo, para efectuar un
análisis tan sencillo, entre ladrones e incautos, conspiradores y manipulados.
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No es la primera ocasión, ni será la última, en que el impulso especulativo
caracteriza una época, ya sea la fiebre del oro, la expansión ferroviaria, o la
euforia del petróleo. Las sucesivas crisis económicas de la historia poseen
rasgos comunes emparentados con la furia, el afán de aventura, la ilusión por
enriquecerse de golpe y los volubles enredos de la razón. Pero para que una
burbuja financiera se forme no basta con el ansia y la astucia del especulador, sino que es indispensable la colaboración entusiasta de mucho público.

Ya sabemos que hay diferentes grados de participación en el origen de
toda guerra y en el inflado de toda burbuja. Sin que se obvie la responsabilidad de aquellos que la poseen en mayor medida, y ciertamente la
administran mal, se hace necesario decir en voz alta que, en esta crisis,
así como en otras peripecias masivas, participamos todos.
La conclusión, entonces, nos parece obvia: todos hemos llegado a lo
que hemos llegado porque todos somos como somos. ¿A dónde hemos
llegado? A una ficción total, «a una sola dimensión que está por todas
partes», en palabras textuales de Marcuse (Marcuse 1954), a un «pensamiento único», a un «carácter social no productivo mercantil», que diría Fromm (1947). No se nos ocurre mejor síntesis de este pensamiento
que la siguiente: vivimos bajo el dominio de la idea de «más y mejor».
Si tuviésemos el talento de un avieso sociólogo escribiríamos un ensayo titulado La cultura del más y mejor. Ejemplos de tal premisa no nos
faltarían. ¿Conoce el lector algún aspecto de la realidad en que no domine esta idea? Todos damos por asumido que la economía debe de seguir
creciendo, que los ordenadores han de ser más rápidos y más pequeños, que los viajes espaciales han de llegar más lejos, que es lógico que
necesitamos más canales de TV, que hay que aumentar la producción
de todo lo producible, que se precisa más innovación, más desarrollo.
Es posible argumentar que siempre ha sido así y que la humanidad,
precisamente por serlo, se caracteriza por un deseo sin límites. Es cierto, creemos que así es y que la historia nos muestra que los humanos
siempre hemos deseado de todo y más y mejor, y lo seguiremos haciendo hasta el final de nuestros días. Quizás el problema no radica entonces en el deseo en sí, ya que, como dice el dicho, «lo que no se puede
resolver no es un problema». Consideremos entonces, como decíamos,
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que quizás el problema radica en aquello sobre lo que recae nuestro deseo en la actualidad. Si nos centramos en la cultura occidental, veremos
que hubo épocas en las que las ansias de más y mejor de la mayoría se
centraban en la supervivencia, la alimentación, la seguridad, la libertad, la democracia, la exención de tareas físicamente penosas, la educación, la justicia, etc., etc.
Estábamos trabajando en la parte inferior de la pirámide de las necesidades de Maslow. Por fortuna, y con esfuerzo, hemos llegado a cubrir
nuestras necesidades más básicas; sin embargo, no parece que ahora vayamos a ocuparnos de las más elevadas, puesto que todo indica que nos
hemos quedado anclados en un nivel de escasa autorrealización. Aunque
las apariencias dicten lo contrario, éste nos parece que es el problema.
Seguimos aún instalados en el «más y mejor» relativos al poseer y
al dominio de la naturaleza. Por tanto, buscamos el «más y mejor» en
el consumo y en la tecnociencia. Hay un tercer parámetro que define
nuestra sociedad: el de la realización individual. Éste podría ser visto
como la cúspide de la pirámide de Maslow; sin embargo, a menudo, se
trata de una tarea tan egocéntrica y desnortada que difícilmente puede verse como una auténtica autorrealización.
Recordemos lo dicho antes de otro modo: (dejando de lado el asunto del límite) el problema no es la búsqueda de la felicidad (el deseo),
puesto que esto siempre ha sido así y así será. El problema radica en
los caminos por los que transitamos para conseguirla. ¿Cómo buscamos la felicidad hoy día? ¿Qué caminos tomamos? Si podemos analizarlos, daremos con la clave del cómo y por qué llegamos a los malestares y las decepciones.
Ciertamente no todos transitamos la misma senda, siempre hay excepciones. No obstante, la huella más clara es la seguida por la mayoría,
es la huella unidimensional y de pensamiento único, es la huella de la
ficción total en la que vive muchísima gente, casi todos, en según qué
ocasiones. En este sendero hallamos diferentes vías de (supuesto) acceso a la felicidad (Lipovetsky y Charles 2004):
• Hay un camino que pasa por lo material. El consumo es su medio.
Es el tener en lugar del ser.
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• Otro pasa por el bienestar y la seguridad de toda índole (sanitaria,
alimentaría, del entorno, etc.). La tecnociencia es su sostén. Es el
intento del dominio de la naturaleza, del curso de la biología.
• Y, por último, el camino más importante: el de la afectividad y el desarrollo personal, que está muy mediatizado por la sociedad de los
individuos en la que vivimos.
Si esto es así, dos de las tres vías de la felicidad no se han modificado
más que aparentemente con el paso del tiempo; en este sentido, no hay
un verdadero progreso sino tan sólo un cierto cambio. Hemos de hablar, pues, de tres grandes fenómenos que, de modo entrelazado, usamos para conseguir la felicidad y que, a veces, son causa de desencanto:
1. El consumo.
2. Los avances técnico científicos.
3. La primacía del individuo.
Consumo, ciencia e individualismo se comportan de modo paradójico: ofrecen enormes cotas de bienestar y, simultáneamente, grandes
dosis de malestar.
2 El consumo actual desde el punto de vista psicoanalítico.
¿Placer y defensa?
Se suele acusar a la sociedad actual de ser excesivamente consumista,
de despilfarrar en banalidades y de convertir al mundo en un supermercado. En estas críticas, no obstante, no se diferencia entre consumo y
consumismo. Si el consumismo es visto como una exageración del consumo, entonces sí es criticable. Pero la vida es impensable sin el consumo. Nacemos e, inmediatamente, empezamos a consumir, es decir, a
utilizar en nuestro propio provecho los recursos disponibles del exterior.
No se puede vivir sin consumo. No hay nadie que no sea un consumidor.
El problema, pues, no radica en el consumo, sino en su multiplicación desmedida. Y no cabe duda de que, en la sociedad actual algo de
eso existe. Ciertamente todos consumimos más de lo que necesitamos.
Lo cual no significa, no obstante, que a día de hoy sea factible promulgar una vida limitada a lo estrictamente necesario para sobrevivir. Sea74
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mos sinceros: ninguno de nosotros aceptaría, de buen grado, una restricción de los placeres asociados a lo superfluo. La moda, el cambio, lo
novedoso, lo variado, nos proporcionan un placer real, no un falso goce.
Que sea un placer un tanto trivial, como resulta innegable, no significa que no sea un placer.
Quizás consumimos por placer, llevados por el principio del placer, y
éste aumenta proporcionalmente en la medida en que, en ciertas ocasiones, no está dominado por el principio de la realidad. ¿Qué nos aporta, pues, este punto de consumismo? La sensación de una cierta plenitud; la satisfacción de una pequeña trasgresión; la negación, controlada,
de nuestras propias limitaciones económicas; una sensación de libertad de elección; un momento de placer, sin duda. Liviano, superficial,
intrascendente, pero placer, al fin y al cabo. Consumimos en exceso por
placer y así seguiremos haciéndolo sin solución de continuidad. Forma
parte de nuestra naturaleza psicológica y, cómo no, de nuestra educación y de la sociedad en la que vivimos, cuyo concepto de felicidad pasa,
no lo olvidemos, por los bienes materiales. Ya de niños, de muy niños,
obtenemos placer y alegría con la posesión de objetos.
Este impulso al placer, no obstante, puede verse en algunas personas
trastocado. Hay quien consume compulsivamente, sin control alguno
y, lo que es más significativo, sin obtener placer en ello, aunque tal sensación se busque con ahínco. Ya sabemos qué es la voracidad: una demasía de los impulsos orales —de adquisición, de posesión, de incorporación. Encontramos entonces a los compradores compulsivos, los
adictos a las compras, los bulímicos del centro comercial. Personas que,
en una búsqueda desesperada de la tranquilidad espiritual, recurren al
consumo como una forma de calmarse, como si tomaran un ansiolítico, como si este fuera el sustituto de una madre tranquilizadora y acogedora que pudiera filtrar todas sus inquietudes. Más allá del consumismo, estos desdichados padecen una auténtica adicción.
¿Sucede algo parecido en el conjunto de la sociedad actual? ¿Somos
una sociedad bulímica? Algo de eso hay, qué duda cabe. A veces nos
comportamos como una sociedad muerta de hambre que ingiere de
todo con cierta desmedida: tecnología, moda, comida, relaciones, esRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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pacios, información, espectáculos, recursos. Y, además, a gran velocidad, de un modo acrítico y en grandes cantidades. Al igual que una persona que padeciese bulimia, que no puede resistir su impulso al atracón,
nuestro comportamiento colectivo se afana en vaciar las estanterías de
las grandes superficies para encontrar aquello que, de una vez por todas, nos haga sentir bien. En ocasiones nos mostramos como una sociedad muy frágil, que trata de compensar sus angustias vitales a través de
la ingesta y compra masiva de cualquier producto. Nos comportamos
como bebés ansiosos que tratan de aferrarse al chupete o al biberón.
No es necesario más que un momento de reflexión para darse cuenta
de que el consumismo conduce a una mitigación momentánea de los
deseos, pero también a la frustración permanente de las necesidades,
ya que el mercado siempre está proponiendo algo nuevo. Podemos afirmar que este consumismo, además de un impulso, es un tanto defensivo. Sirve para protegernos, en algún momento y aunque solo sea por
un instante, de diversas ansiedades.
La pregunta siguiente resulta clara: ¿De qué ansiedades nos tratamos
de evadir a través del consumismo? A nivel individual, cada cual de las
suyas, obviamente. A nivel colectivo, quizás podríamos enumerar algunas fuentes de ansiedad, un tanto omnipresentes en nuestra sociedad. Algunas son grupales: los vaivenes de la economía; los desastres
naturales y las catástrofes del ecosistema debidos a la mano del hombre; el auge del terrorismo; los riesgos alimentarios y demás. Otras más
personales: riesgos asociados a la precariedad laboral o la posibilidad
de la pérdida del estatus social; amenazas a la propia identidad cultural; y los miedos diversos a cuestiones como la delincuencia, la inmigración, las enfermedades epidémicas, los accidentes de tráfico, entre
otros. Sin olvidar el temor que surge de la fragilización de los vínculos
personales y familiares, como después veremos.
No es por casualidad que los sociólogos nos hablen de la sociedad de
los riesgos (Beck) o de un mundo desbocado (Giddens). Desde luego, no
se trata de presentar un panorama apocalíptico, ni mucho menos. En
realidad, nuestra sociedad es la más segura de todos los tiempos. Sin
embargo, también es la más miedosa. Nunca hemos gastado tanto en
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seguros, en sistemas de vigilancia e identificación, en protecciones de
toda índole. Nunca ha habido tantas leyes y tantos presos como hoy día.
El negocio de la construcción de muros, privados y públicos, florece. Por
lo que parece precisamos de muchas defensas.
En esta situación… ¿Cuántos no buscan consuelo en la posesión de
dinero? Dinero…, supremo fetiche que todo lo puede ya que en todo se
puede transformar y todo lo permite adquirir.
Oliveres (2009), Ramonet (2009) y Verdú (2009) coinciden en la
idea de que la crisis financiera es la consecuencia de la desaparición
del dinero… y no la desaparición del dinero el efecto de la crisis financiera. La virtualización del dinero es, en parte, la responsable de la actual situación. Así por ejemplo el 90 % de los capitales que circulan por
el mundo son transacciones que no se corresponden con mercancías,
sólo con transacciones. La globalización condujo a la economía mundial a tomar la forma de esta economía financiera, virtual, que en octubre de 2008 representaba más de 250 billones de euros, seis veces el
montante de la riqueza real del mundo. ¿Acaso no es éste un buen ejemplo de funcionamiento en proceso primario? Pero sucede que cuando
la nada se hace realidad, la realidad se convierte en nada. Fromm lo diría de otro modo, pero la idea es la misma: el valor de cambio sustituye al valor de uso efectivo.
Ferrero (2009) relaciona hábilmente el consumismo de objetos materiales con el fetichismo. Define el fetiche como un objeto cargado de
un poder que no tiene y que representa una ausencia, además de ser un
artefacto en relación con la posesión. Poseer el fetiche anuncia la posesión de lo que el fetiche representa. Pero como todo fetiche es la representación de una ausencia, tarde o temprano acaba emergiendo lo
real del fetiche: tras el mismo hay solamente un espacio vacío. Dicho
en otras palabras: todo fetiche acaba mostrándose como una representación siniestra de nuestra carencia. Por eso el consumo nunca calma
del todo. En este sentido, cree Ferrero (2009, 78) que no hemos evolucionado mucho:
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Las sociedades antiguas estaban saturadas de fetiches, las modernas también; en eso no se observan cambios notables porque los fetiches siguen
siendo necesarios. La ingente ceremonia fetichista, que es nuestra cultura,
nos sigue vinculando al neolítico. Somos un neolítico electrónico y digital.
Nuestras catedrales no dejan de ser sofisticados dólmenes, nuestro rascacielos sofisticados menhires, nuestras fronteras sofisticados lindes tribales,
y todos los objetos que nos rodean a diario no dejan de ser fetiches que, si
bien pueden parecer a veces muy elaborados, acaban siempre desvelando
su naturaleza tosca e inanimada.

En resumen: nos refugiamos en exceso en el dinero y el consumo, que
no son más que fetiches huecos y de escaso poder ansiolítico. Es un camino, en gran parte fallido, de más y mejor felicidad.
3 La tecnociencia o la ilusión de la omnipotencia
No cabe duda de que los avances tecnológicos son, en la inmensa mayoría de los casos, una auténtica bendición. Confiamos en la ciencia y en
la tecnología, y tenemos razones justificadas para tal actitud. La cuestión que quiero plantear aquí trata de las características de esta confianza. En mi opinión, ésta alcanza, en ocasiones, cotas que rozan a las
creencias religiosas. Más que confiar en lo que la tecnociencia nos puede ofrecer, parece que tenemos fe en la misma.
Gracias a la fe en la ciencia, vivimos como si las limitaciones propias
de la vida fuesen una entelequia, un enemigo a batir, superable, y no
una realidad con la que hemos de convivir, tan consustancial a la existencia como la propia muerte. De ahí que haya personas —y no pocas a
tenor de las estadísticas— que luchen desaforadamente contra los efectos del envejecimiento, el declive de la potencia sexual, el cansancio y la
necesidad de reposo, los problemas de infertilidad, las formas del propio cuerpo, las dificultades de aprendizaje y demás limitaciones propias de la edad, la fisiología y las condiciones de cada cual.
Pensemos en la biotecnología, por ejemplo. Todos estamos al tanto de
las promesas de la ingeniería genética en su vertiente preventiva. Pensamos que llegará un día en que enfermedades como el cáncer, el sida
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o el Alzheimer serán definitivamente derrotadas. Es posible, y deseable, que así sea. Pero la realidad, por el momento, dista mucho de acercarnos a estos nobles objetivos. Entre nuestras esperanzas y la realidad
hay aún un largo trecho. Y lo mismo podríamos apuntar, si nos fijamos,
en las llamadas nuevas tecnologías. Seamos claros y concisos: éstas son
muy útiles y nos ayudan mucho, pero han significado muy poco a nivel
de un verdadero progreso para la humanidad. Ninguna tecnología, que
se sepa, nos ha librado de ningún desastre, de ninguna guerra, de ninguna atroz injusticia, de esas que estamos tan habituados a contemplar,
eso sí, a través de sofisticados medios tecnológicos y, casi, en tiempo real.
No estamos en contra de los avances, por supuesto que no. ¿Quién
podría negar que la anestesia nos convierte a todos en deudores de la
ciencia? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a renunciar al automóvil o a
la ayuda de la informática? Aún a sabiendas del mal uso que se pueda
hacer de muchos avances científico-técnicos, creemos que el impulso a dominar y conocer es imparable y en muchos casos beneficioso,
pero no salvífico.
Pero hoy día parece que la ilusión en un progreso gobernado por la
tecnociencia es una especie de creencia cuasi religiosa. En el mundo actual hay una fe un tanto irracional en el poder de la tecnociencia y, por
momentos, parece como si ésta se hubiese convertido en una nueva religión. Como ella, se basa en el mito de que somos diferentes a los demás animales, ya que nosotros sí podemos dominar y cambiar el mundo; y nos ofrece sentido y esperanza en el futuro. De hecho, la ciencia
se ha convertido en vehículo de ciertas necesidades que son de tipo religioso: creer en algo, sentirse trascendente o superior, tener esperanza.
Es una ilusión, poderosa y necesaria, pero una ilusión. Y es que la necesidad de estas esperanzas salvadoras es consustancial al ser humano.
Nuestra opinión es que hoy día confiamos en la tecnociencia como
si, a través de ella, se pudieran solucionar todos los males y las preocupaciones que nos asolan. Todo lo que se nos presenta bajo el rótulo
de científico-técnico es considerado como bueno y verdadero, como si
fuese una revelación que nos llevará a un paraíso de felicidad completa y sin limitaciones.
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Pero lo que una parte es, sin duda, el reino del progreso y del avance,
por la otra parece generar una especie de conducta regresiva colectiva: todos somos como niños esperando que el papá técnico y la mamá
ciencia nos salven del desastre. Pero nos parece que es una esperanza
un tanto vana, una «ilusión», como diría Freud. La historia ha demostrado que la ciencia y la tecnología no han convertido este mundo en un
lugar mejor, más seguro, más racional o más justo. La guerra, el hambre, la enfermedad campan a sus anchas por la mayor parte del planeta, incluso en la avanzada Europa de ahora mismo.
La creencia incuestionable en la tecnociencia nos remite, pues, de nuevo, a un mecanismo de defensa que niega nuestra realidad individual y
colectiva. Aquélla que nos señala como frágiles imperfectos y perecederos. Nos permite, además, recrearnos en unas experiencias infantiles de carácter omnipotente y, al mismo tiempo, dependiente, siempre
a la espera de una ayuda que proviene de los otros y que todo lo arregla.
Naturalmente esto también se da en el campo de la salud mental. He
aquí un párrafo de Lipovetsky (2006, 51) sobre esta cuestión:
Los sujetos quieren ahora elegir sus estados de ánimo, controlar sus vivencias cotidianas, ser dueños de las eventualidades emocionales recurriendo
a fármacos psicotrópicos, cuyo consumo, como se sabe, no para de crecer.
A medida que se afirma el principio de soberanía personal sobre el cuerpo,
el individuo confía su suerte a la acción de sustancias químicas que modifican sus estados de ánimo «desde el exterior», sin análisis ni trabajo subjetivo, ya que sólo cuentan la eliminación inmediata de los desarreglos (fatiga,
insomnio, ansiedad), la mayor eficacia posible, el deseo de producir estados
afectivos «por encargo». La exigencia de soberanía individual se expresa
aquí por un consumo pasivo de moléculas químicas. Si estos trivializados recursos de la psicofarmacología dan fe del deseo individualista de controlar
el cuerpo y el estado de ánimo, reflejan al mismo tiempo cierta impotencia
subjetiva, dado que el sujeto renuncia a todo esfuerzo personal y se abandona a la omnipotencia de productos químicos que trabajan para él, sin él.
No buscamos ya solución a nuestros males en nuestros recursos interiores,
sino en la acción de tecnologías moleculares que, además, tienen efecto
adictivo. El individuo, deseoso de dirigir o rectificar a su gusto su interiori80
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dad, se transforma en individuo «dependiente»: cuanto más reclama la plena potestad sobre su vida, más se despliegan formas nuevas de someterlo.

En definitiva, lo que decíamos, la fe nos convierte en dependientes,
nos infantiliza y nos roba recursos. No será necesario insistir aquí en
cómo se aplica esta ficción en el campo de la salud mental y el bienestar personal: todo es asunto del cerebro y al cerebro se llega mediante la bioquímica. Lo mental y aquello que lo funda, esto es, lo relacional, quedan de lado.
4 La sociedad de los individuos:
libertad e incomodidad a partes iguales
Todos los autores que estudian la combinatoria entre individuo y sociedad nos señalan que vivimos instalados en la cultura del Yo o del narcisismo. Una sociedad en la cual el valor fundamental corresponde al
culto del propio Yo.
¿Qué significa exactamente esto? ¿Cómo se puede afirmar que en
nuestra sociedad lo más importante es el Yo cuando sabemos, por las
encuestas, que la pareja y la familia se valoran por encima de todas las
cosas? ¿Si vemos, por doquier, expresiones de solidaridad y florecimiento de ONG’s; si asistimos a enormes manifestaciones de protesta contra las guerras o el terrorismo; si vemos crecer el voluntariado de todo
tipo? Siendo todo lo anterior rigurosamente exacto —y hasta cierto punto tranquilizador, ya que desmiente la supuesta crisis de valores—, también lo es que la inmensa mayoría de personas implicadas en estas actividades lo hacen a título estrictamente individual. Por decirlo de algún
modo, se ejecutan acciones colectivas a la carta, más como un modo de
expresión de la propia idiosincrasia que bajo el marco de una ideología
unificadora y compartida. Ya no hay lucha de clases, ni ideologías salvadoras y plenipotenciarias. La disciplina social impuesta por la familia, la tradición, el partido, el sindicato, la clase social, la nación, la moral o la iglesia han desaparecido.
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No será necesario insistir en las ventajas de tales entierros. Sin embargo, sus inconvenientes tampoco se ocultarán durante mucho tiempo.
El primero y más trascendente es que, hoy, hemos de construir nuestra identidad a partir de los propios recursos personales. Ni el apellido,
ni la nación, ni la fe, ni la ideología nos darán cobertura para tal tarea.
Construirse a uno mismo es una labor solitaria.
Los antiguos referentes no nos sostienen. La familia es cada vez más
reducida, con menos tiempo para compartir, con los abuelos fuera de
casa, los hijos pequeños aparcados en la guardería. La pareja y las relaciones amorosas son, en muchas ocasiones, líquidas: se multiplican las
experiencias y se dispone de una mayor libertad de elección, pero los
compromisos son volátiles, abundan los finales rápidos. En el trabajo,
abundan la precariedad, los salarios bajos, las titulaciones que no sirven, el techo de cristal y los ascensores sociales averiados. Y no hay sindicato que valga. La profesión ya no es seña de identidad.
Y no hablemos ya de las ideologías, de las cuales ya nadie sabe muy
bien qué es lo que queda entre nosotros. El ejemplo más dramático de
la deriva ideológica fue la campaña presidencial de Barak Obama, su
famoso «Yes we can… we can…» pero ¿qué es lo que podemos? ¡Misterio! Como campaña es genial porque cada uno coloca tras el can aquello
que desea, pero como ideología con contenido, articulada, coherente,
no se sostiene. Resultado: somos los únicos responsables de nosotros
mismos. Y ante la vida, ante sus placeres y sus infortunios, es muy fácil que nos sintamos solos, dependiendo únicamente de nuestros propios recursos, decisiones y aptitudes.
¿Es por este individualismo, un tanto forzado, que cada vez hay más
gente que vive sola: ancianos, divorciados, jóvenes? ¿Hasta qué punto el mismo individualismo explica el éxito de las citas rápidas, de los
chats, de las actividades para singles y de la pasión por los animales domésticos? ¿Responden las concentraciones de masas, celebrando éxitos
deportivos, lutos o efemérides varias, a la necesidad de sentirse parte
de un colectivo? ¿Influye el sentirse solo, a su vez, en la adicción a Internet, en la abundancia del trastorno narcisista de la personalidad, en
el maltrato en las relaciones de pareja, en la epidemia depresiva o en
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la enormidad de las cifras sobre trastornos psicológicos que se dan en
nuestro entorno?
¿Y ante este estallido de los parámetros relacionales qué dicen los
psicoanalistas? Eric Fromm (1947, 86) nos diría que, en esta sociedad,
el hacer y el tener sustituyen al ser y que en este trasiego de verbos algo
trascendente del valor humano se ha quedado olvidado por el camino:
Si las vicisitudes del mercado son los jueces que deciden el valor de
cada uno, se destruye el sentido de la dignidad y del orgullo.
Otros analistas nos explicarán cómo estas circunstancias de exagerada y falsa autonomía nos llevan a desarrollar una especie de carcasa
caracterial hiperadaptada pero artificial. Winnicott la llama falso self;
McDougall utiliza el término robot. El mismo Fromm habla de «orientación social del carácter mercantilista». Conceptos que tratan de describir que, con este tipo de relaciones precarias, cargadas de incertidumbres y sostenidas en la negación de la dependencia, a veces funcionamos
como personas, pero no sentimos como tales.
Rainer Funk (2007), discípulo de Fromm habla de una forma de carácter orientado al Yo. Creemos que refleja muy bien este individualismo actual del que hablan los sociólogos. Según este autor, éstas son
algunas (no todas) de las peculiaridades de este tipo de carácter tan frecuente en la actualidad:
• La atracción por la novedad.
• El afán por liberarse de fronteras y vivir sin ellas; el afán de traspasar límites, ir más allá, ser anticonvencional, hacer lo imposible.
Borrar las fronteras del espacio y el tiempo. Le resulta difícil reconocer los límites y las propias limitaciones.
• También le resulta difícil asumir y soportar sentimientos interiores negativos como desánimo, el desamparo, la impotencia, el aislamiento.
• La fascinación por lo sentimental, si bien se trata de sentimientos
escenificados ofertados y adquiridos.
• La alegría por el contacto, que suele suplir lo que hasta ahora se entendía por relacionarse. Esto posibilita encuentros puntuales. Sin
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embargo, hay una clara dificultad para soportar las rupturas y las
separaciones, el duelo, la soledad, la pérdida, la decepción.
• El anhelo de lo positivo se ejercita en pensar sentir y actuar positivamente; se elude cualquier conflicto y no se experimenta ningún
sentimiento negativo con respecto a uno mismo.
• Se intenta eludir la polaridad inherente al hecho de vivir. No se quiere ver que la pareja, los padres, los hijos, el trabajo, etc. son satisfactorios y estresantes, placenteros y pesados. Sólo se quiere percibir lo
positivo y por eso se elude todo lo complicado, crítico o conflictivo.
¿Por qué sucede esto? No lo sabemos a ciencia cierta, pero podemos
esbozar algunas hipótesis. Es posible que la vigente estructuración social represente un ataque a los vínculos de apego seguro, esos que construyen la esencia de nuestra humanidad. El sistema de vida actual los
asedia constantemente.
La identidad y los vínculos se construyen en contacto con los demás.
Todos procuramos criar a nuestros hijos con los medios adecuados para
darles un sentido de continuidad existencial. Pero en muchas ocasiones no está tan claro que les dotemos de unos vínculos de apego seguros. Si los padres estamos demasiado atareados con nuestro trabajo y
nuestro éxito personal, los vínculos se pueden resentir. Es cierto que
les damos todo lo que podemos, pero, al mismo tiempo, es como si los
destetáramos precozmente, lanzándolos a un mundo un tanto inhóspito en el que han de luchar desaforadamente para obtener un espacio y una identidad propios. Muchos niños y adolescentes pueden sentir entonces que sus vínculos de apego no son seguros y que están un
tanto desorganizados. Si esto es así, de adultos generarán un estilo de
apego distante o resistente, caracterizado por un cierto escepticismo
sobre las relaciones íntimas, el deseo de ser invulnerables, la distancia
en las relaciones y la necesidad de sentirse independientes. Algo muy
abundante en la sociedad actual. Pero ¿quién podría criticarlos por tomar semejante actitud, a la vista de lo que han vivido?
Tal empuje a la supuesta autonomía, junto con las dificultades inherentes al mercado laboral, no es de extrañar que dé como resultado el
sufrimiento de muchos adolescentes y jóvenes. Si no se triunfa, si no
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se sale adelante de acuerdo con las expectativas —propias y ajenas—,
se siente dolor. Dolor vivido como un fracaso personal, como derrota
o producto de la propia incapacidad, siendo muy difícil cuestionar qué
responsabilidad social hay tras tales decepciones. Hoy día nos preocupan las orgías alcohólicas de nuestros adolescentes, el consumo de
otros estupefacientes, el gamberrismo de ciertas barriadas y la delincuencia juvenil. ¿Podemos permitirnos el lujo de ignorar el individualismo reinante ante tales demostraciones de afirmación más o menos
agresivas? ¿No deberíamos preocuparnos también por las desigualdades sociales, por la disgregación de las familias, por la pérdida de autoridad parental, por los déficits del sistema educativo, por la erosión de
los límites, por la poca tolerancia a la frustración con la que vivimos, y
por otras variables elaboradas entre todos?
Esta sociedad ensalza un Yo ideal, grandioso, triunfador, brillante y
exitoso. El triunfo aberrante de las celebrities, la adoración acrítica que
se brinda a actores, cantantes, modelos, deportistas y empresarios multimillonarios, así lo atestigua. En cierta medida, entonces, todos tratamos de ser triunfadores, de engrandecer nuestro Yo, a menudo a expensas de nuestras necesidades de pertenencia. Se sacrifican vínculos
y espacios de relación en aras de este supuesto triunfo: los abuelos son
enviados a las residencias, los bebés de cuatro meses son depositados
en guarderías; los escolares prácticamente viven en el colegio y, cuando abogamos por la conciliación de la vida familiar y la laboral, en realidad lo que estamos pidiendo son ayudas externas para cuidar de los
niños y podernos dedicar al trabajo con más posibilidades de ascenso.
Condiciones aquí descritas como obstáculos, sino como formas de expresión del Yo plenamente justificadas. Es la «patología de la normalidad» descrita por Fromm. Altamente resistente al cambio y a las críticas.
¿Reivindicamos una vuelta al pasado? ¿A las tradiciones, a las familias tipo clan, a la autoridad incuestionable y a las ideologías colectivas y unánimes? ¿A los matrimonios para toda la vida, sea cual sea su
resultado? ¿A que las madres se queden en casa cuidando de los niños
toda la vida? En absoluto. Tan solo señalamos que, entre las rigideces
del pasado y las liquideces del presente, algo se nos ha perdido de visRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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ta, olvidado en este camino de hipermodernidad por el que transitamos a enorme velocidad.
Para concluir, nada mejor que una cita de Freud en El malestar en la
cultura (1930, 3032):
En el curso de las últimas generaciones la Humanidad ha realizado extraordinarios progresos en las ciencias naturales, y en su aplicación técnica, afianzando en medida otrora inconcebible su dominio sobre la naturaleza. El
hombre se enorgullece con razón de tales conquistas, pero comienza a sospechar que este recién adquirido dominio del espacio y del tiempo, esta sujeción de las fuerzas naturales, cumplimiento de un anhelo multimilenario,
no ha elevado la satisfacción placentera que exige de la vida, no le ha hecho, en su sentir, más feliz.
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Debilitats epistemològiques del constructe TDAH
(Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat)
Josep Moya Ollé
Psiquiatre i psicoanalista

Resum: En els últims anys ha augmentat, de manera considerable, el nombre de
nens i adolescents diagnosticats de TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb
hiperactivitat). Aquest increment es produeix en un context social caracteritzat per una presència massiva de diagnòstics psiquiàtrics fins al punt d’haver de
plantejar-nos si hi ha algú que estigui sa. Aquest article exposa les debilitats epistemològiques del constructe del TDAH i, alhora, intenta aportar algunes hipòtesis que puguin explicar les actuals dificultats que mostren alguns nens i adolescents per prestar atenció en les tasques escolars.
Paraules clau: dèficit d’atenció, motivació, comorbiditat, pensament digital
Abstract: In recent years has increased significantly the number of children and adolescents diagnosed with ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). This
increase occurs in a social context characterized by a massive presence of psychiatric diagnoses to the point of having to ask ourselves if there is someone who is
healthy. This article exposes the weaknesses epistemological construct of ADHD
and also try to bring some hypotheses that may explain the cMailurrent difficulties show that some children and adolescents to pay attention in school work.
Keywords: attention deficit, motivation, comorbidity, digital thought

Introducció
En els darrers anys, tant els mitjans de comunicació com les comunitats
de professionals de diversos camps (salut, educació, camp social, justícia) adverteixen de l’augment de situacions conflictives i disruptives
que es donen en els marcs educatius i també en els familiars. La manca
de respecte a l’adult, la manca de límits així com la falta d’acords entre
les famílies i els docents, apareixen com a problemes que preocupen, i
molt, els educadors —famílies i docents— i els sotmeten a fortes ten
sions, que, en ocasions, poden comportar crisis personals i professionals.
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Sembla que educar és una tasca força complexa en el moment actual.
Així, la filòsofa Victòria Camps (Camps 2008) explica que, actualment,
es viu una situació de desorientació total, que es manifesta en el fet que
no sabem com hem de respondre als continus interrogants que planteja l’educació dels fills en unes circumstàncies que no s’assemblen en
absolut a les dels temps en què dominava l’educació basada en l’ordre,
la disciplina i el respecte a la jerarquia. La mateixa autora afegeix que
l’horari escolar ha estat considerablement reduït, moltes dones treballen fora de casa, l’estructura familiar no és sòlida, hi ha la televisió, els
videojocs, internet, els mòbils i tot un conjunt d’ofertes lúdiques molt
poc coherents amb la tasca d’educar. Llavors, com controlar el que sembla que escapa a qualsevol control familiar, escolar o polític? I, sobretot, com fer compatibles els diferents missatges que reben els menors
i que són absolutament contradictoris?
Una altra autora, Cristina Fernández (2008), professora de secundària, va més enllà i planteja que la crisi de l’educació revela un problema
més profund: la crisi de la societat. El sistema econòmic està destruint
la idea mateixa de societat, la lògica del capital és incompatible amb el
principi de sociabilitat.
Davant de tot això han sorgit veus provinents del món de la psiquiatria acadèmica segons les quals un gran part del problema té causes psiquiàtriques i, d’entre elles, sobresurt de manera prominent l’anomenat
TDAH, trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, una categoria
diagnòstica que va acompanyada d’intenses i, en ocasions, agres polèmiques ja que, per als uns, es tracta d’un invent promogut per la indústria farmacèutica, mentre que, per a d’altres, es tracta d’una realitat clínica inqüestionable avalada per una clara evidència científica.
Però, abans d’entrar directament en el tema de l’epistemologia del
constructe TDAH, és adient abordar una qüestió prèvia: l’epidèmia dels
diagnòstics psiquiàtrics en la infància i l’adolescència.
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L’epidèmia dels diagnòstics psiquiàtrics. El TDAH
En el llibre Anatomia de una epidemia, l’escriptor nord-americà Robert
Whitaker (2015) explica que, a l’actualitat, ens trobem davant d’un enigma: com explicar que, malgrat els avenços, espectaculars, en el camp de
la psicofarmacologia, cada vegada hagi més malalts mentals i, sobretot,
més crònics i discapacitats? L’autor cita el cas del conegut i afamat Prozac, és a dir, l’antidepressiu fluoxetina, introduït en el mercat l’any 1988,
amb l’esperança i expectativa que, gràcies a la seva utilització, milloraria la salut mental de milions de persones afectades de depressió major
i distímia. Doncs bé, no ha sigut així ja que el nombre de persones diagnosticades i tractades durant anys s’ha disparat. Es podria argumentar
que, gràcies a la seva utilització massiva, ha estat possible aconseguir
la remissió simptomàtica de molts dels pacients depressius i, en efecte,
en alguns casos és així; no obstant això, i aquest fet es pot objectivar revisant els historials clínics dels centres de salut mental, és freqüent observar que, en molts casos, les evolucions clíniques són tòrpides i estan
condicionades pels diversos avatars vitals dels pacients. Però Withaker
va més enllà en el seus plantejaments de l’enigma quan es refereix al
nombre de persones discapacitades per patir depressió i/o trastorn bipolar. L’autor esmentat cita el següent: l’any 1955, la depressió major i
el trastorn bipolar no discapacitaven moltes persones. Només hi havia
50.937 persones internades en els hospitals psiquiàtrics diagnosticades
amb algun dels dos trastorns mentals. Però, en la dècada de 1990, varen
començar a aparèixer en nombre creixent en els registres del SSI (Ingrés
Suplementari de Seguretat) i el SSDI (ingrés per discapacitat de la Seguretat Social), persones que presentaven depressió i/o trastorn bipolar i,
actualment, es calcula que hi ha, als Estats Units, 1.400.000 persones
d’edats compreses entre els divuit i els seixanta-quatre anys que reben
una prestació federal perquè estan discapacitades per un trastorn afectiu.
Però, per si això no fos prou alarmant, aquest fenomen s’està estenent
als nens. L’any 1987, 16.200 nens (menors de 18 anys) cobraven una pensió per patir una malaltia mental, però a partir de 1990 la xifra s’ha disparat fins arribar a 561.569 que figuraven en els llistats de discapacitat del
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SSI a finals de 2007. Per contra, el nombre de menors que figuraven en
les llistes del SSI per totes les altres causes (càncer, retard mental, etc.)
va passar de 728.110 a 559.448, en el període comprés entre 1996 i 2007.
Whitaker acaba fent-se la següent pregunta: «Podria el nostre model d’atenció sanitària basat en la medicació estar alimentant d’alguna manera imprevista aquesta plaga moderna?» (Withaker 2015, 21).
Pel que fa a l’Estat Espanyol, és clara la tendència general a prescriure
cada vegada més psicofàrmacs a menors d’edat. En un informe elaborat per la Comissió Ciutadana de Drets Humans, de les Nacions Unides
(2010), s’alertava que, com en altres països, Espanya havia experimentat un augment dramàtic del nombre de nens i adolescents sans que estaven sent diagnosticats amb els denominats trastorns de l’aprenentatge
i els trastorns de conducta, com el TDAH principalment, i se’ls administraven drogues psicoestimulants per al maneig i control dels símptomes
observats. L’informe afegia que el coŀlectiu de nens diagnosticats havia
arribat a un nombre molt elevat i que seguia augmentant de forma exponencial, posant així desenes de milers de nens i adolescents en situació
de risc en un futur pròxim. A més, l’informe afirmava que molts d’aquells
nens podrien ser ajudats d’una manera més apropiada si s’insistia en la
realització d’un examen mèdic apropiat per establir si hi havia una condició mèdica subjacent que pogués explicar l’existència dels símptomes.
Un altre aspecte a destacar de l’esmentat informe és el referent als
interessos subjacents a aquest fenomen:
Aquesta activitat de diagnosticar i tractar nens etiquetats amb el TDAH s’ha
convertit en un gran negoci per a la indústria farmacèutica i els psiquiatres
infantils i està creixent ràpidament. Els psiquiatres han estimat que el 75 %
dels nens que es diu que pateixen de TDAH a Espanya queden sense diagnosticar, cosa que significa en altres paraules que centenars de milers de nens,
possiblement, poden ser medicats en un esforç per gestionar o controlar la
seva atenció, el comportament o nivell d’activitat en el futur (CCDH 2010, 3).

No obstant les alertes de tot un conjunt d’organismes internacionals,
el consum de fàrmacs en la infància i l’adolescència i, més concretament,
de metilfenidat (el medicament emprat majoritàriament en el tracta92
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ment del TDAH) va en augment i no sembla que això hagi de estabilitzar-se en un futur pròxim. Aquest augment podria ser degut, molt probablement, a dos factors. En primer lloc, a un increment en el nombre
de nens diagnosticats de TDAH i, en segon lloc, a la utilització del metilfenidat d’alliberament prolongat, molt més car que el metilfenidat
d’alliberament immediat.
Però, al meu parer, hi ha un tercer factor, l’entrada del diagnòstic
psiquiàtric en el món escolar. En efecte, la difusió de petits manuals
o de guies monogràfiques entre el personal docent té, inevitablement,
uns efectes en la mesura que els situa en la tasca de «detectar precoçment» aquells alumnes que presentin indicis de TDAH. La guia elaborada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
expressa que:
El professorat a les aules disposa d’un marc privilegiat per detectar i identificar l’alumnat susceptible de presentar un TDAH. Sovint, les famílies també detecten dificultats d’adaptació, sobretot quan hi ha molta hiperactivitat
o impulsivitat. En els casos que el dèficit d’atenció és el símptoma més present, l’aula és el marc idoni per observar (Departament d’Ensenyament 2013).

Cal afegir que, quan es va presentar la guia, la màxima responsable
del Departament va afirmar que mitjançant aquella guia els professors
podrien actuar com a metges de capçalera dels seus alumnes. En altres
paraules, ara tothom es posarà a diagnosticar encara que les seves competències professionals no els capacitin per a això. Posteriorment a la
publicació de la guia del TDAH per part del Departament d’Ensenyament, el Departament de Salut ha publicat la seva pròpia guia, molt similar a l’anterior, però en la qual es fa molt èmfasi en la necessitat de diagnosticar i tractar —predominantment amb psicofàrmacs— el TDAH.
Però totes aquestes consideracions es basen en una premissa: el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat és una categoria diagnòstica ben establerta, amb límits precisos, que permeten fer un diagnòstic diferencial clar i, en conseqüència, establir un tractament específic.
No obstant això, el constructe TDAH presenta un conjunt de debilitats
epistemològiques que qüestionen la seva solidesa.
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El trastorn mental
La primera debilitat es troba en la pròpia definició de trastorn mental. El
DSM IV-TR, Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (4a. edició,
revisada), explica, en les seves primeres pàgines, numerades amb nombres romans, que malgrat el títol, el terme trastorn mental implica, malauradament, una distinció entre trastorns mentals i físics, i que això suposa un anacronisme reduccionista del dualisme ment /cos. I continua:
El problema plantejat pel terme trastorns mentals ha resultat ser més patent que la seva solució i, lamentablement, el terme persisteix en el títol del
DSM IV [i del recent DSM V], ja que no s’ha trobat una paraula adequada
que pugui substituir-lo. És més, tot i que aquest manual proporciona una
classificació dels trastorns mentals, ha admetre’ls que no hi ha una definició que especifiqui adequadament els límits del concepte trastorn mental.
El terme trastorn mental, igual que molts altres termes en la medicina i
en la ciència, manca d’una definició operacional consistent que englobi totes les possibilitats. En aquest manual, cada trastorn mental és conceptualitzat com una síndrome o un patró comportamental o psicològic de significació clínica, que apareix associat a un malestar, a una discapacitat o
un risc significativament augmentat de morir o de patir dolor, discapacitat
o pèrdua de llibertat. A més, aquesta síndrome o patró no ha de ser merament una resposta culturalment acceptada a un esdeveniment particular
(DSM IV 1995, XXI).

És a dir, que els mateixos autors del DSM IV admeten les limitacions epistemològiques dels seus plantejaments, especialment pel que
fa al concepte de trastorn mental, difícil de delimitar respecte al que es
podria considerar no patològic. Però encara hi ha més: quan s’afirma
que cada trastorn mental és conceptualitzat com una síndrome o patró
comportamental de significació clínica, no s’explica què es vol expressar amb això, és a dir, al fet a què es refereix aquesta significació clínica i, sobretot, per a qui és significativa aquesta síndrome.
Frances Allen, psiquiatre que va presidir el grup de treball del DSM
IV, ha publicat recentment un llibre d’extraordinari interès i que ve com
anell al dit per a la qüestió que ens ocupa. El llibre d’Allen porta el tí94
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tol de Somos todos enfermos mentales?, i un subtítol: Manifiesto contra los
abusos de la Psiquiatría. El llibre ha estat publicat en castellà per l’editorial Ariel. Tradueixo un fragment:
Mercantilització de la malaltia mental i inflació diagnòstica (taula 1).
Taula 1. La seqüència Salut / Malaltia.
Clarament malalt Lleument malalt Probablement sa Definitivament sa
En els extrems, la distinció entre els completament sans i els completament
malalts està perfectament clara i no es presta en absolut al tripijoc. Per contra, la distinció molt més confusa entre els lleument malalts i els probablement sans és fàcil i freqüentment manipulable. La majoria de les persones
normals pateixen, almenys ocasionalment, símptomes lleus i transitoris (per
exemple, tristesa, ansietat, insomni, disfunció sexual, consum de substàncies) que poden ser fàcilment mal interpretats com trastorns mentals. El model de negoci de la indústria farmacèutica depèn de situar la fletxa el més
a la dreta possible, utilitzant el màrqueting creatiu per ampliar el conjunt
de clients convencent als probablement sans que estan, com a mínim, lleument malalts. La mercantilització de la malaltia és el refinat art de vendre
malalties psiquiàtriques com la forma més eficaç de traficar amb píndoles
molt rendibles. (Allen 2014, 49–50)

Les paraules d’Allen són especialment rellevants ja que es tracta d’algú que coneix a la perfecció els secrets d’aquesta fàbrica de diagnòstics
psiquiàtrics anomenada DSM. Però no acaben aquí els problemes; en
la mateixa pàgina, unes línies més avall, s’afirma que «ni el comportament desviat ni els conflictes entre l’individu i la societat són trastorns
mentals, tret que la desviació o el conflicte siguin símptomes d’una disfunció». D’acord, però, llavors, com explicar que determinats trastorns
siguin definits precisament en termes de conflictes, com és el cas del
trastorn disocial o el trastorn negativista desafiant?
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El problema del binomi dèficit d’atenció–hiperactivitat
A la clínica infantil és freqüent trobar de manera simultània els símptomes de manca d’atenció i d’hiperactivitat. Sovint, aquest binomi és englobat i diagnosticat com a trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
(TDAH). Com és sabut, les característiques bàsiques d’aquest trastorn
són els nivells excessius i perjudicials d’activitat, la manca d’atenció i la
impulsivitat. Actualment, el diagnòstic es fa seguint els criteris del DSM
V (American Psychiatric Association 2014) i de la CIE-10 (OMS 2000).
El primer identifica tres grups de símptomes fonamentals i l’inclou en
el capítol de trastorns del neurodesenvolupament. El trastorn és d’inici
precoç i la durada dels símptomes ha de ser de 6 mesos com a mínim;
cal que els símptomes siguin presents en dos o més contextos (a casa, a
l’escola o a la feina). A més, ha d’haver-hi proves clares que els símptomes interfereixin en el funcionament social, acadèmic o laboral, o redueixin la qualitat dels mateixos. Finalment, els símptomes no es produeixen exclusivament durant el curs de l’esquizofrènia o d’un altre trastorn
psicòtic i no s’expliquen millor per un altre trastorn mental (per exemple, trastorn de l’estat d’ànim, trastorn d’ansietat, trastorn dissociatiu,
trastorn de la personalitat, intoxicació o abstinència de substàncies).
No obstant això, aquest últim paràgraf planteja una sèrie de problemes
epistemològics. En efecte, unes línies més endavant, el DSM V aborda
el tema del diagnòstic diferencial, per exemple, amb el trastorn negativista desafiant i amb el trastorn explosiu intermitent, però a continuació, en l’apartat de la comorbiditat exposa que entre la població general,
el trastorn negativista desafiant concorre amb el TDAH en aproximadament la meitat dels nens en presentació combinada (inatenció i hiperactivitat). És a dir, que, d’una banda, s’insisteix en la necessitat de
realitzar el diagnòstic diferencial entre TDAH i trastorn negativista desafiant i, de l’altra, s’afirma que tots dos trastorns poden presentar-se simultàniament. La pregunta que cal plantejar-se és la següent: Es tracta
de dos trastorns diferents però amb molts elements compartits, o estem davant una síndrome les manifestacions de la qual poden incloure símptomes de les dues sèries, TDAH i TND?
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A aquests problemes, derivats dels mateixos criteris diagnòstics, s’afegeixen els específics del procediment diagnòstic en la infància. En efecte,
en l’àmbit de la psiquiatria infantil, per establir un diagnòstic cal sintetitzar la informació procedent de diferents fonts, cosa que pot comportar un problema quan les informacions obtingudes són contradictòries. Ha estat assenyalat (Lasa 2008) que la quàdruple recollida de dades,
obtinguda del nen, de la família, dels docents i del propi professional
mèdico-sanitari, sol presentar observacions convergents, però també
freqüents i importants diferències d’apreciació entre els actors implicats en el procés. D’altra banda, també ha estat assenyalat que l’avaluació diagnòstica pot complicar-se per l’existència de psicopatologia en
els pares (pare, mare o tots dos), fet que pot influir en la fiabilitat de la
informació que proporcionin sobre el seu fill o filla.
Un altre aspecte a considerar (Soutullo i Díez 2007) és que, dins de la
perspectiva categorial, l’aproximació europea a la definició i classificació del TDAH difereix de la nord-americana. Així, si bé el DSM IV-TR i
la CIE-10 han adoptat criteris gairebé idèntics per a la identificació dels
símptomes de manca d’atenció, hiperactivitat i impulsivitat, són encara
evidents les diferències significatives entre els dos sistemes nosològics
en els seus algoritmes diagnòstics. Així, en el DSM IV-TR, el diagnòstic
requereix la presència de 6 símptomes d’inatenció o 6 símptomes d’hiperactivitat impulsivitat o de tots dos. En canvi, la CIE-10 (OMS 2000)
estableix que han d’estar presents com a mínim 6 símptomes de manca d’atenció, 3 de hiperactivitat i 1 d’impulsivitat, i no es permet el diagnòstic en absència de símptomes de manca d’atenció.
Com ha estat assenyalat anteriorment, les diferències són subtils però
tenen unes conseqüències a l’hora d’estimar les prevalences del trastorn. La CIM-10 té un algoritme molt més restrictiu que el DSM IV-TR
ja que exigeix un sumatori de símptomes (sis més tres més un). Però,
potser la diferència més notable entre el DSM IV i la CIE-10 estigui en
l’aproximació al diagnòstic quan coexisteixen dos o més trastorns (comorbiditat). El DSM IV reconeix tots els diagnòstics que estiguin presents excepte l’esquizofrènia, l’autisme i el trastorn generalitzat del desenvolupament. Això comporta que es pugui fer el diagnòstic de TDAH
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juntament amb altres trastorns, com la depressió, els estats d’ansietat
o el trastorn obsessiu-compulsiu. En canvi, la CIE-10 sol desaprovar
els diagnòstics múltiples i quan hi ha trastorns afectius (estats depressius) o bé trastorns d’ansietat, la CIM-10 no recomana el diagnòstic de
TDAH (taula 2).
Taula 2. Algoritme diagnòstic del TDAH
DSM IV-TR

CIE-10

Almenys 6 dels criteris del grup I o 6
criteris del grup 2 o ambdós.

Almenys 6 criteris del grup GI i 3 criteris
del grup G2 i 1 criteri del grup G3.

El problema de l’atenció
La tercera debilitat radica en el concepte d’atenció. Quan es parla d’atenció, sembla que tothom té molt clar què s’entén per aquest terme però,
si es consulten els manuals i tractats de neuropsicologia, es constata
que no sembla existir un clar acord sobre què és atenció i què no ho és.
En el que sí que hi ha un consens és en l’existència d’una gran confusió
terminològica que dificulta l’estudi dels mecanismes cognitius inclosos dins d’aquest constructe (Ríos-Lago & Cols 2011).
L’atenció no és un procés unitari sinó el nom que es dona a una sèrie limitada de processos que poden interactuar mútuament, durant el
desenvolupament de tasques perceptives, cognitives i motores (Parasuranam 1998). La dispersió teòrica existent afavoreix la proliferació
de micromodels explicatius que dificulten una postura teòrica integradora, fins al punt de discutir qüestions tan essencials com la pròpia naturalesa de l’atenció.
Alguns d’aquests models són de caràcter clínic i permeten diferenciar aspectes rellevants per a la pràctica clínica quotidiana. Així, el model de Sohlberg i Mateer (Sohlberg i Mateer 1987) estableix sis nivells
jeràrquics, de manera que cada nivell requereix el correcte funcionament del nivell anterior (taula 3).
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Taula 3. Model clínic d’atenció
(Sohlberg i Mateer 1989, adaptat de Ríos 2011)
Arousal

Capacitat d’estar despert i de mantenir l’alerta

Atenció focal

Habilitat per enfocar l’atenció a un estímul visual, auditiu
o tàctil

Atenció sostinguda

Capacitat de mantenir una resposta de forma consistent
durant un període de temps prolongat

Atenció selectiva

Capacitat per seleccionar la informació rellevant, que es
precisa processar, o l’esquema d’acció apropiada, inhibint
l’atenció a uns estímuls mentre s’atén a d’altres.

Atenció alternant

Capacitat que permet canviar el focus d’atenció entre
tasques que impliquen requeriments cognitius diferents.

Atenció dividida

Capacitat per atendre a dues coses simultàniament.

I, si entrem en el camp de la psicopatologia de l’atenció, ens trobem
amb importants problemes, començant per la pròpia definició de l’atenció, com hem comprovat fa un moment. A més, alguns autors (Gastó
2000) han assenyalat que, en les pertorbacions de l’atenció, cal distingir entre inatenció, distracció, desatenció, apatia i fatiga. Aquest autor
vincula la distracció amb el TDAH però no d’una manera específica ja
que també es troba present en els estats maníacs.
La distracció es defineix com la incapacitat de l’individu per ignorar
la informació irrellevant, és a dir, l’individu mostra una falta d’agudesa de l’atenció. Quan això succeeix, es produeixen canvis continus en la
focalització i una major dificultat a l’hora de realitzar una tasca determinada. La distracció pot estar present en nombrosos trastorns mentals (García 2008):
• Els episodis maníacs: el pacient mostra una atenció fugaç vers diversos elements de l’entorn. Canvia constantment de tema i li manca tenacitat.
• La depressió: el pacient depressiu mostra una baixa concentració a
causa de l’apatia i la manca de motivació
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• Els trastorns d’ansietat: el pacient ansiós no pot estar atent ja que
es troba en un estat d’hipervigilància centrada en aquells elements
que ell considera amenaçadors. Així, en una crisis d’angoixa, la persona pensa que es pot morir o que pot perdre el judici; això és l’únic
que l’interessa i, en conseqüència, tota la resta d’estímuls passa a
un segon pla.
• L’esquizofrènia: ha estat assenyalat per diversos autors (Ruiz-Vargas
1991) que els símptomes cognitius dels pacients esquizofrènics es
poden explicar, en part, per una atenció deficient. No obstant això,
el camp atencional es fa més estret a causa que l’individu esquizofrènic es concentra en una petita part del camp de la consciencia:
el dels seus deliris i les seves aŀlucinacions.
Per tant, l’aparició d’un problema de distracció obliga a fer un diagnòstic diferencial sobre el context clínic en el qual s’insereix. Si la distracció apareix en un context d’ànim depressiu, apatia, insomni, desmotivació, idees de mort, etc. és molt probable que formi part d’un trastorn
depressiu major. En canvi, si apareix en un context de continguts delirants del pensament i aŀlucinacions, caldrà descartar un trastorn psicòtic. Si apareix conjuntament amb una hiperactivitat i amb comportaments impulsius, caldrà descartar un TDAH.
Un altre aspecte a considerar és el dels camps d’activitats en què apareix la distracció. Sovint, quan s’afirma que un alumne té l’atenció disminuïda o es distreu, no s’especifica si el dèficit és general o es centra
en determinades activitats. Ara bé, alguns autors (Brown 2006) han
assenyalat que, en alguns casos, es constata que individus que tenen
dificultats cròniques per centrar la seva atenció en una tasca determinada són, al mateix temps, incapaços de retirar la seva atenció d’alguna activitat i redirigir-la cap a una altra quan l’entorn així ho requereix.
Aquesta situació ha estat denominada hiperatenció i es defineix com la
capacitat de fixar-se en alguna tasca, imatge o so en la qual estan interessats mentre s’ignora totalment o es perd de vista qualsevol cosa, incloses algunes en què s’hauria d’atendre, com, per exemple, atendre a
classe. L’observació clínica constata alguns d’aquests casos: alumnes
que no són capaços d’estar atents a l’aula i, en canvi, poden romandre
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quiets i molt concentrats en altres tipus de tasques. Sembla, doncs, que
el factor «motivació» pot jugar un paper molt important en l’atenció i
la concentració.
És adient insistir en aquest aspecte ja que es tracta d’una qüestió que
es pot observar molt freqüentment en l’àmbit educatiu. Així, per exemple, podem observar molts alumnes que no posen atenció en allò que els
docents els intenten transmetre però, en canvi, poden romandre quiets
i molt atents a pràctiques vinculades amb les pantalles i els videojocs.
Un psiquiatre i psicoanalista, Juan Vasen, ha assenyalat que el que se
li demana a un nen a l’escola és que mantingui durant temps l’atenció
selectiva, és a dir, en un objecte concret, un tema de ciències socials o
de naturals, per exemple. No se li demana únicament que es mantingui despert sinó també que atengui al que li explica el mestre i la mestra. Ara bé, aquesta atenció es regeix habitualment més per l’obediència a normes que pels propis desitjos, ja que ha de seleccionar de tot el
cúmul d’estímuls externs i interns aquells sobre els quals altres li demanen que es centri i concentrar-se durant un temps perllongat en un
tema (Vasen 2011).
L’atenció es desperta davant d’algun objecte que resulta interessant.
Un mateix nen que es distreu a classe pot estar molt concentrat en una
partida d’escacs o en un vídeojoc d’estratègia. Vull assenyalar que he
atès alguns nens diagnosticats de TDAH i que tenen com activitat extraescolar privilegiada els escacs. Sorprenentment, un d’ells m’explicava que era campió en els diferents torneigs en els quals solia participar.
La comorbiditat
Una de les característiques més destacables del constructe TDAH és la
seva elevada comorbiditat. Aquest terme s’utilitza per fer referència a
aquells casos en els quals es dona una clara entitat clínica addicional al
llarg del curs clínic d’un pacient amb una malaltia classificada (Feinstein 1970).
També vol dir «casos en els quals el pacient rep dos o més diagnòstics mèdics» (Maj 2007). Ha estat assenyalat per diversos autors (SoutuRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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llo 2007; Stahl & Mignon 2011) que, més que qualsevol altre diagnòstic
psiquiàtric, el TDAH tendeix a aparèixer combinat amb altres trastorns
psicopatològics. Les xifres són variables però hi ha un consens general
a considerar que aproximadament en un 70 % de casos de TDAH es
compleixen criteris de, almenys, un altre trastorn psiquiàtric addicional (Jensen et al. 2001).
El TDAH pot presentar-se associat a diversos trastorns: a) trastorn negativista desafiant, i s’han trobat prevalences de fins a un 40 % en nens
diagnosticats de TDAH; b) trastorn de conducta (14 %); c) Trastorns
dels aprenentatges (15–40 %); d) Trastorns d’ansietat (25–33 %); e) Trastorns de l’humor (20–30 %) (Sant Sebastián, Soutullo, i Figueroa 2010).
No obstant això, el terme «comorbiditat» ha estat qüestionat per diversos autors (Maj 2007) ja que, en una gran part dels casos, no queda
clar si els diagnòstics concomitants reflecteixen la presència d’entitats
clíniques diferents o bé es refereixen a múltiples manifestacions d’una
única entitat. Per a l’autor citat, si s’estableixen demarcacions que no
existeixen en la naturalesa, òbviament augmentarà la probabilitat que
s’hagin de formular diversos diagnòstics en un cas concret. A més, els
DSM estan basats en criteris diagnòstics operacionals, els quals no permeten expressar l’essència de cada entitat diagnòstica.
El pensament digital
En tot aquest assumpte del TDAH, cal considerar un altre factor crucial: l’escletxa digital / el pensament digital. La primera consisteix en
la separació que existeix entre les persones que utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com una part rutinària de la
seva vida diària i aquelles que no tenen accés a les mateixes i que encara que les tinguin no saben com utilitzar-les.
Per a les primeres, els nadius digitals, se sap que, a mesura que el
seu cervell evoluciona i situa el seu punt de mira en les noves destreses tecnològiques, s’allunya d’habilitats socials fonamentals, com les
de llegir l’expressió facial durant la conversa o la de capturar el context
sentimental d’un gest subtil (Small i Vorgan 2009). Les xarxes neuro102
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nals del cervell dels nadius digitals són molt diferents de les del cervell
dels immigrants digitals. El cervell de la generació jove està connectat
de forma digital des de la infància, moltes vegades a costa del cablejat
neuronal que controla la destresa de les persones de realitzar una cosa
després d’una altra.
La revolució de l’alta tecnologia provoca un estat d’atenció parcial
contínua que s’ha descrit com un estar permanentment ocupats —sempre atents a tot però sense centrar-se mai de veritat en alguna cosa concreta. El neurocientífic Gary Small explica en el seu llibre El cervell digital (Small 2009) el següent:
Els estudis demostren que l’entorn en què vivim modela també la forma i
la funció del nostre cervell, i ho pot fer fins a un punt sense retorn. Sabem
que el desenvolupament normal del cervell humà requereix una exposició
equilibrada a l’estímul mediambiental i al contacte humà. Sense l’un i l’altre, no es desenvolupen correctament el tret neuronal ni les connexions ceŀlulars del cervell (Small 2009, 23).

I més endavant:
Lamentablement, sembla que l’obsessió actual per la tecnologia informàtica i els videojocs està atrofiant el desenvolupament del lòbul frontal de
molts adolescents, del que es ressenten les seves habilitats socials i de raonament. Si els joves segueixen madurant d’aquesta manera, podria passar que els camins neuronals del seu cervell mai aconseguissin estar al dia
(Small 2009, 48).

Conclusions
Per concloure, el constructe del TDAH té moltes debilitats epistemològiques, tant en la seva pròpia elaboració com a l’hora de interpretar-ho
com un problema genètic. Deixar de banda aspectes com la naturalesa de l’atenció, la motivació, la comorbiditat o el pensament digital suposa un greu error en la delimitació conceptual del trastorn alhora que
banalitza la seva naturalesa i la seva forma d’abordar-lo. Que un alumne es mostri distret o mogut a l’aula no significa que indefectiblement
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pateixi un trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, ja que la
seva distracció o la seva excessiva mobilitat poden ser l’expressió d’algun altre tipus de categoria psicopatològica o ser la manifestació d’un
conflicte transitori. És precís dedicar el temps necessari a una atenta i
respectuosa escolta a tot allò que el nen o la nena vulguin manifestar i,
a més, caldrà dedicar també un temps a escoltar els pares, tutors i docents ja que ells passen molt temps amb ells i poden tenir visions particulars sobre el problema.
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El síndrome del inmigrante con estrés crónico
y múltiple (síndrome de Ulises)
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Resumen: Las migraciones humanas han sido frecuentes en la historia, pero cada
una tiene sus propias características. Las migraciones de hoy en día para muchos inmigrantes que llegan a España y Europa se caracterizan por vivirse en
condiciones extremas hasta el punto de que los niveles de estrés que viven superan la capacidad humana de adaptación. Estas personas son candidatas a padecer el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple o síndrome de
Ulises (en referencia al héroe griego que padeció innumerables adversidades y
peligros lejos de sus seres queridos).
Palabras clave: migración, identidad, estrés, duelo, prevención sanitaria
Abstract: Human migrations have been frequent phenomena throughout history;
however, each migration usually presents its own specific characteristics. Today, the circumstances in which many immigrants come to Spain and Europe are
characterised by their extreme conditions. For millions of individuals, emigration presents stress levels of such intensity that they exceed the human capacity of adaptation. These persons are, therefore, highly vulnerable to Immigrant
Syndrome with Chronic and Multiple Stress, known as the Ulysses Syndrome
(in reference to the Greek hero who suffered countless adversities and dangers
in lands far from his loved ones.
Keywords: migration, identity, stress, mourning, health prevention

…y Ulises pasábase los días sentado en las rocas,
a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llanto,
suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril,
llorando incansablemente… (Odisea, canto V, 150)
Me preguntas cíclope cómo me llamo…voy a decírtelo.
Mi nombre es nadie y nadie me llaman todos…
(Odisea, canto IX, 360)
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Introducción
Emigrar se está convirtiendo hoy, para millones de personas, en un proceso que posee unos niveles de estrés tan intensos que llegan a superar
la capacidad de adaptación de los seres humanos. Estas personas sufren el riesgo de padecer el síndrome del inmigrante con estrés crónico
y múltiple o síndrome de Ulises1 (haciendo mención al héroe griego que
padeció innumerables adversidades y peligros, lejos de sus seres queridos). Sin embargo, paradójicamente, a nivel antropológico, hoy sabemos que la capacidad de emigrar constituye uno de los rasgos distintivos
de nuestra especie, y se halla en la base de nuestro gran éxito evolutivo
(Science 2003). Ante esa situación, obviamente la pregunta es: ¿siendo los humanos tan buenos emigrantes, cómo puede ser que emigrar
hoy resulte tan terrible para tanta gente, hasta el punto que les afecte
en su salud mental? La realidad a la que nos enfrentamos es que nunca, en nuestro trabajo en la atención en salud mental a los inmigrantes
desde los años 80, habíamos presenciado situaciones tan dramáticas
como las actuales. Y, sin embargo, consideramos que existe una gran
deshumanización al abordar las migraciones de hoy, ya que se presta
muy poca atención a los sentimientos, a las vivencias de los protagonistas de la migración, los inmigrantes.
Desde la perspectiva psicológica se considera que la migración es un
acontecimiento de la vida, que, como todo cambio, supone una parte
de estrés, de tensión, al que se denomina duelo migratorio. Tal como
planteamos (Achotegui 2002a), consideramos que existirían 7 duelos
1 El concepto «síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple (síndrome de
Ulises)» fue descrito el año 2002 por Joseba Achotegui en el libro La depresión en los inmigrantes: una perspectiva transcultural de Editorial Mayo de Barcelona. Este concepto
ha sido posteriormente recogido en la enciclopedia universal Wikipedia, traducido a
numerosas lenguas (ruso, japonés, etc.). El año 2003, tras una sesión en el Parlamento europeo, se creó una comisión internacional de trabajo sobre el síndrome de Ulises.
Ha sido incluido en programas docente en Universidades españolas y extranjeras (París V, Berkeley, N. York….); ha sido recogido en novelas, libros de poesía, obras de teatro, exposiciones de pintura.
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en la migración en relación a: la familia, la lengua, la cultura, la tierra,
el estatus social, el grupo de pertenencia y los riesgos físicos.
Estos duelos se darían, en mayor o menor grado en todos los procesos migratorios, pero consideramos que no es lo mismo vivir la migración en buenas condiciones (duelo simple) que emigrar en situaciones
límite (duelo extremo) cuando las condiciones son tan difíciles que no
hay posibilidades de elaboración del duelo y la persona entra en una
situación de crisis permanente, siendo este tipo de duelo migratorio el
característico del síndrome de Ulises.
1 Estresores del síndrome de Ulises
Los estresores más importantes son: la separación forzada de los seres
queridos, que supone una ruptura del instinto del apego; el sentimiento de desesperanza por el fracaso del proyecto migratorio y la ausencia de oportunidades; la lucha por la supervivencia (dónde alimentarse, dónde encontrar un techo para dormir), y, en cuarto lugar, el miedo,
el terror que viven en los viajes migratorios (pateras, ir escondidos en
camiones…), las amenazas de las mafias, o de la detención y expulsión,
la indefensión por carecer de derechos, etc.
Pero además, estos estresores, de tanta relevancia y que van más allá
del clásico estrés aculturativo, se hallan incrementados por toda una serie de factores que los potencian tales como: la multiplicidad (a más estresores, mayor riesgo, los estresores se potencian entre ellos); la cronicidad, ya que estas situaciones límite pueden afectar al inmigrante
durante meses o incluso años; el sentimiento de que el individuo, haga
lo que haga, no puede modificar su situación (indefensión aprendida
Seligman 1975, ausencia de autoeficacia Bandura 1984); los fuertes déficits en sus redes de apoyo social (el capital social de Coleman 1984),
y, por si tantos problemas no fueran suficientes, consideramos que lamentablemente, con frecuencia, el sistema sanitario y asistencial no
atiende adecuadamente este síndrome:
• porque hay profesionales que banalizan esta problemática (por desconocimiento, por insensibilidad…, incluso por racismo);
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• o porque no se diagnostica adecuadamente este cuadro como un
cuadro reactivo de estrés, y se trata a estos inmigrantes como enfermos depresivos, psicóticos, enfermos somáticos…actuando el sistema sanitario como un nuevo estresor para los inmigrantes.
2 Sintomatología
Como es obvio, la vivencia tan prolongada de situaciones de estrés tan
intensas afecta profundamente a la personalidad del sujeto y a su homeostasis, al eje hipotálamo-hipófisis-médula suprarrenal, al sistema
hormonal, muscular, etc., dando lugar a una amplia sintomatología: síntomas del área depresiva, fundamentalmente tristeza y llanto; síntomas
del área de la ansiedad (tensión, insomnio, pensamientos recurrentes
e intrusivos, irritabilidad); síntomas del área de la somatización, como
fatiga, molestias osteoarticulares, cefalea, migraña (es tan frecuente
que para abreviar la denominamos in-migraña); síntomas del área confusional que se pueden relacionar con el incremento del cortisol, y que
pueden ser erróneamente diagnosticadas como trastornos psicóticos.
Y a esta sintomatología se le añade, en bastantes casos, una interpretación de su cuadro basado en la propia cultura del sujeto. Así, es frecuente oír decir: «no puede ser que tenga tan mala suerte, a mí me han
tenido que echar el mal de ojo, me han hecho brujería…»
3 Diagnóstico diferencial: el síndrome de Ulises no es una
enfermedad, se ubica en el ámbito de la salud mental que es
más amplio que el ámbito de la psicopatología
El síndrome de Ulises es un cuadro reactivo de estrés ante situaciones
de duelo migratorio extremo, que no pueden ser elaboradas. Consideramos que plantear la denominación síndrome de Ulises contribuye
a evitar que estos inmigrantes, por no existir un concepto para su problemática, sean víctimas:
• Por un lado, de la desvalorización de sus padecimientos, que se les
diga que no tienen nada, a pesar de padecer a veces hasta 10 síntomas
110
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• Por otro lado, el peligro de que sean incorrectamente diagnosticados como enfermos depresivos (a pesar de que no sólo no tienen
apatía sino que son proactivos; no sólo no tienen ideas de muerte
sino que están llenos de proyectos e ilusiones…), o como trastornos
adaptativos (a pesar de que su reacción es totalmente proporcional
a unos estresores de pesadilla que padecen), o como trastorno por
estrés post-traumático a pesar de no tener conductas de evitación,
ni pensamientos intrusivos en relación a situaciones traumáticas.
Area de la salud mental

Síndrome de Ulises

No banalizar

Psicopatología
No medicalizar

Consideramos que, tal como señala el esquema, es muy importante ante esta problemática que se halla en el límite entre el área de la salud mental y el área de la psicopatología, por un lado, no banalizar este
cuadro, considerando que no les pasa nada (la peligrosa banalización
del mal que señalaba Hanna Arendt), ni, por otro lado, medicalizarlo,
considerando que estos inmigrantes padecen una enfermedad mental.
A nivel metafórico, el síndrome de Ulises es como si en una habitación se subiera la temperatura hasta los 100 grados. Tendríamos mareos,
calambres… ¿Estaríamos enfermos por tener estos síntomas? Decididamente, no. Cuando saliéramos al aire libre, estos síntomas desaparecerían porque simplemente se corresponderían con un intento de adaptación fisiológica a esa elevada temperatura ante la que no funciona
nuestra termorregulación. Pero si alguien en la sala tuviera un infarto,
un cólico, ese sí que estaría enfermo (lógicamente en esta metáfora se
trataría de una depresión, una psicosis…).
Es decir, el síndrome de Ulises se halla inmerso en el área de la prevención sanitaria y psicosocial, más que en el área del tratamiento, y la
intervención deberá ser fundamentalmente de tipo psicoeducativo y de
contención emocional, por lo que el trabajo sobre el síndrome atañe no
tan sólo a psicólogos, médicos, o psiquiatras, sino a trabajadores sociales,
enfermería, educadores sociales y a otros profesionales asistenciales.
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Malos tiempos aquellos en los que la gente corriente ha de comportarse como héroes para sobrevivir. Ulises era un semidiós, que, sin embargo, a duras penas sobrevivió a las terribles adversidades y peligros a
los que se vio sometido, pero las gentes que llegan hoy a nuestras fronteras tan sólo son personas de carne y hueso, que, sin embargo, viven
episodios tan o más dramáticos que los descritos en la Odisea. Soledad,
miedo, desesperanza… Las migraciones del nuevo milenio que comienza nos recuerdan cada vez más los viejos textos de Homero… Si para
sobrevivir se ha de ser nadie, se ha de ser permanentemente invisible,
no habrá identidad, ni autoestima, ni integración social y así tampoco
puede haber salud mental.
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Aproximacions antropològiques a una població
prototalaiòtica menorquina. Estudi de les restes
humanes procedents de la naveta septentrional
de Rafal Rubí (Alaior, Menorca)
Thaïs Fadrique & Assumpció Malgosa
Universitat Autònoma de Barcelona

Resum: El present article exposa els principals resultats obtinguts de l’estudi de les
restes humanes procedents de la naveta septentrional de Rafal Rubí (Alaior, Menorca), de cronologia prototalaiòtica. S’hi van localitzar les restes d’un mínim de
19 individus d’ambdós sexes i diverses edats que presentaven una important remoció i una elevada fragmentació per factors tafonòmics. La preservació i conservació de les restes esquelètiques ha estat influïda sense dubte per les característiques pròpies d’una inhumació coŀlectiva secundària d’època prehistòrica,
fet que ha condicionat l’anàlisi i l’estudi de la població allí enterrada i del ritual funerari practicat. L’objectiu d’aquest estudi, la caracterització i reconstrucció del grup humà inhumat, s’ha desenvolupat a partir de l’anàlisi demogràfica,
antropomètrica, paleopatològica i tafonòmica, proporcionant bàsicament unes
pautes similars a les observades en d’altres poblacions prehistòriques balears.
Paraules clau: naveta, Prehistòria, antropologia física, inhumació coŀlectiva secundària.
Abstract: This paper exposes the main results of the study of the humain remains
buried on the northern naveta of Rafal Rubí, a Prototalaiotic funerary structure
from Minorca. Human remains of 19 individuals of both sexes and several ages
were found. The remains were found mixed showing a high level of fragmentation due to taphonomic reasons. Preservation and conservation of this skeletal
sample have been influenced undoubtedly by characteristics related to the nature
of a secondary collective inhumation of prehistoric ages, conditioning the analysis and the study of the analyzed population and of the practised funerary ritual.
   The aim of this study is the characterization and the reconstruction of the human group inhumated in the naveta. The work involved a demographic, anthropometric, palaeopathologic and taphonomic analysis, offering some similar patterns to those observed in other prehistoric human series from the Balearic Islands.
Keywords: naveta, Prehistoric, physical anthropology, secondary collective inhumation.
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1 Introducció. Objectius
L’estudi del material antropològic de la naveta septentrional de Rafal
Rubí pretén assolir dos objectius: aportar un nou estudi poblacional de
la prehistòria de l’illa, força escassos en el seu conjunt, i aprofundir en
el coneixement de l’arqueologia funerària talaiòtica menorquina i, per
extensió, balear. L’assoliment d’aquests objectius constitueix el projecte presentat a la XXII convocatòria del Premi d’Investigació Francesc
de Borja Moll, amb el títol Estudi del material antropològic de la naveta
septentrional de Rafal Rubí (Alaior, Menorca).
El jaciment de la naveta septentrional de Rafal Rubí (a partir d’ara
RRU, segons nomenclatura proposada pel Servei d’Arqueologia del Consell Insular de Menorca) es localitza dins del terme municipal d’Alaior, a
l’est de l’illa de Menorca (coordenades UTM 6001.800/4.418.250). Breument i segons estudis de L. Plantalamor (2006), la naveta septentrional
(exemple de les primeres navetes postmegalítiques a la zona oriental de
Menorca) estaria inscrita dins l’evolució dels primers sepulcres megalítics, els quals van deixar pas a les navetes de tipus intermig, i aquestes
últimes van derivar a les més evolucionades, del tipus de planta allargada. A la part oriental de l’illa es reutilitzen regularment navetes antigues,
segons s’aprecia en datacions aplicades en els materials ossis recuperats;
diferencialment, a la part occidental es construeixen noves estructures:
en aquest sentit, i segons els resultats del C14, Binipati Nou (Ciutadella),
Biniac-l’Argentina (Alaior) i la Naveta des Tudons (Ciutadella) són contemporànies a les navetes de Rafal Rubí. L’anàlisi de C14 situa les restes
esquelètiques recuperades a RRU en el BP 2765 +/- 40, amb una edat calibrada cal 904 aC (Plantalamor i Van Strydonck 1997). Aquesta cronologia s’emmarca plenament dins el període Prototalaiòtic (1050–850 cal
ANE), caracteritzat per un procés d’agregació poblacional i pel manteniment d’un important component cerimonial, expressat en els rituals funeraris. Tanmateix, només en poc menys d’un segle després de la datació mitjana de la naveta septentrional, s’assisteix a un canvi en la societat
dins el període talaiòtic, marcada per una pèrdua d’importància del ritual
funerari com expressió dels principis cohesionadors d’èpoques anteriors.
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2 Material i mètodes
L’anàlisi conjunta de les dades obtingudes ens remetrà a dos tipus d’interpretacions que han estat dependents del nivell i estat de preservació de les restes humanes: d’una banda, la determinació de la màxima
informació antropològica possible i, d’una altra, l’aproximació a una
perspectiva del ritus funerari aplicat.
Per determinar el sexe de les restes òssies adultes, s’han tingut en
compte les característiques morfològiques del crani, la mandíbula i l’os
coxal (Ferembach et al. 1980), les característiques mètriques dels ossos
llargs (Alemán et al. 1997; Safont et al. 2000) i els criteris clàssics de robustesa, grandària i relleus musculars dels ossos de Martin i Saller (1957)
i d’Oliver (1960). Segons els resultats, les categories són sexe masculí o femení, aŀlofís o per insuficiència de dades, de sexe indeterminat.
Respecte a la determinació de l’edat, s’ha realitzat una estimació, ja
que tant els cranis i les mandíbules com els coxals majoritàriament no
s’han preservat de forma gaire completa. Per aquesta raó, s’ha determinat com adult d’edat indeterminada aquells individus que mostraven
la fusió completa de les línies epifisàries en els coxals i en aquells ossos
llargs emprats pel càlcul del NMI. En aquelles restes individualitzades
com unitats funeràries, amb el denominador comú d’estar representades per restes cranials, en conjunt s’ha valorat l’obliteració de les sutures cranials i/o el grau de desgast dental, segons l’estat de preservació: grau d’obliteració de les sutures cranials (Olivier 1960) i processos
de fusió de l’última etapa de creixement. Els mètodes basats en el desgast dental (Brothwell 1981; Lovejoy et al. 1985) han estat aplicats amb
molta cura, tenint en compte la influència de factors d’estrès ambiental
que eventualment podrien alterar la determinació d’edat. També s’ha
valorat els canvis morfològics de la símfisi púbica (Todd 1920; McKern
& Stewart 1957) i de la superfície auricular (Lovejoy et al. 1985), ambdós del coxal. Amb aquestes dades, s’han establert les següents grups
d’edat entre els adults: Adult jove (21–30 anys); Adult (31–40 anys); Madur (41–59 anys) i Senil (major de 60 anys). En les restes òssies de subadults, s’ha determinat l’edat, mentre la determinació de sexe en els
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individus juvenils queda limitada per l’estat fragmentari i aïllat de les
restes. En conseqüència, s’ha decidit per valorar-los com de sexe indeterminat. S’apliquen els criteris de Crétot (1978) i Ubelaker (1989) per
a la cronologia de l’erupció dental, així com els d’Alduc-Le Bagousse
(1988), els mètodes basats en el creixement ossi en general per Fazékas i
Kósa (1978) i les taules de creixement d’Anderson et al. i Maresh, adaptades per Scheuer i Black (2000), pels ossos llargs. Així doncs, els grups
d’edat establerts pel grup subadult són Perinatal (2 mesos prepart – 2 mesos postpart); Nadó (2 mesos – 12 mesos); Infantil I (12 mesos – 6 anys);
Infantil II (7–12 anys) i Juvenil (13–20 anys).
En antropometria òssia s’ha seguit les mesures clàssiques proposades
per Broca (a Testut 1975), Martin i Saller (1957), Olivier (1960) i Krogman
i Iscan (1986). L’absència d’ossos llargs d’individus adults amb la preservació suficient ha impossibilitat tant l’aplicació estadística per contrastar possibles diferències entre grups, com el càlcul de l’alçada. Amb les
mesures obtingudes d’ossos llargs s’ha calculat índexs esquelètics per
tal de descriure forma i mida, i així no només caracteritzar morfomètricament la població enterrada en RRU, sinó també establir una base
de dades per a futurs estudis antropològics pròxims geogràficament i/o
cronològicament, per realitzar comparacions inter i intrapoblacionals.
Per a l’estudi de la dentició, s’ha seguit la nomenclatura moderna recomanada per la Federació Internacional d’Odontologia. Per facilitar la
recollida de dades, s’ha emprat la fitxa dental desenvolupada al laboratori de la Unitat d’Antropologia Biològica de la Universitat Autònoma
de Barcelona (Chimenos et al. 1999), on s’inclou, a més, l’anotació de
les dues dimensions de cada peça, fos decídua o permanent: la mesiodistal i la vestíbulo-lingual.
Pel que fa a l’estudi paleopatològic, s’ha realitzat una observació macroscòpica de les restes afectades amb l’objectiu final de caracteritzar
les condicions de vida i salut de la població enterrada a la naveta. L’estat de conservació, preservació i desarticulació de les restes òssies amb
lesió, així com la millor conservació de les restes dentals, ha influenciat i condiciona en gran mesura els reusltats de l’estudi, pel que s’ha fet
una valoració global i aproximada de les patologies observades.
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3 Resultats
3.1 Aspectes tafonòmics i aproximació al ritual funerari
El material antropològic procedeix d’una inhumació coŀlectiva secundària, on les restes esquelètiques estaven totalment desarticulades però
amb la majoria de regions del cos representades. Aquestes circumstàncies han provocat que gran part de les restes humanes fossin considerades i tractades com aïllades, tot respectant els conjunts esquelètics
registrats com enterraments individualitzats en el moment de l’excavació, els quals tenen el denominador comú d’incloure com a mínim
restes cranials d’un individu.
El material antropològic recuperat de la naveta és en general fragmentari en diferents estats, excepte en els ossos més petits i les peces
dentals. Per la naturalesa pròpia d’un dipòsit secundari on s’ha efectuat una mínima selecció de restes òssies, s’observa que el NMI depèn de
la comptabilització dels ossos llargs, malgrat que la quantitat de restes
esquelètiques de morfologia petita és força destacada (dents, ossos de
mà i peu, etc.). L’elevada fragmentació i l’erosió que presentaven les
vores han fet que les fractures d’antic no puguessin ser reconstruïdes i
que, per tant, quedés un elevat nombre de restes òssies considerades
com fragments indeterminats. En aquest sentit, la conservació ha estat molt variable: la majoria presenten algun tipus d’alteració, provocat probablement a exposicions prolongades a la llum solar i a diversos agents atmosfèrics i a la fauna carronyaire en un espai buit. Cal dir,
però, que l’estructura de la naveta exerciria certa protecció física per a
les restes humanes davant l’erosió de la pluja, el vent, la llum solar, els
desplaçaments excessius i l’atac d’animals carronyaires de mida gran;
però amb el pas del temps i la manca de sediments protectors, l’estructura (i especialment el nivell superior) patiria més les conseqüències de
l’abandonament de la tomba per a usos funeraris (figs. 1 i 2).
Analitzant les restes trobades respecte del total d’ossos determinats
i dents aïllades i in situ, i comptant els cranis individualitzats per enterraments com unitats, el nombre total de restes inventariades és de
923. Les restes més abundants procedeixen de la regió cranial i dels osRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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sos llargs de les extremitats inferiors, amb una clara subrepresentació
d’ossos llargs i plans pertanyents a la resta de l’esquelet. Els elements
de la zona cranial (22,32 %) i d’extremitats inferiors (19,61 %) són els
més abundants, força allunyats dels ossos apendiculars (mà i peu sumen un total del 17,33 %), seguit d’elements del tòrax (11,59 %) i del material dental (11,05 %). Les regions anatòmiques més feblement representades són les cintures (millor la pèlvica —7,48 %— que l’escapular
—2,60 %—, segurament per la major grandària i resistència dels ossos),
i l’extremitat superior (8,02 %). Aquest baix nombre es deu a l’elevada
fragmentació dels ossos, l’escassa protecció estructural de la naveta cap
a les restes humanes i que el material antropològic procedeix d’un ossari, fet pel qual molt probablement foren sotmesos a una selecció ritual,
on els cranis i determinats ossos llargs van ser prioritaris.
Així mateix, una minoria de les restes òssies es presenten completes
(23,75 %), amb preferència pels ossos apendiculars (el 61,97 % pertanyen a mà i peu), i on les restes d’adult es troben millor preservades que
les infantils (75,35 % i 24,65 %, respectivament). La gran majoria corresponen a individus adults, i són més abundants els metacarps, metatarsos i falanges proximals i medials, que no pas els carps, tarsos i falanges distals. Una possible explicació per la notable presència d’ossos
de morfologia petita —tant d’adults com de subadults— i la seva bona
conservació seria la per raons tafonòmiques, i és factible que les restes
humanes dipositades secundàriament encara estiguessin en procés de
descomposició en el moment del seu trasllat.
Un altre fet destacat és la bona preservació dels ossos subadults, habitualment més fràgils davant els agents tafonòmics, i més tenint en
compte l’ús prolongat i continuat d’aquest sepulcre. Sense comptar les
peces dentals però incloent-hi els cranis individualitzats, el 16,69 % de
les restes òssies corresponen a individus subadults (total de restes òssies, sense incloure dentals = 821), fet que contrasta molt amb la notable proporció d’individus menors de vint anys en el total de la mostra d’aquesta tomba. L’absència completa d’individus perinatals i la
bona representació d’un únic infant entre 2 mesos de vida a 1 any fa
palesa una evident infrarrepresentació i dona més força a la idea d’al124
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gun tipus de discriminació dins la comunitat, almenys en els costums
funeraris.
Tot intentant aproximar-se als vestigis d’algun tipus de ritual funerari malgrat les alteracions produïdes durant segles en aquesta naveta,
els arqueòlegs registraren certes agrupacions òssies rellevants dins la
cambra superior de la naveta que anomenaren enterraments situats en
diferents Sectors i/o Trams, tot remetent a la possibilitat que aquests
amuntegaments fossin intencionals i originals. És a dir, que aquestes
restes esquelètiques haguessin estat traslladades des de la cambra inferior i dipositades en recipients d’algun tipus de material perible a l’ossari i posteriorment a la seva desaparició, haguessin conservat la situació original del dipòsit dels recipients. Aquesta idea es referma pel fet
de que les restes organitzades en enterraments contenen com a mínim
restes cranials, tenint en compte la importància ritual d’aquesta regió
esquelètica dins els rituals funeraris i les creences religioses de la cultura talaiòtica. Tot i així, cal fer notar que en alguns casos aquests enterraments contenien restes de més d’un individu, el que remet a la dificultat de discriminar entre els individus en el lloc primari de dipòsit o
d’enterrament del difunt. D’altra banda, la troballa de restes de morfologia petita (peces dentals, falanges, carps, tarsos, costelles, vèrtebres,
etc.) suggereix dues possibilitats: que les restes humanes foren recollides i traslladades quan encara no havia finalitzat el procés de descomposició, o que les restes foren recopilades amb una cura poc habitual en
els dipòsits secundaris, ja que s’acostuma a seleccionar les restes òssies per mida o rellevància ritual.
A partir de les característiques del tipus de restes, la representativitat
per zones esquelètiques i els rangs d’edat conservats, es conclou que es
tracta d’una tomba de tipus secundari, emprada com a sepultura definitiva de restes humanes. Els diferents rangs d’edat i de sexe observats indiquen que inicialment no hi hauria discriminació per raó d’edat o sexe
—aquest últim en adults—, malgrat que queda en dubte els grups perinatal i senil. Cal aclarir que l’observació d’una major mostra d’exemplars masculins que femenins s’ha de considerar amb molta precaució,
ja que la determinació sexual en els ossos llargs s’ha valorat amb funRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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cions discriminants basades en la seva robustesa i grandària, sense poder associar cranis ni coxals, de major fiabilitat.
3.2 Aspectes demogràfics
Les característiques pròpies d’un ossari, l’estat de fragmentació general de les restes i l’absència d’articulacions conservades ha condicionat
força l’estimació del nombre mínim i probable d’individus adults i subadults, els quals es poden apreciar en les Taules 1 i 2. Segons les restes
cranials i femorals hi ha un Nombre Mínim d’Individus adults de 19: 9
homes, 7 dones i 3 de sexe indeterminat. Pel que fa a la determinació
d’edat, l’observació de l’obliteració de les sutures cranials de majors de
vint anys mostren 10 adults joves, 4 adults, 4 madurs i 1 adult indeterminat. El NMI de subadults segons restes cranials, dentals i femorals és
d’11, però el nombre probable és de 12: 1 Nadó, 3 Infantils I, 5 Infantils II
(amb probabilitat d’1 més) i 2 Juvenils. En conseqüència, la representació demogràfica d’aquest jaciment és de 30 individus, amb un NPI de 31.
Del total de Nombre Mínim, el 63,3 % són adults i el 36,7 %, subadults.
Demogràficament, aquesta sèrie segueix les pautes habituals d’una
població d’època pre-jeneriana influïda per discriminacions d’edat en
el ritus: subrepresentació de perinatals i individus menors de 6 anys, i
elevada mortalitat en individus adults joves, sense inicialment diferències entre sexes; els que superaven la joventut no semblen sobrepassar
els 50 anys, molt probablement a causa d’episodis infecciosos, causa
principal de mort en èpoques pre-antibiòtiques.
Aquestes característiques es refermen des d’una perspectiva més ampla si es contrasten amb altres sèries pròximes cronològicament i geogràficament (Taula 3). Primer de tot, el grup subadult aporta diferents
pautes. Una de les més afortunades és que malgrat mostrar una representativitat esquelètica deficient, contràriament presenten un nivell de
conservació bo (36,67 % del total de la població): percentatges similars
a jaciments considerats amb condicions molt bones de conservació i
fins i tot intactes, com s’Illot des Porros (32,63 %), un jaciment d’ubicació isolada pel mar, o Es Càrritx (39,00 %), una cova d’enterrament in126
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tacta fins al moment de l’excavació. En aquest sentit no s’aprecia una
acusada infrarrepresentació de subadults, malgrat estar per sota de les
freqüències esperades de mortalitat infantil en poblacions prehistòriques. Analitzant amb més detall però, destaca l’escassa representativitat dels individus menors de 6 anys i en especial dels nadons i perinatals, coincidint amb la majoria de les sèries prehistòriques (Es Càrritx,
0,00 %; s’Illot des Porros, 0,70 %; Rafal Rubí meridional, 1,75 %). La
presència, el nombre i l’elevada representativitat esquelètica dels individus menors d’un any a RRU és un factor a tenir en compte en el moment de valorar el seu ritus funerari. Més enllà de la possibilitat d’una
recollida inhabitualment acurada en dipòsits secundaris, també seria
factible considerar que les restes humanes encara estarien en procés de
descomposició quan foren traslladades a l’ossari: la identificació de restes corresponents a infantils molt joves, de morfologia petita i/o fràgil
com vèrtebres, costelles, o ossos de la mà o del peu, així ho suggereix
—sense ser descartables factors tafonòmics. En conjunt, com més augmenta l’edat, millor representat es troba l’esquelet en general.
Pel que fa els adults amb edat determinada, s’observa una elevada
mortalitat en individus menors de trenta anys, gens estrany en quant
que l’esperança de vida en temps prehistòrics és habitualment força
baixa. Posteriorment s’alenteix la mortalitat en aquella població que ha
sobreviscut als trenta anys, de tal manera que no sembla haver un daltabaix tan acusat com durant la segona joventut, i la desaparició dels
individus adults en la població estudiada entra dins una progressió lenta. Sembla ser que cap d’ells superaria els cinquanta anys, fet que remetria directament a una esperança de vida més curta en l’edat adulta si es
compara amb altres sèries amb individus majors de 51 anys, on les freqüències tanmateix són força baixes. És interessant valorar altres possibilitats, com que existís certa discriminació intencional cap als individus senils, a l’igual que amb els perinatals, en espai i/o ritus funerari.
Si dins del grup adult es valoren possibles diferències en funció del
sexe, aquesta sèrie presenta una ratio de masculinitat lleugerament sobreelevada (128:100), és a dir, hi hauria 1,28 homes per cada dona, quan
el comú actual és d’1,05 homes per cada dona. Malgrat que cal tenir en
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compte un cert nombre d’individus de sexe indeterminat que podrien equilibrar aquesta xifra, inicialment no s’observa discriminació per
sexe en l’espai ni en el ritual funerari. Si es valora la mortalitat per edats
en funció del sexe, s’observa que l’elevada freqüència de mortalitat en
adults joves afecta tant a homes com a dones; tendència que es manté
durant la maduresa, on la supervivència continua sent força equilibrada entre sexes. Això podria indicar que les complicacions associades
a les maternitats nombroses i continuades no serien la causa principal
de mort entre les dones en edat fèrtil, sinó que estarien exposades a un
factor comú de risc amb els homes i per extensió, amb la resta de la població: les infeccions.
3.3 Aspectes antropomètrics
La caracterització antropomètrica d’aquesta població mostra diferències en els índexs en l’esquelet postcranial de la població adulta entre
sexes i costats, tenint en compte però les característiques de la mida i
parcialitat de la mostra —especialment en l’extremitat superior. És per
aquesta raó que en l’estudi intrapoblacional únicament s’aporten resultats de les extremitats inferiors, on s’observa una tendència de diàfisis
femoral i tibial arrodonides en ambdós sexes, amb més pressió muscular en els homes però sense traduir-se en un excessiu treball físic, i possiblement indicant que el sobreesforç diari d’homes i dones devia ser
força semblant en aquells moviments i gestos posturals exercits amb
les cames. Els valors obtinguts es poden apreciar en la Taula 4.
Per caracteritzar des d’un altra perspectiva la constitució antropomètrica de la població de RRU, s’ha dut a terme un contrast amb altres
sèries, pròximes cronològicament i geogràficament: s’Illot des Porros
(IP), Son Real (SR) i Es Càrritx (EC), sèries balears prehistòriques de
similar base sòcio-econòmica, i Vila de Madrid (Barcelona, s. I–IV dC)
(VM), com a població peninsular amb un destí de romanització similar
al que devien viure els baleàrics. Els valors d’aquestes sèries, concentrats en l’húmer, el radi, el fèmur i la tíbia, s’han separat segons grup
de sexe masculí (Taula 5) o femení (Taula 6).
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Les principals conclusions extretes a partir del contrast simple entre
valors mostren que els individus masculins de RRU mostren un desenvolupament muscular semblant en les extremitats superior i inferior
semblants amb la resta de sèries, mentre que els individus femenins
de RRU estarien prop dels valors més gràcils dins de les sèries baleàriques, però sense arribar als valors de VM.
3.4 Aspectes paleopatològics
Pel que fa els resultats paleopatològics, la desarticulació generalitzada
del dipòsit funerari ha impedit comparar quadres patològics intraindividuals, fent que la majoria de lesions es presentin aïllades.
a Patologies òssies
La cribra orbitalia afecta al 42,86 % dels individus subadults amb restes
cranials individualitzades en aquesta sèrie, mentre que pels individus
adults la totalitat dels casos de cribra afecta al 10,53 % (fig. 3.1). Aquestes altes freqüències semblen indicar que la deficiència de ferro —una
de les principals causes de la cribra— era habitual en la dieta d’aquesta
població, especialment entre els infants; tanmateix, és important especificar que aquesta lesió no participa directament en la causa de mort,
sinó que assenyala un temps de carències en unes edats que el creixement demanda una gran quantitat i qualitat de nutrients. En conjunt, la
freqüència de cribra orbitalia del 15,38 % del total de cranis individualitzats en aquesta sèrie és lleugerament superior però pròxima al 10,4 %
observat en altres sèries talaiòtiques (Campillo et al. 1990).
Pel que fa a lesions traumàtiques, totes elles responen al que Campillo (1977) anomena erosions cranials, és a dir, lesions superficials en
les zones cranials desprotegides de musculatura, i per tant amb el periosti i la taula externa més exposades als traumatismes, tot diferenciant-les de les produïdes per actes de trepanació, pràctica cultural força
estesa en les societats talaiòtiques. Malgrat la seva variada etiologia i
la dificultat de definir el seu origen, Campillo estima que més del 60 %
dels casos estan associats a causes traumàtiques. Els casos observats
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en RRU corresponen a dos individus adults (crani de l’individu de l’Enterrament No Numerat Tram 5, de sexe masculí i adult (figs. 3.1 i 3.2), i
de l’individu Enterrament 9.1, de sexe indeterminat i adult madur) i un
infantil (Enterrament 12.1, fig. 4). Tots tres presenten característiques
comunes en les lesions: certa preferència pel parietal dret i el frontal,
en un avançat estat de regeneració òssia, sense excessives complicacions de tipus infecciós i absència d’estries de descarnament, pel que
es descarta la trepanació. Finalment, la mida mitjana de les ferides és
d’entre 10 i 25 mm, de forma arrodonida o bé allargada i més aviat amb
signes d’impactes contusius, sent que la causa més probable de totes
elles seria la traumàtica.
Les patologies òssies postcranials són de caire crònico-degeneratiu
dins una població considerada jove: osteocondritis dissecans en dues epífisis distals de fèmur, corresponents a dos individus joves de sexe indeterminat (RRU’77–715 i RRU’77–719, figs. 5 i 6); presència d’un os
acromial amb una important reacció artròsica en un individu adult de
probable sexe masculí (RRU’77–307); una falange medial de peu amb
osteòlisi en l’articulació amb la falange distal (RRU’77–361); i osteocondritis centre-patelar en un o dos individus adults de sexe indeterminat (RRU’77–681 i RRU’77–684, figs. 7 i 8). Especialment greus els
casos dels fèmurs i les ròtules, en general es tracta de lesions relacionades amb el sobreesforç muscular més que no pas amb el desgast propi
de l’edat, fet que coincideix amb la curta esperança de vida observada
en el grup adult d’aquesta població.
b Paleoestomatologia
La freqüència de càries s’eleva a 9,0 % (n=78 permanents), xifra similar a les proporcionades per sèries catalanes del Bronze (9,24 %) i del
Neolític (10,00 %) (Chimenos 1990). En contrast amb sèries balears, la
freqüència de RRU és molt més alta respecte s’Aigüa Dolça (3,32 %), Es
Càrritx (2,40 %) i s’Illot des Porros (4,54 %).
La periodontitis, estretament associada als dipòsits excessius de tosca, deixa exposada la zona més fràgil de la dent amb el retrocès de les
genives i pot afavorir les infeccions de càries. Aquesta patologia afec130
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ta en RRU aproximadament la meitat dels alvèols observats en diferents graus (48,98 %, n=49). A la sèrie estudiada afecta a un mínim de
8 individus (el 42,11 % del total de la població adulta), freqüència molt
similar a la de s’Illot des Porros (43,62 %) i a la romana de Vila de Madrid (44,7 %). Es considera que a partir del Neolític el sistema socioeconòmic es transforma entre d’altres conseqüències, per donar pas a
una dieta habitual cada cop més monòtona i carencial. Totes les peces
dentals amb càries conservades in situ presenten signes de retrocés alveolar en les peces adjacents, indicant una correlació certa entre ambdues patologies.
Els abscessos i les fístules es consideren una conseqüència severa de
la càries i, per tant, estretament associades a la seva freqüència. Aquesta patologia es manifesta en 5 individus adults diferents, un percentatge
força elevat, ja que representa el 26,31 % del total de la població adulta
allí enterrada. Destaca particularment per la seva gravetat el cas del maxiŀlar adult RRU’77–737, el qual presenta, a més de 2 fístules, 7 alvèols
completament reabsorbits i 2 en procés (fig. 9), així com el del maxiŀlar
RRU’77–786 i l’hemimandíbula d’adult RRU’77–729 (fig. 10). Segons
alvèols, la freqüència de lesió és del 4,90 % (n=102 alvèols), relativament elevada si se la compara amb poblacions romanes amb una alta
patologia bucodental, com Vila de Madrid (3,1 %) i Can Solà (1,73 %), i
notablement superior amb la de s’Illot des Porros (0,88 %).
Pel que fa a les reabsorcions alveolars, indicatiu de pèrdues dentals
ante mortem, afecten a un mínim de 5 individus adults, 1 dels quals presenta un procès fistulós en curs (maxiŀlar RRU’77–731). El 26,32 % dels
individus adults d’aquesta sèrie presenten un mínim d’un cas de pèrdua
dental in vivo. Excepte el cas de les pèrdues de peces anteriors (no gaire habituals i que en aquest estudi afecten a un únic individu, RRU’77–
737, (fig. 9) els alvèols afectats representen gairebé per igual a premolars i molars, tots superiors, com en el cas del maxiŀlar RRU’77–786.
La freqüència de presència de tosca en les peces observades és del
15,96 % (n= 94). Probablement una de les causes principals en aquesta baixa presència respongui a factors tafonòmics, doncs les freqüències de càlcul dental en poblacions mediterrànies de similar cronologia
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i base econòmica són al voltant del 50 % (Vila de Madrid: 58,2 %; Can
Solà, 48,13 %; s’Aigüa Dolça, 50,03 %).
A l’igual que la criba, els defectes a l’esmalt dentari estan associats
a períodes crítics superats per un individu durant el seu creixement. A
la sèrie de RRU, les hipoplàsies afecten al 27,45 % de les peces totals
(n=102, una freqüència més baixa que l’habitualment observada en altres poblacions d’èpoques pre-antibiòtiques, com per exemple s’Illot
des Porros (36,67 %) i Vila de Madrid (35,9 %). Segons les peces afectades i l’ubicació de les lesions en la corona, l’edat en què patiren aquells
períodes de crisi es produïen aproximadament des del primer any de
vida i es perllongaven durant gran part de la primera infància. Aquests
períodes d’estrés ambiental viscuts per la població infantil de RRU estarien relacionats tant a l’època de deslletament com a una situació carencial habitual, amb crisis intermitents i cícliques; tanmateix, el tipus
d’hipoplàsia en bandes junt amb el relativament baix percentatge total, remet a una població inicialment poc pressionada per factors d’estrès ambiental (Goodman i Rose 1996).
4 Conclusions
L’estudi antropològic de les restes humanes procedents de RRU, datades en el 904 +/- 40 aC, mostren un Nombre Mínim de 30 individus.
Els individus adults són 19: 10 adults joves, 4 adults, 4 madurs i 1 adult
indeterminat, en el conjunt dels quals hi ha 9 homes, 7 dones i 3 de sexe
indeterminat. La resta del grup està compost per 1 Nadó, 3 Infantils I, 5
Infantils II i 2 Juvenils.
Com a sepultura coŀlectiva, la naveta es caracteritza per allotjar dipòsits successius durant un període prolongat i amb el màxim reaprofitament de l’espai. En conseqüència, és poc sorprenent trobar un important estat de remoció i una elevada fragmentació de les restes per
factors tafonòmics tals com els moviments produïts per arraconaments
successius i/o per intrusions dins la tomba, amb una escassa preservació d’ossos llargs o plans i on hi predominen, encara que en estat molt
fragmentari, la regió cranial i l’extremitat inferior. Un fet característic
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és la infrarepresentació de restes esquelètiques de subadults, especialment dels més joves, possiblement a causa d’algun tipus de discriminació en l’espai i/o en el ritual funerari, absent en quant a sexes.
Malgrat això, els patrons demogràfics observats en RRU són molt similars a d’altres poblacions prehistòriques estudiades: alta mortalitat
infantil i esperança de vida curta. No s’observen diferències entre sexes en les freqüències de mortalitat del grup adult.
El quadre patològic, concentrat en indicadors d’estrès ambiental,
traumatismes i lesions crònico-degeneratives, així com la presència de
càries, càlcul, fístules, retrocés alveolar i hipoplàsies confirmaria l’associació d’aquestes lesions amb unes condicions de vida i laborals dures que implicaven a tota la comunitat, amb una dieta fonamentada en
els carbohidrats i sovint carencial en proteïnes. Els individus adults no
presentaven inicialment signes d’un sobreesforç muscular en les seves
activitats diàries, semblant en conjunt a l’apreciat en altres sèries prehistòriques balears.
Agraïments: aquest estudi s’emmarca dins del projecte «Efectos de la
Insularidad, Migración y Cultura en la Evolución de la Población Humana de Menorca II: Del Pretalayótico al Talayótico» CGL2008-00800/
BOS. Volem agrair, així mateix, al Dr. Plantalamor i a l’Institut Menorquí d’Estudis per la seva inestimable ajuda en aquest estudi.
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Figures i taules

Fig. 1 Naveta septentrional de Rafal Rubí,
vista des de l’exterior.

Fig. 2 Vista frontal del pis superior de la naveta,
d’ús original com a ossari.
Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550

137

Thaïs Fadrique & Assumpció Malgosa

Fig. 3.1 Vista de la meitat dreta en posició anatòmica de l’occipital del crani
procedent de l’Enterrament No Numerat Tram 4 i pertanyent a un individu
masculí adult. En aquesta imatge es pot apreciar tant la criba cranial
(manifestada en el seu caràcter més lleu) com un dels tres traumatismes
cranials diagnosticats.

Fig. 3.2 En aquesta imatge es pot apreciar el traumatisme
cranial més greu dels tres observats en el mateix crani, localitzat
en la part posterior del parietal dret.
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Fig. 4 Traumatisme cranial localitzat en la regió frontal
del crani infantil corresponent a l’individu 12.1.

Fig. 5 Osteocondritis Dissecans en grau IV diagnosticat en la superfície
articular del còndil lateral del fèmur esquerre (RRU’77–719).
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Fig. 6 Osteocondritis Dissecans en grau IV diagnosticat en la superfície
articular del còndil lateral del fèmur dret (RRU’77–718).

Fig. 7 Ròtula dreta (RRU’77–681), amb una greu condromalàcia
manifestada en el centre de la cara posterior.
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Fig. 8 Ròtula esquerra (RRU’77–684) amb una important condromalàcia
diagnosticada, també en el centre de la faceta posterior.

Fig. 9 Maxiŀlar RRU’77–737, on es poden observar diferents patologies:
pèrdua antemortem de la majoria de les peces amb els alvèols dels molars
esquerres completament reabsorbits, i la resta en procés de reabsorció.
Aquesta elevada pèrdua dental molt probablement va suposar un
sobreesforç d’ús de les peces conservades.
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Fig. 10 Mandíbula d’adult RRU’77–729, on es presenten diferents
patologies en curs en el moment de la mort de l’individu: pèrdua
antemortem de la peça 46 i reabsorció alveolar incompleta (fletxa), i procés
fistulós en la peça 45 (cercle), amb fort desgast de la peça corresponent.
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D

Pubis

TOTAL NMI
(per grups
etaris)

D

Fèmur

1

1

lat NMI

Element
ossi

0–12 mesos

PERINATAL/NADÓ
>2,5–6 anys

7–9 anys

10–12 anys

INFANTIL II

>13–20 anys

JUVENIL

—

—
—

—

—

—

—
Fèmur

Restes
cranials
D

3

3

1
D

1

3

Fémur

D

3

Restes cranials (Infantil II indeterminat)

Fèmur

Restes
cranials

2 (3)

1

2

Restes
cranials

Fèmur

D

2

1

2

Element
Element
Element
Element
Element
lat NMI
lat NMI
lat NMI
lat NMI
lat NMI
ossi
ossi
ossi
ossi
ossi

1-<2,5 anys

INFANTIL I

11 (12)

subadults

NMI

Taula 1. Càlcul del Nombre Mínim d’Individus a partir de les restes òssies, segons franges etàries dins del grup
subadult. Les restes cranials són individualitzades en Enterraments
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Taula 2. Determinació de sexe dels cranis i fèmurs, els elements ossis més
representats del jaciment
CRANI

ADULTS
No.

♂

♀

3

6

FÈMUR DRET

Indet. TOTAL
10

19

♂

♀

9

7

Indet. TOTAL
—

16

Taula 3. Freqüències demogràfiques en diverses sèries poblacionals
baleàriques de cronologia pretalaiòtica i talaiòtica: les mallorquines d’Aigüa
Dolça i s’Illot des Porros, i les menorquines de Rafal Rubí meridional i Es
Càrritx, amb el present estudi
Grup d’edat

Aigua
Es Càrritx
Dolça
(Rihuete
(Malgosa et 2003)
al. 1999)

Infantil (0–12 a)

11,76 %

32,50 %

Juvenil (13–19 a)

5,88 %

6,5 %

Adult (20–40 a)
Madur (41–50 a)
Senil (>51 a)
TOTAL

144

79,41 %
2,94 %
100 %
(n= 34)

53,0 %
8,0 %
100 %
(n= 200)

S’Illot
des Porros
(Alesán et
al. 1999)

Rafal Rubí
merid.
(Souich
i Botella
1976)

Rafal Rubí
septentr.
(present
estudi)
30,00 %

32,63 %

17,54 %

44,21 %

52,62 %

50,0 %

10,53 %

13,33 %

3,51 %

0,00 %

100 %
(n= 57)

100 %
(n= 30)

23,16 %
100 %
(n=285)

6,67 %
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Taula 4. Índexs postcranials de les restes de RRU’77, distribuït segons sexe i
lateral. (MIN= valor mínim, MAX= valor màxim)
Índex

N

Mín.

Màx.

Mitjana

Desv.
típica

7

76.00

93.12

86.13

7.29

1

87.75

87.75

87.75

—

2

82.43

90.50

86.47

5.70

1

80.86

80.86

80.86

—

3

77.88

89.41

81.12

5.95

4

70.93

86.26

77.81

6.44

1

72.00

72.00

72.00

—

3

70.30

76.87

72.80

3.57

—

—

—

—

—

6

67.83

98.53

82.35

10.09

6

69.34

83.67

78.31

5.70

1

71.64

71.64

71.64

—

10

68.63

81.18

73.66

4.51

3

67.17

87.83

78.76

10.56

Ind

—

—

—

—

—

Masc

9

94.96

118.32

107.85

7.96

7

94.96

107.45

102.53

3.87

Ind

1

100.00

100.00

100.00

—

Masc

7

100.70

118.22

108.58

7.41

2

105.49

114.95

110.22

6.70

4

93.52

111.03

98.92

8.23

2

62.78

70.64

66.71

5.56

5

65.95

83.33

75.68

6.84

3

63.71

71.70

66.89

4.24

3

70.45

78.55

74.29

4.07

Sexe
Masc
Fem

Diafisal húmer

Lat.
D

Masc
Fem

E

Ind
Masc
Diafisal radi

Fem
Masc
Fem

D
E

Masc
Fem
Platimèric

Ind
Masc
Fem

Fem
Pilàstric

D

Fem

E

D

E

Ind
Masc
Cnèmic

Fem
Masc
Fem

D
E
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Taula 5. Valors mitjans dels índexs masculins obtinguts en la sèrie
de RRU i en altres poblacions, de l’entorn geogràfic o cronològic. Entre
parèntesi, N de les mostres estudiades
Població
Índexs/Lat.

EC
D

IP
E

D

SR
E

D

VM
E

D

RRU
E

D

E

I. diafisial húmer

—

—

76.63
(54)

I. diafisial radi

—

—

75.61
(74)

77.22
(44)

76.11
(34)

74.52
(25)

70.09
(10)

72.91
(9)

77.81
(4)

72.78
(3)

77.1
(17)

78.1
(22)

76.62
(56)

74.87
(52)

81.81
(42)

79.05
(35)

86.13
(9)

84.73
(9)

82.35
(6)

73.66
(10)

I. platimèric fèmur
I. pilàstric fèmur
I. cnèmic tíbia

81.34
(51)

83.96
(31)

81.12
(25)

79.54
(10)

81.57
(9)

86.13
(7)

86.47
(2)

103.6 103.0 106.79 108.27 103.20 102.63 103.78 107.72 107.85 108.58
(5)
(8)
(60)
(51)
(39)
(41)
(8)
(10)
(9)
(7)
65.6
(9)

65.5
(18)

65.58
(58)

66.77
(49)

67.54
(31)

65.69
(31)

65.13
(6)

67.47
(6)

66.71
(2)

66.89
(3)

Taula 6. Valors mitjans dels índexs femenins obtinguts en la sèrie
de RRU i en altres poblacions, de l’entorn geogràfic o cronològic. Entre
parèntesi, N de les mostres estudiades
Població
Índexs/Lat.

EC
D

IP
E

D

SR
E

D

VM
E

D

RRU
E

D

E

I. diafisial húmer

—

—

78.08
(55)

78.52
(57)

80.77
(20)

80.65
(22)

75.34
(6)

75.44
(5)

87.75
(1)

80.86
(1)

I. diafisial radi

—

—

73.58
(51)

73.08
(41)

89.06
(13)

95.66
(19)

70.41
(5)

72.51
(5)

72.00
(1)

—

I. platimèric fèmur

74.2
(12)

70.6
(9)

72.86
(59)

73.14
(67)

79.17
(29)

80.30
(23)

87.51
(6)

83.93
(5)

78.31
(6)

78.76
(3)

I. pilàstric fèmur

95.6
(3)

99.9 102.20 100.96 105.14 104.60
(5)
(57)
(64)
(34)
(28)

96.60
(6)

95.93 102.53 110.22
(5)
(7)
(2)

I. cnèmic tíbia

72.7
(9)

72.6
(5)

75.24
(6)

73.52
(6)
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69.00
(44)

70.12
(47)

66.57
(26)

65.50
(18)

75.68
(5)

74.29
(3)
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Consum alimentari i explotació forestal
durant l’edat del ferro al poblat de Biniparratx Petit
(Sant Lluís, Menorca)
Mireia Celma · Universitat Autònoma de Barcelona
Jordi Hernández-Gasch · Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Ferran Antolín · University of Basel
Resum: El present article incideix en la interpretació arqueològica i històrica de les
dades bioarqueològiques extretes del poblat de Biniparratx Petit, a Menorca. La
recollida de restes faunístiques i mostres arqueobotàniques ha permès analitzar
l’ús i l’explotació de les espècies en matèria de producció i de consum a l’assentament al llarg d’un ampli període que cobreix tota l’edat del ferro fins a inicis
de l’època romana. La combinatòria de fasificació i la interpretació de contextos que compten amb analítiques específiques mostren canvis d’explotació econòmica entre el Període Talaiòtic i el Període Balear. En la darrera fase del poblat, a partir del segle II AEC es produïren canvis econòmics, probablement de
paisatge i aparentment una reducció de l’assentament.
Paraules clau: agricultura prehistòrica, antracologia, carpologia, combustible, Període Balear, Període Talaiòtic
Abstract: This paper outlines the archaeological and historical interpretation of bioarchaeological data extracted from the settlement of Biniparratx Petit, in Minorca. Collecting faunal remains and archaeobotanical samples allowed the analysis
of the use and exploitation of species in relation to production and consumption
activities in the settlement over a large period covering from the Iron Age until
the beginnings of the Roman Period. Interpretation of contexts by phases shows
changes in the economical exploitation between the Talayotic and Balearic Periods. In the last phase of the village, from the 2nd century BCE onwards, economic changes and probably landscape transformation took place together with
a strong correlation with the apparent reduction of the settlement.
Keywords: archaeobotany, charcoal analysis, fuel, prehistoric agriculture, Balearic Period, Talayotic Period
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Introducció1
El poblat i les seves intervencions arqueològiques
El jaciment de Biniparratx Petit o Biniparratxet es troba junt a la capçalera sud de la pista de l’aeroport de Menorca, prop de la casa del lloc
homònim, en el terme municipal de Sant Lluís (Menorca). Bona part
de les restes se situen en els terrenys que formen l’àrea de seguretat de
l’aeroport; d’altres, excavades i en part traslladades, devora les pistes,
i la resta, en bona mesura destruïdes, en les terres del lloc veí. El jaciment rep el número 07052-2-2-51-002124-0 de l’Inventari General de
Jaciments Arqueològics de Menorca.
El poblat no apareix citat massa sovint a la bibliografia arqueològica. Les primeres mencions remunten a finals del s. XIX i feien esment
a l’aparició de dues estatuetes de bronze, un Odisseu i una Isis-Fortuna, conservades en l’actualitat en la coŀlecció Pons i Soler (Orfila 1983).
Mascaró Pasarius (1968) el va incloure en el Corpus de Toponimia de la
Isla de Menorca amb els números 2088 i 2089 del seu inventari, tot assenyalant que a l’any 1964 s’havien arrasat la major part de les estructures adossades al talaiot.
L’any 1968, M. Lluïsa Serra Belabre, directora en aquell moment del
Museu de Menorca, va realitzar-hi excavacions arqueològiques (Nicolás 1982), en el que posteriorment va ser coneguda com a casa Serra
Belabre. Malauradament la informació de la qual es disposa d’aquesta
intervenció és pràcticament nuŀla.
L’any 1994 el nou tancament perimetral de l’aeroport i l’ampliació de
la zona de seguretat de la pista afectaren una casa de planta circular i pati
Aquest article és fruit de l’estudi titulat «Paleoecologia de l’edat del ferro a l’Illa de
Menorca. Les restes antracològiques, carpològiques i altres macrorestes vegetals procedents del poblat de Biniparratx Petit», becat per l’Institut Menorquí d’Estudis a la convocatòria de l’any 2010 (resolució de 24 febr. 10) i lliurat, junt al present article, l’any
2011. Atès el temps transcorregut, l’article ha estat actualitzat el mes de juliol de 2017
respecte de les dades arqueològiques publicades en els darrers anys en relació sobretot a l’arqueobotànica de les Illes Balears. L’estudi de 2011 es pot consultar en línia des
de l’any 2014 (Hernández-Gasch & Celma 2014).
1
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central (casa 2) i al seu hipogeu annex. Joan de Nicolás va ser el responsable de la seva excavació i trasllat als jardins del recinte aeroportuari.
Una part modesta del jaciment ha estat excavada en les campanyes
programades dels anys 2000, 2001 i 2003. La iniciativa va ser fruit de
l’acord marc subscrit l’any 1999 entre Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), el Consell Insular de Menorca (CIME), l’Institut
Menorquí d’Estudis (IME), l’Ajuntament de Sant Lluís, la Universitat de
les Illes Balears (UIB) i la Universitat de Barcelona (UB).
L’excavació es dividí en diferents sectors, àrees i unitats d’hàbitat. El
Sector A se situa al voltant del talaiot i es va subdividir al seu torn en tres
àrees de treball: l’Àrea sud-est (SA-SE), a càrrec de Víctor M. Guerrero
(UIB); l’Àrea nord-oest (SA-NW), dirigida per Joan C. de Nicolàs (IME),
i el Cim del talaiot (SA-CT), a càrrec de Simon Gornés (IME). El Sector
B se situà al sud-oest del sector A, a la banda propera a la carretera, que
el projecte de prolongació de la pista d’aterratge amenaçava d’explanar.
La intervenció es va centrar en la Casa 1 (SB-C1) o antiga casa Serra Belabre i va ser dirigida per Jordi Hernández-Gasch i Joan Sanmartí (UB).
Finalment, el Sector C se situà a l’est del sector A. Comprenia una àrea
emboscada, però amb una alta densitat de construccions encara a vista.
No va ser objecte de cap intervenció arqueològica (fig. 1). Els resultats
de les intervencions han estat publicats preliminarment (Gornés Hachero et al. 2001; Guerrero et al. 2007; Hernández-Gasch 2007 i 2014).
Recentment, Joan de Nicolás, Simon Gornés i Joana Gual (2017) han
reprès l’estudi de les estatuetes de bronze juntament amb el d’unes terracotes procedents del poblat i conservades a la mateixa coŀlecció Pons
i Soler i els vasos d’ofrenes o peveters de ceràmica a mà localitzats a les
darreres intervencions a Biniparratx Petit. Amb aquestes dades i l’anàlisi de les restes estructurals de les excavacions de les cases 1 i 2 del poblat, els autors conclouen que aquests objectes procedien d’un espai de
culte comunitari, santuari de taula o bé un altre tipus d’espai, tot i que
no es pot descartar que s’empressin en un espai de culte privat, en els
possibles altarets localitzats a les cases d’època balear.
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Objectius del treball
Fins al moment de plantejar l’estudi es disposava de diversos estudis
arqueobotànics preliminars i inèdits del jaciment de Biniparratx Petit,
tant pel que fa a les anàlisis antracològiques (Noguera 2002; Euba &
Allué 2005) com a les carpològiques (Rodríguez 2005).
La beca que va concedir l’Institut Menorquí d’Estudis ha permès
l’estudi paleoecològic global de les diverses intervencions fetes al jaciment (Hernández-Gasch i Celma 2014). Aquesta investigació s’ha centrat en tres aspectes. El primer s’ha orientat a conèixer el paleoambient
de l’àrea en què se circumscriu l’assentament i l’explotació forestal organitzada pels seus habitants, a identificar les plantes explotades per a
l’alimentació i/o farratges i a oferir una contrastació amb la resta de jaciments analitzats amb anterioritat.
El segon aspecte ha consistit a exposar una breu història de l’ús social del paisatge vegetal durant el primer miŀlenni a l’illa de Menorca,
síntesi que en l’estat actual dels coneixements per força ha estat parcial. Finalment, el tercer aspecte, abordat després d’analitzar les pràctiques metodològiques de la recollida i els marcs interpretatius efectuats en relació a les dades arqueobotàniques a les Illes Balears, inclou
una proposta metodològica al voltant de les pautes que haurien d’implementar en els treballs d’excavació i els programes de recerca per tal
d’optimitzar la recollida d’aquest tipus de dades.
El present article, atesa la seva brevetat, recull la part més significativa d’aquest treball com és la contextualització de les dades arqueobotàniques a nivell cronològic, espacial i funcional dins del jaciment, la
comparança entre diversos contextos i, sobretot, la seva interpretació
a la llum també d’altres dades arqueològiques quantitatives i qualitatives, a fi de conèixer l’ús social i les estratègies econòmiques al voltant
dels recursos botànics. Aquesta interpretació contextual de les dades
arqueobotàniques poques vegades havia estat assajada amb anterioritat a les Illes Balears. No obstant això, en els darrers anys s’han publicat alguns treballs de síntesi en aquest sentit (Pérez-Jordà et al. 2017;
Picornell 2012).
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Recollida de materials
La recollida de material arqueobotànic a Biniparratx Petit s’ha efectuat
de manera manual durant el procés d’excavació i mitjançant la selecció de mostres de sediment per a flotació en alguns contextos seleccionats. Les mostres de l’estudi provenen de les tres campanyes d’excavació efectuades. Els garbells utilitzats durant les tasques de flotació
han estat de 4 mm, 2 mm, 1 mm i 0,5 mm de llum de malla. A l’etiquetatge hi figurava una numeració pròpia d’1 a 4, on 1=4 mm i així correlativament. Les unitats estratigràfiques flotades corresponen a un total de 9 contextos i 201 litres de sediment: SA-SE-4 (30 l), SA-SE-5 (20
l), SA-SE-8 (30 l), SA-SE-22 (10 l), SA-SE-26 (10 l), SA-CT-102 (10 l), SACT-106 (24 l), SB-C1-123 (20 l), SA-NW-204 (47 l).
A més de les mostres analitzades de flotació, es va procedir a fer un triatge manual del sediment pendent de flotació de les campanyes de l’any
2003 a fi de poder incorporar noves mostres antracològiques. Aquestes
terres es localitzaren al magatzem de materials del Museu de Menorca,
on s’havien dipositat després de la intervenció.
L’anàlisi s’ha efectuat sobre la totalitat de la mostra de la qual es disposava. En cap cas s’ha procedit a una selecció atesa la baixa i desigual
representativitat d’aquesta mostra. Per tant, el resultats són qualitatius
i no poden oferir una comparació equiparable de tots els contextos per
les diferències de volum de materials que presenten. Les úniques unitats estratigràfiques que no són presents en aquest treball corresponen
als estrats medievals i moderns i als nivells superficials, els quals no
tenen rellevància respecte a la problemàtica que aquí s’exposa, si bé
s’empren com a referents tafonòmics de contrastació de les restes arqueobotàniques.
Metodologia
En l’anàlisi antracològica, la identificació del tàxon botànic es realitza
mitjançant l’observació dels tres plans anatòmics de les fustes: transversal, longitudinal tangencial i longitudinal radial, i s’ha dut a terme
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per comparació amb els atles d’anatomia vegetal (Schweingruber 1990)
i la coŀlecció de referència de fustes actuals carbonitzades del Laboratori d’Arqueobotànica del Departament de Prehistòria de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). La preparació de la mostra s’ha efectuat per fractura manual i s’ha observat amb microscòpia metaŀlogràfica
Olympus BMX. A més de la determinació botànica s’han examinat altres característiques (Celma 2009) com són la part anatòmica de la planta explotada (Marguerie et al. 2007), l’avaluació de la presència de xilòfags (Badal 2006; Carrión 2005; Euba 2008), el moment d’adquisició
de la llenya (Schweingruber 1996), els esdeveniments mediambientals
recollits en el creixement de les plantes llenyoses (Schweingruber et al.
2006; Schweingruber 2007) i l’observació de particularitats del creixement (Schweingruber et al. 2006; Schweingruber 2007). També s’han
enregistrat altres caràcters com les esquerdes o fissures dels carbons
(Joly 2008, 182–187) i les vitrificacions (Allué 2002; Badal 1990; Carrión
2005; Euba 2008), les quals mostren característiques de la combustió
que es donen en els fogars, els nivells d’incendi, o en altres tessitures.
L’objectiu d’aquesta metodologia és, d’una banda, l’obtenció de dades
paleoeconòmiques per mitjà de la determinació de les espècies emprades i del grau d’explotació de cadascuna en les diferents fases d’ocupació del poblat. De l’altra, l’anàlisi del grau de domesticació de les plantes llenyoses i el registre paleoambiental que presenten els seus anells
de creixement. El present estudi mostra els resultats quantitatius de
representació d’espècies per fase i contextos espacials i funcionals. Pel
que fa a les dades paleoambientals, els resultats corresponen a dades
qualitatives. L’estat de conservació de les mostres és desigual (vitrificacions i reduïdes dimensions d’algunes d’elles) i això dificulta en gran
part l’observació dels anells de creixement (Celma 2009).
Pel que fa a la determinació de restes carpològiques, s’ha dut a terme amb l’ajuda d’una lupa binocular Olympus SZX10 i s’ha realitzat
per comparació biomètrica amb els atles de referència existents (Jacomet 2006) i les monografies especialitzades (Alonso 1999). La denominació dels cereals segueix la nomenclatura tradicional que es pot
trobar a Domestication of Plants in the Old World (Zohary et al. 2012) i la
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de la resta de plantes segueix l’obra Flora Manual dels Països Catalans
(Bolós et al. 2005).
Les restes han estat analitzades a nivell tafonòmic i descrites numèricament seguint la metodologia presentada en altres treballs (Antolín 2010 i 2016; Antolín & Buxó 2011). Les variables estudiades són
la via de preservació (carbonització / mineralització), els efectes de la
combustió en la morfologia de les restes (presència de llavors esclatades, aparició de concavitats en la superfície de les granes i deformacions, entre d’altres), el tipus de fragmentació de les restes i el seu grau
de fragmentació i d’erosió de la superfície. L’objectiu d’aquesta metodologia és l’obtenció d’un coneixement més aprofundit del procés de
formació del registre i, en conseqüència, de la seva representativitat.
Alhora, també es pretén quantificar les evidències del processat agrícola o culinari que es puguin detectar en les pròpies restes carpològiques. Les dades són interpretades a partir dels resultats obtinguts en
experimentacions pròpies (Antolín 2012 i 2016) o d’altres autores i autors (Braadbaart 2008; Boardman & Jones 1990).
A partir de la interpretació de la funcionalitat dels nivells excavats
(Gornés 2001; Guerrero 2000–; Guerrero et al. 2001; Hernández-Gasch
2014; Nicolàs 2001) es proposa una lectura conjunta dels resultats arqueobotànics i la identificació de la resta de materials en els contextos
més rellevants del poblat.
Resultats
L’anàlisi antracològica s’ha realitzat sobre un total de 1265 fragments,
tot agrupant els tres estudis (Euba & Allué 2005; Noguera 2002; Hernández-Gasch & Celma 2014) de 27 unitats estratigràfiques, dels quals,
1247 són carbons i 18 són fragments de fusta deshidratada (fig. 2).
L’anàlisi carpològica s’ha basat en 102 restes procedents de 6 unitats
estratigràfiques (Antolín 2011; Rodríguez 2005) (fig. 3)
S’han identificat un total de 13 tàxons. Dos d’ells pertanyen clarament
a plantes cultivades: Triticum aestivum/durum/turgidum (blat nu) i Hordeum vulgare (ordi vestit); d’altres pertanyen a plantes de port herbaci
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amb comportament ruderal o arvense com l’Avena sp. (cugula), Rinan
thus cf. minor (cresta de gall) i cf. Vicia sp. (lleguminosa silvestre); també
s’han documentat plantes de port arbustiu com Erica cf. arborea (bruc),
Pistacia lentiscus (llentiscle), Pistacia terebinthus (noguerola) i Rhamnus/
Phillyrea; així com alguns arbres com Ficus carica (figuera), Olea europaea
(ullastre/olivera) i Pinus halepensis (pi blanc). Pel que fa a la determinació
de Prunus sp., no se n’ha pogut identificar l’espècie i impossibilita l’adscripció d’aquest a tipus arbustiu o arbre. La resta antracològica més representada ha estat O. europaea (fig. 4) i la carpològica, H. vulgare (fig. 5).
Les dades disponibles per a l’anàlisi carpològica són extremadament
escasses (la densitat mitjana de restes per litre de sediment no arriba
a 1–fig. 3) i no permeten dur a terme una anàlisi paleoeconòmica prou
representativa, de manera que en aquest treball només tenen un valor
qualitatiu, tot i que de gran interès, atesa l’escassetat de dades disponibles per a aquest període a l’illa de Menorca (Pérez-Jordà et al. 2017).
Discussió
A continuació s’exposen breument els canvis generals de vegetació del
paisatge menorquí i, en particular, en l’ús i el consum de plantes al poblat de Biniparratx Petit al llarg de l’edat del ferro i l’antiguitat. Les dades d’excavació es veuen contrastades amb les obtingudes durant l’analítica de les mostres, fet que proporciona una visió més completa del
marc socioeconòmic del poblat.
El paisatge biogeogràfic en què una comunitat humana s’instaŀlà a
Biniparratx Petit, especialment durant l’edat del ferro, encara que cal
recordar els indicis d’ocupació anteriors en el mateix indret, ve marcat
pel canvi climàtic ocorregut durant l’edat del bronze o període naviforme. L’increment de la sequedat ambiental i el consegüent fre de la possibilitat reproductiva de les espècies (Yll et al. 1997; Pérez-Obiol et al.
2001) van coŀlaborar en la configuració d’un paisatge xeròfil (Yll et al.
1997), que es va accentuar amb l’impacte antròpic (Piqué 1999, 499),
conseqüència de l’ocupació de grans àrees dedicades a activitats econòmiques, com són el conreu i la pastura.
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L’activitat constructiva i d’ús documentada al voltant del talaiot (SANW-205 i SA-SE-8, 10 i 22) i a la seva cambra (SA-CT-106), durant la
primera edat del ferro o període talaiòtic (fig. 6), va ser protagonitzada
per un major nombre de restes de dues espècies vegetals, encara que
hi ha presència d’altres: l’ullastre/olivera, com a material combustible
i constructiu, i l’ordi vestit, com a producte potencialment destinat al
consum alimentari. En aquest darrer cas, les restes provenen de tres dipòsits sedimentaris (fig. 3), que identifiquen els nivells d’ús i destrucció
d’un àmbit delimitat per un mur radial adossat al talaiot i l’interior de la
cambra del talaiot. La UE 106 (context d’incendi) és la que ha proporcionat un nombre més significatiu de granes i la que presenta major densitat de restes per litre. Ha estat, però, a la UE 22 (nivell de freqüentació) on s’ha pogut documentar la presència de blat nu, a més d’ordi. Les
restes d’ordi recuperades presenten lleus signes de rodament i al voltant d’un 20 % encara es troba inserida en les glumes. Més de la meitat
de les granes presenta signes d’esclatament com a resultat de l’exposició al foc. És possible, doncs, que es tracti de residus originats durant
el processat culinari, potser durant la torrefacció del gra prèvia al seu
espellofament. Aquesta activitat afavoriria les possibilitats de preservació del gra enfront d’altres plantes que no requerissin de dit processat. Sabem que aquest tipus d’afectació de les granes d’ordi es produeix
almenys en ambients anòxics a baixes temperatures (250ºC) en llargs
períodes d’exposició (majors a dues hores) (Antolín 2012), tot i que necessitem de més experimentacions per concretar els tipus d’activitats
concretes que podrien haver generat aquest registre.
La fusta emprada per a la construcció d’aquesta fase es diversificà en
cinc espècies diferents. Pel que fa al bruc, l’ullastre/olivera i el llentiscle, s’han identificat fragments que evidencien un ús del tronc d’aquests
tàxons. Cal incidir en l’existència de bruc i llentiscle com a recurs forestal que podrien superar les alçades corresponents a la seva descripció arbustiva (López González 2006), juntament amb el tipus arbori de
l’ullastre/olivera. D’altra banda, la figuera i el possible aladern identificat només han documentat l’ús d’altres parts anatòmiques d’aquestes plantes. Els nivells que corresponen a l’ús i amortització de l’espai
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inclourien, a més dels tàxons que empraren per la construcció, el pi
blanc (fig. 7).
La presència de xilòfags, documentats en la meitat de les mostres
antracològiques (SA-NW-204) estudiades (fig. 8) evidencia, juntament
amb abundants deixalles alimentàries de tipus faunístic, algunes de les
quals encara articulades, probablement l’ús com a abocador i, tal vegada, l’abandonament del poblat en aquest sector adossat al talaiot durant cert lapse de temps en un moment indeterminat entre la primera
i la segona edat del ferro (KIA-15245: 770–410 cal BC) (Guerrero et al.
2007, 14), moment en què les fustes s’anaren corcant. Les galeries de
xilòfags s’han conservat gràcies a un gran foc que succeí a aquest possible abandonament i que afectà algunes pedres de la base del talaiot
(Nicolás 2001). Les restes carpològiques corresponen a un context habitual de consum amb restes d’ordi vestit i de diverses plantes probablement associades amb els camps de conreu o espais ruderalitzats com
les gramínies, la cugula o les lleguminoses silvestres, tal vegada assenyalant de nou l’ús d’aquest espai com a abocador dels espais domèstics adjacents. En aquest cas, a més, les restes es troben molt mal preservades i amb un índex elevat de fracturació.
Ja plenament a la segona edat del ferro o període balear, es produí
una remodelació de l’assentament amb la construcció de cases de planta circular amb pati central i distribució radial de les habitacions (fig. 6).
Va ser en aquest moment, probablement ca. s. V AEC, que s’introduí un
canvi en l’ús de les espècies vegetals com a combustible amb una explotació més equilibrada, a partir del número de restes, entre bruc, llentiscle, pi blanc i ullastre/olivera. Sens dubte, la forma d’explotació forestal es trobava subjecta a les necessitats de combustible, en relació a la
qualitat de crema i a la quantitat per tipus d’activitat. En aquest sentit,
cal esmentar que la utilització de diverses espècies facilita un foc més
controlat, amb una compensació calorífica i temporal de la combustió.
Tanmateix, no degué ser aliè al canvi d’estratègies d’explotació la possible minva d’ullastre/olivera en els voltants de l’assentament, com sigui que havia estat la llenya més àmpliament usada en període talaiòtic.
No es pot descartar que el coneixement mecànic de les fustes impliqués
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una tria conscient de noves espècies arbòries per a l’activitat edilícia,
en relació a les noves formes arquitectòniques generades. Tanmateix,
els contextos analitzats (SB-C1-213, 240, 244 i 245) identifiquen l’activitat constructiva de la llar o el primer paviment i en cap cas es poden
relacionar amb bigams cremats de la pròpia casa 1. A partir dels resultats antracològics, s’observa que l’ullastre/olivera entra en desús com a
material constructiu, substituït pel pi blanc, que exerceix en aquest moment funcions arquitectòniques estructurals, amb l’ús del llentiscle i el
bruc com a material constructiu complementari en cobertes dels contextos esmentats (fig. 9).
S’ha recuperat un nombre molt escàs de restes carpològiques per a
aquesta fase, que novament remeten a la presència d’ordi vestit, indicant
la continuïtat del seu conreu i possible consum en aquest moment (fig. 3).
A partir de la segona meitat del s. III AEC, l’ús del combustible es
tornà a centrar en l’ullastre/olivera, amb un manteniment del llentiscle com a segon recurs, amb complementació d’altres espècies com el
pi blanc, la noguerola i el possible aladern (fig. 9). La presència de noguerola, cal atribuir-la a un possible canvi o increment del territori per
l’adquisició de fusta. Així i tot, hi ha diferències d’ús, tot depenent de
la contextualització específica de les restes. Les mostres procedeixen
d’un nivell de freqüentació (SA-SE-5), del darrer moment d’ús de la casa
1 (SB-C1-208) i del reble de la cisterna (SB-C1-252, 256 i 259). La UE 208
se situa en el pati central prop de l’espai de cuina, la qual cosa assenyala l’ús d’ullastre/olivera, complementat amb llentiscle, com a combustible. La cisterna, en canvi, ja en desús, s’emprà com a abocador tant
de restes alimentàries (blat nu i ordi) i combustibles amortitzats (alta
concentració de llentiscle amb una mínima representació d’ullastre/
olivera), com d’utillatge domèstic desestimat, principalment ceràmic.
No es disposa de mostres de sediment flotades per a aquests contextos.
També en aquest moment es data un canvi important pel que fa a la
gestió ramadera (Morales 2004, 33–34). Així, si en contextos de s. III
AEC (UE 252, 253 i 256) s’observa una gran quantitat de restes de bou,
en algun cas superior a les de caprins, en les unitats estratigràfiques a
partir del s. II AEC (UE 250 i 251) i plenament a la segona meitat del s. I
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AEC (UE 81, 89, 108 i 123), el bou mostra una minva important, de vegades superat i tot pel porc, mentre augmenten les ovelles, però no les
cabres. Aquests senyals d’abandonament de parts del poblat i de desaparició d’una part de la cabana bovina, sens dubte emprada en part
en tasques agrícoles com a força de treball, als quals seguiren la reocupació d’estructures antigues amb un ús ja no domèstic, sinó probablement en relació al manteniment del bestiar (Hernández-Gasch 2007,
11), assenyalen un canvi estratègic productiu general, el declivi econòmic de l’assentament i probablement la contracció de les terres dedicades al conreu i l’augment de pastures vinculades a l’activitat ramadera
centrada en els caprins. Malgrat que no existeixen dades quantitatives
sobre la producció agrícola a l’assentament, la presència d’amotlons
amortitzats en nivells de la segona meitat del s. III AEC (HernándezGasch 2014) indiquen, si és que foren emprats per a la mòlta de gra, la
incidència de les pràctiques agrícoles en l’estratègia productiva de Biniparratx, pràctiques documentades a bastament a nivell general durant l’edat del ferro (Hernández-Gasch et al. 2002 i 2011).
Finalment i pel que fa a la gestió ramadera, mentre que en relació a
les ovelles no es detecta el sacrifici d’anyells ni la conservació diferencial de femelles i l’estratègia productora sembla orientar-se a l’explotació
de la llana, entre les cabres s’observa el sacrifici de nounats i la conservació de femelles, la qual cosa sembla evidenciar un interès en relació
la producció de lactis (Morales 2014, 262–264). La presència de formatgeres en els estrats d’aquests moments recents (UE 96, 232, 253/256) assenyala també l’interès per a aquest producte (fig. 10). El mateix canvi
cap un progressiu interès pels productes derivats s’observa a nivell general a les Illes Balears durant tota l’edat del ferro (Hernández-Gasch
et al. 2011, 130–131).
Tal vegada la recuperació de l’ús com a combustible d’ullastre/olivera derivi d’una certa resiliència d’aquesta espècie sotmesa a una menor
pressió per part d’una comunitat humana minvada. L’impacte de la segona Guerra Púnica s’ha adduït com a factor determinant d’aquest procés (Guerrero et al. 2007, 16). Cal dir que Picornell (2012) esmenta que
tots els resultats antracològics obtinguts mitjançant la recerca al terri158
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tori balear obtenen l’ullastre/olivera com el taxó millor representat entre 4000–2000 AEC, sense excloure d’altres taxons ben representats
com el pi i el llentiscle. A més, afegeix que l’aprofitament dels boscos al
llarg dels miŀlennis no suposaria una minva o desaparició dels tàxons
en els quals es centrarien aquestes societats, interpretant així una gestió dels recursos forestals sostenible que implicaria una gran capacitat
de recuperació de la coberta vegetal. L’explotació forestal no exigiria el
predomini de la tala, combinant d’altres mètodes d’adquisició de fusta
que facilitarien, així, la producció de fruits d’algunes espècies, com seria
el cas de l’ullastre/olivera (pendent de confirmació, atesa la necessitat
de realitzar estudis biomètrics per determinar el control de la producció de fruits segons Pérez-Jordà et al. 2017) i, probablement, la figuera.
Un cop acabada la protohistòria menorquina i ja ben instaŀlat el control
polític de Roma, les restes de combustible mostren una paritat d’ullastre/
olivera i llentiscle. Els contextos de la segona meitat del s. I EC (SB-C1123, 220 i 230) assenyalen una especialització d’ús de la llenya. Les restes carpològiques identificades corresponen a ordi vestit, blat nu i llentiscle (SB-C1-123) i testimonien el manteniment dels camps de conreu.
Les llavors de llentiscle (fig. 5) serveixen de farratge pels ramats, amb
excepció dels bòvids que emmalalteixen en consumir-les, però també
es pot alimentar al ramat amb les fulles del llentiscle. Tampoc es pot
oblidar el consum dels fruits d’aquesta planta que produeixen oli, del
qual se’n faria un ús medicinal i, també, combustible vegetal de llànties, segons els estudis y dades etnobotàniques (López González 2006;
Morales, comunicació personal).
Conclusions
Les espècies llenyoses explotades al jaciment de Biniparratx Petit corresponen principalment a ullastre/olivera, llentiscle i bruc, pel que fa a
número de restes. Aquesta caracterització es repeteix en d’altres estudis realitzats per aquesta cronologia a Menorca (Mensua 2009; Piqué
2005). Cal afegir que d’altres tàxons sense un número de restes tan representatiu també van tenir importància econòmica, com és el cas de
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la figuera, el pi blanc, la noguerola, el possible aladern (Rhamnus/Phillyrea) i el fruiter no determinable (Prunus sp.). Mentrestant, la producció cerealística es centra en blat comú i ordi, també observada en
algun jaciment de la mateixa cronologia a l’illa (Antolín 2009; PérezJordà et al. 2017).
Com a conseqüència de la combinatòria de les dades bioarqueològiques aportades pels estudis antracològics, carpològics i de la fasificació
revisada del jaciment, ha estat possible oferir dades concretes en matèria de producció i consum alimentari, arquitectura i explotació dels
recursos forestals i agrícoles.
Els canvis econòmics succeïts a l’assentament impliquen una adquisició diferenciada de les espècies vegetals. En el període talaiòtic, l’arquitectura es centrà en l’ús de l’ullastre/olivera i es complementà amb
bruc, llentiscle, figuera i possible aladern. Aquests tàxons, a més, es documenten com a combustible (afegint-hi la presència de pi blanc). El
consum d’aquestes llenyoses incrementa la capacitat calorífica, alhora
que, combinat amb el combustible principal d’ullastre/olivera, produeix un foc lent, amb una major amortització de les tasques de recollida
de llenya. La necessitat d’obrir noves àrees de conreu i pastura incrementaren l’aridesa del sòl, mentre que plantes arbustives com el llentiscle veurien afavorit el creixement i la seva expansió territorial. En el
període balear es mantingué el consum dels tàxons esmentats, encara
que l’ullastre/olivera només es documenta en contextos de freqüentació, la figuera no està representada i la noguerola es troba per primera
vegada com a combustible en el jaciment, a diferència del període anterior. Possiblement, la presència de la noguerola podria indicar noves
àrees més allunyades on s’adquiriria aquesta fusta a partir del període
balear. Les darreres fases d’ocupació mostren una reducció de tàxons,
fet que probablement indicaria una especialització de l’ús de la fusta.
Pel que fa a la producció agrícola, el cultiu de l’ordi es documenta
des de les fases més antigues mentre que el del blat nu no es testimonia fins al període romà. En el pròxim jaciment de Torre d’en Galmés,
la presència de blat nu es documenta, en canvi, en la unitat habitacional
coneguda com a Cercle Cartailhac durant el s. II AEC (Antolín 2009).
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Tanmateix, es tracta de dades molt minses que no permeten establir la
importància econòmica dels diversos tàxons documentats i tampoc realitzar interpretacions sobre l’absència d’altres espècies.
En el transcurs cap a l’Antiguitat, el bou es veu reduït respecte de l’increment del porc i sobretot l’ovella i la cabra. Així, l’animal de tir, necessari per a les activitats agrícoles, minva respecte d’altres, com els
caprins i els suids, més econòmics de mantenir i de reproduir i orientats vers els productes derivats i la carn. Algunes instaŀlacions del període balear s’empraren en aquell moment com a àrees d’estabulació,
traslladant l’activitat domèstica cap a d’altres indrets. Aquest procés
caldrà contrastar-lo amb altres jaciments per tal d’observar fins a quin
punt aquest fenomen econòmic va afectar les activitats agrícoles dels
assentaments, la reducció de l’àrea habitada dels poblats i en definitiva si els canvis foren de caràcter local o extensius a l’illa de Menorca.
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Figures i taules

Fig. 1 Croquis dels sectors del jaciment i ampliació de la planimetria de la
casa 1 del sector B i de l’Àrea SE del sector A (Muntatge propi a partir
d’iŀlustracions publicades a Guerrero et al. 2007 i Hernández-Gasch 2007).
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Fig. 4 A l’esquerra, pla transversal de llentiscle (Pistacia lentiscus);
a la dreta, pla transversal de fusta carbonitzada d’olivera / ullastre (Olea
europaea) (Foto: Mireia Celma).

Fig. 5 A l’esquerra, cariòpside d’ordi (Hordeum vulgare); a la dreta,
pinyol de llentiscle (Pistacia lentiscus) (Foto: Ferran Antolín).

Fig. 6 A l’esquerra, talaiot de Biniparratx Petit; a la dreta, casa 1
del sector B o casa Serra Belabre (Foto: Simon Gornés).
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Talaiòtic (1a. E. Ferro)
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5

6

Erica cf. arborea
Erica sp.
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Olea europaea
Pinus halepensis
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Rhamnus/Phillyrea
N.º tàxons

Fig. 7 Taula resum d’ús de les fustes durant
el període talaiòtic (Autora: Mireia Celma).

Fig. 8 Galeries de xiŀlòfag en pla transversal
d’olivera / ullastre (Olea europaea) (Foto: Mireia Celma).
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Balear (2a. E. Ferro)
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Ús/Amortització

3

6

Erica cf. arborea
Erica sp.
Ficus carica
Olea europaea
Pinus halepensis
Pinus sp.
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Rhamnus/Phillyrea
N.º tàxons

Fig. 9 Taula resum d’ús de les fustes durant
el període balear (Autora: Mireia Celma).

Fig. 10 Formatgeres de les UE 220 i 232 de la casa 1 del sector B
(Dibuix: Míriam Castrillo / Jordi Hernández-Gasch).
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Introducció a la cultura material islàmica
de Talatí de Dalt, Santa Àgueda i Santa Mònica:
la producció ceràmica
Ismael Moll Pelegrí
Historiador i arqueòleg

Resum: Les investigacions arqueològiques a Menorca, en els darrers anys, s’han
centrat majoritàriament, en l’època prehistòrica. Molts poblats d’època talaiòtica van ser reocupats per famílies pageses andalusines, però, quan és hora d’analitzar els estudis d’aquestes excavacions, gran part de la informació se centra en
l’època prehistòrica. En aquest sentit, es pot afirmar que, a Menorca, hi ha una
mancança d’estudis de ceràmica d’època andalusina, si ho comparem amb Mallorca o Eivissa.
	  L’estudi de la ceràmica andalusina de Santa Àgueda, Santa Mònica i Talatí
de Dalt intenta establir una primera aproximació cap a una tipologia de formes
i variants presents a l’illa de Menorca. L’estudi conclou que hi ha una clara coincidència de formes que haurien de pertànyer a la darrera fase de colonització,
amb un repertori de formes que cronològicament hauríem de situar-les en els
segles XII i XIII.
Paraules clau: tipologia, sistematització, ceràmica, islàmica, Menorca
Abstract: Archaeological research in Minorca, in recent years, has focused mainly on prehistoric times. Many towns of the Talayotic period were reoccupied by
Andalusian peasant families, but when it is time to analyze the studies of these
excavations, much of the information focuses on prehistoric times. In this sense,
it can be stated that, in Menorca, there is a lack of ceramic studies of the Andalusian period, if we compare it with Mallorca or Ibiza.
	  The study of Andalusian ceramics in Santa Àgueda, Santa Mònica and Talatí
de Dalt, attempts to establish a first approach towards a type of forms and variants present on the island of Menorca. The study concludes that there is a clear
coincidence of forms that should belong to the last phase of colonization, with a
catalogue of forms that chronologically should be placed in the twelfth and thirteenth centuries.
Keywords: typology, systematization, ceramics, Islamic, Menorca
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1 Els estudis de ceràmica islàmica
La investigació sobre ceràmica s’ha caracteritzat, en arqueologia, bàsicament en objectius taxonòmics i descriptius. Els primers estudis que
es van realitzar eren més apropiats per a la història de l’art que no per a
l’arqueologia. Per açò, l’objecte d’estudi era l’anomenada ceràmica de
luxe, que estèticament era més vistosa i a la vegada estava ben valorada en termes museístics.
Els estudis més antics sobre ceràmica islàmica (Gómez-Moreno 1951;
González Martí 1944; Llubià 1967) parteixen d’aquest enfocament artístic: estableixen les tècniques fonamentals de les produccions luxoses i descriuen tendències estilístiques dels motius decoratius, cercant
les seves procedències tècniques i estètiques mitjançant comparacions amb produccions orientals i magrebís. Així, aquesta historiografia
no és sistemàtica pel que fa a l’establiment de tipologies o cronologies;
tan sols es preocupa de justificar valors estètics i artístics en detriment
de la informació arqueològica i històrica que es pugui obtenir de l’estudi de la ceràmica. Per altra banda, aquests primers estudis ignoraven
les ceràmiques «no luxoses» o «comuns»; per tant, no és d’estranyar
que els primers estudis sobre ceràmica islàmica aprofitessin les coŀleccions que provenien de les excavacions de grans conjunts monumentals (Madina Ilbira, Madina al-Zahra’).
L’any 1978 es va publicar el primer intent de sistematització cronològica de ceràmica islàmica, feta per G. Rosselló Bordoy, que juntament
amb les noves aportacions del congrés internacional del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), celebrat a Valbonne el 1978
i amb el títol La Céramique mediévale en Méditerranée Occidentale, X–XV
siécles, representen un canvi d’orientació respecte als primers estudis
que abans s’han citat, i constitueixen un impuls decisiu als estudis sobre ceràmica islàmica a partir d’aquest any.
Apareixen tres tipus d’estudis: per una banda, els que publiquen els
resultats d’excavacions concretes, oferint catàlegs dels materials ceràmics recuperats; per altra banda, els primers intents de síntesis que es
centren en zones geogràfiques concretes; i, finalment, publicacions de
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catàlegs d’algunes coŀleccions museístiques. La majoria d’aquests estudis s’interessen exclusivament en els aspectes tipològics, descriptius i
en les cronologies (poc fiables), com a conseqüència que es basen quasi
sempre en valoracions i analogies estilístiques. Però açò no vol dir que
es tracti d’una feina inútil, ja que les tipologies, descripcions i catàlegs
són necessaris (Barceló et al. 1988).
La sistematització tipològica i cronològica de G. Rosselló Bordoy
(1978) consisteix en un treball de síntesi que agrupa un conjunt ceramològic ampli (no puntual, d’una única excavació), amb contextos arqueològics ben definits, homogenis geogràficament i cronològicament:
l’illa de Mallorca, com a regió amb particularitats específiques dins d’alAndalus; i en un marc cronològic molt ben delimitat, 903–1229. Encara que l’objectiu prioritari era el de confeccionar una tipologia formal i
decorativa, i distingir fases cronològiques amb caracteritzacions estilístiques específiques, G. Rosselló va realitzar algunes interpretacions
històriques a partir del seu estudi ceramològic.
A. Bazzana i P. Guichard (1980), paraŀlelament a G. Rosselló, van
ser els primers a valorar la ceràmica comuna. Es van enfrontar amb la
problemàtica ceràmica d’època emiral, allunyant-se de la idea preconcebuda de la historiografia tradicional que la ceràmica emiral era molt
escassa, i no era més que una prolongació de la tradició romano-visigòtica. A. Bazzana i P. Guichard van descobrir formes que no deuen res a
aquesta suposada tradició. Així, aquests autors parteixen de la premissa que les característiques i transformacions formals i decoratives a la
ceràmica estan relacionades amb factors culturals.
D’aquesta manera, tant G. Rosselló com A. Bazzana i P. Guichard
fan referència al regionalisme de les produccions islàmiques i valoren
la ceràmica com a objecte arqueològic vinculat a tradicions culturals, i,
per tant, capaç de reflectir-les de qualque manera (Barceló et al. 1988).
La producció de ceràmica islàmica respon al tipus de societat que la
produeix, formada per comunitats amb un estret lligam tribal i ètnic,
amb una organització dels processos de treball i relacions socials específica (Guichard 1977; Barceló et al. 1986). Per açò és necessari enfocar
els treballs sobre ceràmica islàmica cap a la delimitació d’àrees de proRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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ducció o dispersió regionals, de manera que puguem identificar i classificar la ceràmica dins l’àmbit cultural i històric que l’ha produït. Les
produccions regionals vindran definides per estils diferents, tècnics i
estètics, i també per una evolució específica, encara que es puguin reconèixer tendències formals i decoratives comunes i etapes cronològiques generals, les quals només podran ser ben delimitades si prèviament
s’han fixat regionalment les característiques de la ceràmica. Només així
es podrà arribar a tenir una visió general de la ceràmica islàmica, tant
des del punt de vista formal, decoratiu i tècnic, com cronològic, i també
dels possibles intercanvis regionals o més llunyans (Barceló et al. 1988).
2 El castell de Santa Àgueda
Està situat al terme de Ferreries, conserva encara avui en dia una part
molt important de les seves estructures, malgrat el seu abandonament
el segle XV. És, sense cap dubte, el testimoni més important de la Menorca musulmana. Es troba a 14 quilòmetres de Ciutadella, a 9 del port
de Fornells i a 7 del de Sa Nitja. La intencionalitat de la seva ubicació es
deu a poder servir de refugi a la població i als assentaments rurals dels
voltants. Al castell es poden diferenciar tres recintes clarament definits
i en certa manera independents:
1. El recinte central (a): ocupa el cim del puig i adopta la forma d’un
polígon de set costats amb longituds desiguals. Els eixos majors arriben a 160 i 135 metres de longitud i la seva extensió és de 1,54
Ha. amb superfície plana. El recinte comptava amb setze torres i
l’accés era per una porta situada al migjorn de la muralla. La majoria de les torres eren de planta rodona, d’entre 3,60 i 6 metres
de diàmetre. Algunes van ser recobertes posteriorment amb una
estructura rectangular.
2. El recinte des Castellet (b): de forma rectangular, amb una longitud
d’aproximadament 275 metres a la part més ampla i 80 metres a
la més estreta. Compta amb una extensió de 2,8 Ha. Igual que al
recinte central, hi ha torres rodones i quadrades, cosa que podria
ser indicativa d’haver-se construït i modificat al mateix temps que
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el recinte central. Aquest recinte té el seu propi subministrament
d’aigua mitjançant dos safareigs. A diferents indrets són visibles
restes de murs i teules.
3. El recinte de la Casa d’Armes (c): té una forma irregular i probablement tenia la funció de protegir els safareigs de la seva part inferior. Té 155 metres de llarg, 44 metres d’ample al punt més estret
i ocupa 0,82 Ha.
El topònim Sent Agaiz, islamitzat de Santa Àgueda, constitueix un possible indici de l’assentament preislàmic al castell, possiblement romà.
Hi ha constància de culte al segle V per la màrtir siciliana del segle III.
També és conegut que durant el segle IX els cristians de Menorca i Mallorca habitaven a castells-refugi, així que també podria tenir un origen bizantí. Alguns autors arriben a formular la hipòtesi d’un primer
assentament talaiòtic.1
Les tècniques constructives de les torres rodones són clarament d’època musulmana (segle XI), amb paraŀlels molt clars a l’Alfajeria de Saragossa i les torres rodones de l’Alcazaba de Granada. Pel que fa a les
torres quadrades, s’utilitzen pedres obtingudes a peu d’obra i amb reforços als cantons, s’han de datar en època almoràvit (segle XII). La part
del recinte de la Casa d’Armes és atribuïble al període almohade (segle
XIII). Finalment, els cristians van adaptar i modificar la fortalesa. Hi ha
constància d’un intent de reconstrucció a finals del segle XVI, amb l’aixecament d’algunes estructures (Moll Mercadal 2006).
3 El conjunt de ceràmica islàmica de Santa Àgueda
Dels 138 fragments que representen el repertori de Santa Àgueda, només s’han identificat 60 formes, la resta són 51 fragments informes i 27
d’indeterminats (entre formes i informes).
De gibrells (tipus 9), en tenim un total de 19 fragments formes, amb
diferents mides i amb vores variades. Les seves bases poden ser planes
o anulars, i les que estan decorades presenten dos tipus de decoració
1

Bernat Moll Mercadal no especifica de quins autors es tracta.
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incisa: l’un és la decoració feta amb pinta a la vora o a l’interior, i l’altra
són les decoracions de cordó amb incisions obliqües. Es tracta de recipients de gran tamany, de llavi triangular, parets rectes i baixes i base
plana, que es corresponen al tipus 9-A i 9-C de Guillem Rosselló Bordoy (1978, 61, fig. 13). Aquesta és una forma que es documenta al llarg
de tot Al-Àndalus i que, malgrat que resulta difícil establir una cronologia precisa per a aquests exemplars, hem de suposar que majoritàriament siguin dels segles XII i XIII.
Hi ha dos fragments, de base amb decoració incisa d’una espiral feta
amb pinta i amb repeu anular, que no corresponen a cap de les tipologies publicades2 (fig. 4 SA/120 i SA/52). Els paraŀlels més clars, pel que
fa a gibrells, els tenim documentats arreu de la Península Ibèrica, i els
més propers a les illes de Mallorca i Eivissa, així com també a l’àrea valenciana, tots amb cronologies bastant primerenques, però crec més
encertat atribuir-los una cronologia més tardana, dels segles XII i primer terç del segle XIII.3
De la forma gerra, se n’han documentat 11 fragments, alguns dels
quals presenten engalva a l’exterior en tons molt clars, i quatre d’ells
presenten decoracions pintades, amb almagre o manganès, de línies
rectes o ondulades coŀlocades generalment en posició horitzontal (vegeu la fig. 5). Aquesta decoració no té paraŀlels clars a Mallorca ni Eivissa, però sí que se n’han publicats al c/Capllonch de Ciutadella (Camps
2006, 247) i a l’excavació de l’edifici de Correus també a Ciutadella (Riera 2000, 186). Responen al tipus 3A de Guillem Rosselló Bordoy (1978).
De gerreta (tipus 3B), se n’han documentat un total de 7 fragments, 5
amb forma i 2 informes. Només un dels set fragments no presenta decoració, la resta sí. De les decoracions, destacarem dues vores que tenen una decoració pintada molt similar, que conserva tres línies paraŀleles verticals, i tres d’horitzontals, amb una part ondulada en manganès;
també hi ha unes línies més gruixudes en almagre, tot aplicat en pinA l’excavació del c/Capllonch de Ciutadella de Menorca, també es va documentar una peça molt semblant.
3
Així ho remarca també H. Kirchner a Eivissa
2
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zell sobre una engalva de fang diluït de color ocre i blanc (SA/106). Hi
ha dues anses que presenten una decoració formada per tres línies horitzontals, en un cas les línies són blanques i a l’altre cas d’almagre. Es
troben paraŀlels a Mallorca, Eivissa i Dènia.
Pel que fa a les safes, s’han documentat 10 fragments amb forma (vores i bases), cinc fragments presenten un vidriat verd color oliva a la part
interior i sense vidriar a la part exterior, aquests són molt semblants a la
variant de safa tipus 1-III o 1-IV de G. Rosselló Bordoy (1978, 18, fig. 2), i
molt similar amb el tipus 389c d’A. Bazzana (1990, 161, fig. 38); aquests
autors daten una cronologia del segle XII i el primer terç del segle XIII.
També s’han documentat tres fragments amb decoració pintada amb
almagre i manganès; aquestes decoracions a la cara interior corresponen a línies rectes i ondulades coŀlocades en posició horitzontal (fig. 8
SA/112). Aquest tipus de decoració és idèntic al que hem documentat
en algunes gerres, per la qual cosa és probable que es tracti de peces realitzades en un mateix taller, ja que tant la decoració pintada com el tipus de pasta sandvitx tenen les mateixes característiques. Finalment
hi ha dues vores de safa que no presenten cap tipus de decoració, amb
una pasta sandvitx molt grollera.
Hi ha set fragments que s’han identificat a la base de dades com a
cassola, encara que potser es tracti d’olles, ja que el criteri per identificar-les han estat restes visibles de contacte amb el foc a les bases. Les
pastes d’aquests fragments són grolleres, n’hi ha de sandvitx i color
beix, amb abundants partícules blanques, ocres i negres, de grandària
petita i mitjana. La fragmentació d’aquestes peces dificulta l’obtenció
de més informació; d’aquesta manera tan sols es pot concloure que es
tracta de peces que servirien per cuinar.
Referent a les alfàbies, s’han documentat 4 fragments de vora amb
decoració incisa de línies obliqües sobre la vora; aquest tipus està ben
documentat a Eivissa (Kirchner 2002, 401, fig. 73); aquesta autora assenyala una cronologia del segle XII i primer terç del segle XIII (fig. 1
SA/58, SA/53).
De cadaf tan sols s’ha identificat un sol fragment, de pasta color beix
amb abundants partícules blanques, ocres i negres de grandària petita;
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és una base plana amb incisions de línies horitzontals molt juntes. Trobem paraŀlels a Mallorca i Eivissa, amb una cronologia del segle XII i
primer terç del segle XIII.
També s’ha identificat un fragment de tapadora pertanyent al tipus
8A de G. Rosselló Bordoy, que presenta engalva i té la pasta sandvitx.
4 El jaciment de Santa Mònica
El jaciment de Santa Mònica es troba al terme municipal des Migjorn
Gran, a uns 300 metres de la carretera que uneix es Migjorn amb la urbanització de Sant Tomàs. Està situat sobre un turó de la plataforma calcària de la zona del migjorn geològic de l’illa, i a uns 200 metres a l’oest
del barranc de Son Boter, que dóna a la platja d’Atalis.
El jaciment ocupa una hectàrea d’extensió, es tracta d’un assentament
prehistòric de mitjanes dimensions. Des de Santa Mònica es pot visualitzar la mar, i en un radi de 3 km hi trobem diferents jaciments, com
l’hipogeu de Sant Tomàs, els poblats talaiòtics de Sant Agustí i Binicodrell, i l’estructura romana de nova planta de Binicodrellet.
Els canals entre el barranc de Binigaus i el de Son Boter van ser uns
espais preferentment colonitzats en època andalusina, atesa les abundants restes ceràmiques que es troben en superfície.4
El poblat de Santa Mònica està molt tapat per la vegetació; així i tot,
podem distingir un talaiot central, amb unes estructures quadrades que
se l’hi adossen, i finalment un poc allunyada hi ha la naveta.
5 La ceràmica islàmica de Santa Mònica
El conjunt ceràmic objecte del present estudi és fruit d’una excavació
arqueològica realitzada el mes de maig de 1965 i dirigida per Maria Lluïsa Serra, la qual es va centrar en la naveta. Malauradament, la memòria
Per a més informació sobre els espais irrigats en època andalusina veure M. Barceló, F. Retamero (2005): Els barrancs tancats. L’ordre pagès al sud de Menorca en època
andalusina (segles X–XIII).
4
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de l’excavació s’ha perdut, encara que les restes materials romanen als
magatzems del Museu de Menorca. Així, s’ha de tenir en compte que
ens trobem davant un conjunt ceràmic que no té context estratigràfic.
El repertori de ceràmica islàmica de Santa Mònica està format per
95 fragments. Un fet a destacar és l’alt grau de fragmentació que presenten les peces (no hi ha cap peça sencera); aquest fet ha complicat la
tasca de identificació dels fragments. Així, d’un total de 95 fragments,
n’hi ha hagut 40 que no s’han pogut identificar, i que a la base de dades s’han classificat com a indeterminades.
De la forma gibrell s’han identificat 8 fragments: es tracta de vores
que pertanyen a recipients de gran tamany, amb el llavi triangular, totes tenen la pasta de sandvitx. Corresponen al tipus 9-A i 9-C de G. Rosselló Bordoy (1978, 61, fig. 13). Aquesta forma està ben documentada a
Mallorca, Eivissa, la península ibèrica i el nord d’Àfrica. La cronologia
que estableixen els diferents autors correspon majoritàriament al segle XII i primer terç del segle XIII.
De la forma gerra s’han documentat 13 fragments, que es divideixen
en dos grups: els que tenen decoració i els que no. De les que tenen decoració, hi ha un clar predomini de les decoracions pintades, amb almagre o manganès, de línies rectes i ondulades coŀlocades generalment en
posició horitzontal (SM/1884, fig. 12). S’ha de destacar que trobem engalva a la cara exterior, sempre en tons molt clars. Aquest tipus de decoració tan senzill està documentat a Ciutadella, al carrer Capllonch
(Camps 2006, 247) i a l’excavació de l’edifici de Correus (Riera 2000,
188); mentre que a Mallorca i Eivissa no s’han documentat paraŀlels
prou clars, la qual cosa fa pensar que es tracti de produccions locals que
només s’haurien distribuït dins l’illa de Menorca. Tant M. Riera com A.
Camps estableixen una cronologia del segle XII i primer terç del segle
XIII a aquestes decoracions.
Pel que fa als fragments de gibrell, tots són sense decoració; trobem
vores de secció triangular ben diferenciades del coll, i colls de parets rectes i d’altres lleugerament convexes amb carena a la part superior. Les
pastes són de tipus sandvitx amb abundant desgreixant i de color ocre,
i probablement també es tracti de produccions locals (SM/1934, fig. 6).
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S’han documentat tres fragments de gerreta que corresponen al tipus 3-B de G. Rosselló Bordoy. Hi ha un fragment de vora de coll poc
alt i recte amb canaletes molt marcades i amb engalva a la part exterior. Hi ha un exemplar documentat a Dènia que és un clar paraŀlel (Gisbert 1992, 79, fig. 10) al qual s’atribueix una cronologia de la segona
meitat del segle XII.
Els altres dos fragments de gerreta pertanyen a dues vores amb decoració pintada en almagre i manganès, de línies horitzontals i ondulacions molt pronunciades, un fragment té la pasta de sandvitx i l’altra
té la pasta ocre (SM/1945 i SM/1948, fig. 2). Trobem paraŀlels a les excavacions realitzades a la Seu de Mallorca,5 també hi ha paraŀlels al c/
Capllonch de Ciutadella. En aquests casos s’atribueix una cronologia
del segle XII i principis del segle XIII.
De la forma cassola s’han identificat 7 fragments, sis dels quals no
presenten decoració, mentre que n’hi ha una que presenta engalva a la
cara exterior. Trobem vores reentrants de llavi arrodonit, parets de la
panxa còncaves, i bases planes. Hi ha paraŀlels clars a Eivissa i Mallorca, i també a l’àrea valenciana.6
Del tipus 15, és a dir, de les alfàbies, se n’identificaren 9 fragments,
els quals presentaven dos tipus de decoració: una és la decoració incisa d’una línia horitzontal i una altra ondulada feta amb pinta. Els altres
fragments són tipus de vora doblegada, amb engruiximent extern prominent del llavi, amb una pasta color ocre amb abundants partícules
blanques de calç i negres de grandària diversa, totes elles presenten decoració incisa, formada per incisions curtes obliqües a la vora. Aquest tipus està ben documentat a Eivissa (Kirchner 2002, 401, fig. 73), aquesVeure G. Poms Homar, M. Magdalena Riera Frau: Excavacions arqueològiques a la
Seu de Mallorca, 1988, concretament la figura 18.
6
A l’excavació de la Ràbita califal de les dunes de Guardamar (1989), hi ha uns paraŀlels molt clars; concretament, hi ha una peça que R. Azuar situa a finals del segle X i
el primer quart del segle XI. A. Gisbert també documenta un paraŀlel molt clar i li atribueix una cronologia del segle XII. Basant-nos en aquestes datacions, podríem concloure que estem davant unes peces bastant primerenques i dels primers moments de
la ocupació islàmica a l’illa de Menorca.
5
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ta autora assenyala una cronologia del segle XII i primer terç del segle
XIII (SM/1902 fig. 6).
De la forma safa s’han pogut documentar 11 fragments, que corresponen a les variants 1-II, 1-III i 1-IV de G. Rosselló Bordoy (1978, 18, fig.
2). Hi ha un fragment de vora amb la cara interior vidriada de color verd
oliva i gotons de vidriat melat a l’exterior. D’aquest tipus de safa, se
n’han documentat a l’excavació de Correus a Ciutadella (Riera 2000,
144), on s’atribueix una cronologia del segle XIII. Un altre paraŀlel el trobem a Dènia (Gisbert 1992, 135), amb una peça a la qual s’atribueix una
cronologia de la segona meitat del segle XII i primer terç del segle XIII.
Hi ha 6 fragments que presenten decoració pintada a la cara interior a l’òxid de ferro, amb línies horitzontals i ondulacions. Aquest tipus
de decoració també s’ha documentat a Ciutadella (Camps 2006; Riera 2000), i és idèntica a la decoració que presenten algunes gerres i gibrells. La cronologia on s’enquadren aquestes decoracions és del segle
XII i XIII. Finalment, s’han identificat quatre fragments del tipus 1-III
de G. Rosselló Bordoy, que no presenten decoració, i tenen en comú la
pasta típica de sandvitx.
S’han identificat un total de 4 fragments de vora de tapadora del tipus 8-A de G. Rosselló Bordoy (1978, 58– 59, fig. 12), AI de R. Azuar
(1989, 188–189, fig. 105, núm. 114; 271–271, fig. 150), al tipus I de A. Gisbert (1991, 84, fig. 20.II) i al tipus XV.1.1. de H. Kirchner (2002, 99–100
i 345, fig. 15). És un tipus de tapadora que es troba, sobretot, en contextos de finals del segle XII i primera meitat del segle XIII. No hi ha cap
dels quatre fragments que presenti decoració.
De fragments que a la base de dades s’han classificat per tipologia indeterminada, hi trobem decoracions incises de línies horitzontals formades per incisions obliqües, algunes d’elles acompanyades per decoració pintada a l’òxid de ferro de línies horitzontals. També hi trobem
algunes sanefes en relleu, així com també nombrosos fragments de decoració pintada de línies horitzontals i verticals, ondulacions i formes
geomètriques com triangles. La majoria d’aquests fragments són produccions molt barroeres, amb les parets molt gruixudes i pasta sandvitx, amb abundant desgreixant de color blanc i negre.
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6 El jaciment de Talatí de Dalt
Talatí de Dalt es troba dins un camí rural, a uns 200 metres al sud del
quilòmetre 4 de la carretera general que uneix Maó i Ciutadella. Està situat sobre un turó de la plataforma calcària de la zona del migjorn geològic de l’illa, però lluny dels barrancs càrstics que donen a la mar; així
i tot, està molt prop al barranc del port de Maó, format per la falla que
divideix l’illa en dues.
El jaciment ocupa 1,5 hectàrees d’extensió; per tant, es tracta d’un
assentament prehistòric de mitjanes dimensions, com molts altres de
l’illa. Des de Talatí es pot dominar visualment la plataforma central de
l’àrea oriental de Menorca; des de dalt del seu talaiot central es té una
gran panoràmica d’aquesta part de l’illa.7
Del poblat es poden distingir un talaiot central, dos talaiots secundaris, restes d’algunes cases talaiòtiques de planta circular, tres recintes
coberts i el recinte de taula. L’organització interna del poblat i les seves construccions responen al patró típic d’un assentament de la cultura talaiòtica amb el talaiot central i la taula situats a la zona més elevada del terreny (Juan i Pons 2005).
7 Les campanyes d’excavació 1997–2001
Talatí de Dalt sempre ha despertat l’interès dels investigadors; l’única
campanya d’excavacions feta abans de 1997 la va dirigir M. Lluïsa Serra a finals dels anys 50. Malauradament, no s’ha publicat cap memòria d’aquesta intervenció i, per tant, no se’n sap gaire cosa, únicament
que es va excavar un sector del recinte de taula i el material documentat correspon a un conjunt de ceràmiques talaiòtiques, púniques, itàliques i ibèriques.
Pel que fa a les campanyes d’excavació, d’on provenen els materials
que són objecte del present treball, van començar l’any 1997, gràcies
Des de Talatí es veuen les restes d’altres jaciments propers com poden ser Biniaiet, Torelló o Curnia.
7
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al finançament d’un mecenes particular, Bernat Sintes Palacios, que
va aportar els primers fons econòmics per al seu finançament. Aquesta campanya es va concebre inicialment com una sola campanya d’excavació, destinada a treure a la llum un edifici parcialment destruït, la
manera de plantejar el treball de camp estava condicionada per aquest
fet. Es va marcar un rectangle de 16 metres, en direcció O-E, i 12 metres en sentit S-N, dividit en dotze quadres de 4 × 4 metres, que recollien en la seva totalitat l’edifici objecte de l’excavació, més els espais adjacents, bàsicament del costat oest (Pons i Juan 2005).
Els treballs de la campanya de 1997 van consistir en l’excavació d’un
recinte cobert que pareixia estar parcialment conservat. Per poder accedir al seu interior, els primers treballs es van centrar en l’excavació de
dues àrees diferents. Una va ser el que es va anomenar corredor sud i,
amb l’excavació d’aquest corredor entre estructures, es va alliberar espai corresponent a la porta d’accés al recinte cobert. L’altra àrea d’excavació va ser el quadre b, que va deixar al descobert el costat sud de
l’estructura i completava l’excavació de l’accés a l’interior del recinte
cobert. (Juan i Pons 2005). El següent pas va ser entrar dins l’estructura i excavar-la d’acord amb la seva organització interior.
Les dues campanyes següents es van portar a terme els anys 1999 i
2000 amb l’excavació transformada en camp de treball per a estudiants d’arqueologia. La darrera campanya es va fer l’any 2001, també
com a camp de treball, però amb un grup de professors i estudiants de
la Boston University.
El fet de continuar la campanya de 1997 en forma de camp de treball per a estudiants universitaris ens va obligar a crear un projecte de
cinc anys de durada. La primera campanya d’excavació era la realitzada el 1997 i la resta de campanyes es desenvoluparien a partir de 1999.
D’aquesta manera, l’objectiu científic del projecte era documentar l’espai construït del sector sud de l’assentament. A més, la transformació
de l’excavació en camp de treball marcava altres objectius des d’un
punt de vista didàctic.
Amb el desenvolupament del nou projecte, la metodologia va canviar totalment. L’objectiu era realitzar una excavació en extensió per doRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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cumentar el màxim possible d’estructures sense entrar en elles. Aquesta feina quedava pendent per a un següent projecte. D’aquesta manera,
es va definir una àrea d’excavació a partir de la zona treballada el 1997.
Al nord quedava un espai ampli delimitat per dos grans munts de runes,
que semblava que podien pertànyer a diferents estructures. Per tant, el
plantejament va ser treballar en aquest espai, amb l’objectiu de documentar l’ús d’aquesta zona i saber si hi havia més estructures enterrades, si era un espai buit, o qualsevol altre tipus de funció per la qual hagués pogut servir (Juan i Pons 2005).
La documentació del registre arqueològic es va fer segons unitats estratigràfiques, ja fossin estrats o estructures, que anaven rebent un número correlatiu a partir de 1. Sempre que era possible, s’excavava en extensió, fet que suposava excavar dos quadres junts per campanya. Pel
que fa als nombres d’UE, sempre que es va poder, es va donar continuïtat d’una campanya a una altra.
8 Els resultats de les campanyes d’excavació
A l’àrea excavada, es va documentar una primera ocupació, que correspon
al període pretalaiòtic. Aquesta ocupació està documentada per alguns
fragments de ceràmica que es van trobar dins escletxes de la roca mare,
però els investigadors no concreten de quin tipus d’ocupació es tracta (funerària o d’hàbitat), així com tampoc fan cap referència a cap construcció.
L’equip d’arqueòlegs que va dirigir les excavacions documenta un segon moment d’ocupació entre els segles X i VIII aC, dins el període talaiòtic; es basen en una datació de C14 i algunes ceràmiques que daten
d’aquesta època, trobades a punts d’amortització de part dels edificis.
Els arqueòlegs creuen que es podria tractar del moment de la primera
construcció de les edificacions que actualment es poden veure.
Cap al segle V aC les dades arqueològiques mostren una presència
significativa de materials d’importació, especialment púnics ebussitans.
Aquesta presència es va fent cada vegada més intensa, fins a finals del
segle III aC, durant la segona Guerra Púnica, on els arqueòlegs interpreten una destrucció violenta de l’indret.
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Cap al segle II aC, els arqueòlegs interpreten una reestructuració dels
espais i el moment de màxima activitat humana; segons ells, l’ocupació
perdura amb menys força fins a la segona meitat del segle I dC. Al segle
I dC s’interpreta una plena integració dins la cultura material romana.
Entre els segles II i IV dC hi ha un buit de material arqueològic, possible senyal de desocupació de l’àrea. Després, una ocupació puntual,
representada per la troballa d’un esquelet humà i alguns fragments de
ceràmica tardorromana africana (Juan i Pons 2005).
L’equip d’arqueòlegs conclou que la darrera ocupació humana correspon a la islàmica, i la situen als segles XII i XIII. Després, les edificacions s’abandonen definitivament i els seus espais s’arrasen i es converteixen en terra de conreu i clapers de pedreny.
9 La ceràmica islàmica de Talatí de Dalt
De totes les campanyes a què he fet referència, es van recuperar un total de 772 fragments de ceràmica. El que jo he fet ha estat revisar tot
aquest conjunt, i d’entrada he de dir que hi ha una gran majoria de material que està molt fragmentat; d’aquesta manera, només he pogut
identificar clarament 103 fragments. A la base de dades, només es fa
referència a aquests fragments identificats, i aquests han estat l’objecte del present estudi.
Tots els fragments que he revisat pertanyen a la UE1 i UE2. La UE1
és el nivell superficial amb la terra molt remenada per l’acció de les eines de conreu; el material arqueològic correspon a totes les cultures, i
s’ha de destacar que la majoria del material pertany a ceràmica itàlica
i púnica. La UE2 està per sota la UE1, i el sediment està més compacte;
així i tot, presenta les mateixes característiques que el nivell superficial pel que fa a materials documentats.8

Per a més informació sobre el registre estratigràfic, es pot consultar la publicació
Talatí de Dalt 1997–2001, 5 anys d’investigació a un jaciment talaiòtic tipus de Menorca,
coordinada per Gustau Juan Benejam i Joaquim Pons Machado.
8
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Del tipus gerreta, se n’han identificat 7 fragments, que corresponen
al tipus 3-B de G. Rosselló Bordoy (1978, 33, fig. 6), amb decoració pintada, entre els quals hi ha dues vores, una de les quals presenta una línia
gruixuda a la part superior del llavi, tres línies curtes verticals i paraŀleles a la vora i tres línies ondulades paraŀleles i horitzontals a l’inici del
coll en manganès aplicades amb pinzell abans de la cocció de la peça;
l’altra vora conserva decoració de tres línies paraŀleles horitzontals combinades amb una línia ondulada en manganès aplicada amb pinzell sobre engalva de fang diluït de color ocre. També s’han documentat tres
fragments de base, una ansa i un fragment informe que presenta decoració pintada en manganès sobre engalva de color ocre (TDD01/64
fig. 12). Aquests tipus de decoració pintada s’han documentat a Ciutadella de Menorca, a l’excavació de Correus i al C/Capllonch, i concretament M. Riera atribueix una cronologia dels segles XII–XIII per a
aquestes decoracions.
De gibrells, se n’han identificat un total de 20 fragments: són bases i
vores que corresponen a recipients de gran tamany, de llavi triangular,
parets rectes i baixes i base plana, que es corresponen al tipus 9-A i 9-C
de G. Rosselló Bordoy (1978, 61, fig. 13). Com ja s’ha comentat anteriorment, és una forma que es documenta al llarg de tot Al-Àndalus, la probable cronologia de la qual sigui dels segles XII i XIII (TDD01/272, fig. 16).
De la tipologia gerra, se n’han identificat un total de 15 fragments. La
majoria d’aquestes gerres presenten engalva a la cara exterior, sempre
en tons molt clars, i moltes d’elles presenten decoracions pintades amb
almagre o manganès, de línies rectes o ondulades coŀlocades generalment en posició horitzontal (TDD01/755, TDD01/753, TDD01/654, fig.
11). Tots aquests fragments corresponen al tipus 3-A i 3-C de G. Rosselló Bordoy. Els paraŀlels, els trobem al llevant peninsular, Eivissa, Mallorca i també a Menorca, sempre amb una cronologia corresponent
als segles XII i XIII.
Per altra banda, s’han identificat 17 fragments de la forma safa, que
s’han d’incloure dins les variants 1-II, 1-III i 1-IV de G. Rosselló Bordoy
(1978, 18, fig. 2), i amb moltes similituds amb el tipus 389-C d’A. Bazzana (1990, 161, fig. 38). Dins el repertori de safes, trobem un conjunt
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de vores i bases formades per pastes ocres i de sandvitx molt barroeres
i amb abundant desgreixant que no presenten cap tipus de decoració
(TDD01/1386, fig. 16). D’altra banda, hi ha un conjunt de vores que presenten decoració pintada a l’òxid de ferro de línies horitzontals. Ambdós conjunts probablement formin part de produccions locals, ja que
no s’ha identificat cap fragment que presenti cap tipus de vidriat.9 La
seva cronologia, l’hauríem d’incloure dins els segles XII i XIII.
De la tipologia olla, s’han identificat un total de 9 fragments, que es
corresponen al tipus 11 de G. Rosselló Bordoy. Tan sols n’hi ha un que
presenta decoració pintada de línies verticals; aquest fragment és un
clar paraŀlel de la variant 11-Ec de G. Rosselló Bordoy (1978, 66–71, fig.
15–16), molt comú a Menorca i Mallorca, que, segons aquest autor, es
dataria a partir del segle XII i primer terç del segle XIII, i probablement
es tractaria d’una producció local10 (TDD00/187, fig. 14).
De la forma cassola, s’han identificat 8 fragments, cap d’ells presenta decoració, i les pastes són barroeres, amb abundant desgreixant. Es
pot destacar un fragment de vora d’un recipient de vora reentrant, amb
la paret de la panxa còncava i la base que suposadament seria plana.
També hi ha dues bases que presenten restes de contacte amb el foc.
Del tipus alfàbia, s’han pogut identificar 16 fragments, que destaquen
els uns per la seva decoració i els altres per la seva tipologia específica.
Pel que fa a la decoració, destaquen els fragments amb decoració estampillada abans de la cocció de la peça, amb una línia de motius decoratius que es repeteixen al llarg de tot el perímetre de la peça. Hi ha
una abundància de la decoració incisa formada per línies oblíqües. Pel
que fa als paraŀlels els trobem arreu d’Al-Àndalus; així hem pogut identificar peces de la variant 15-B i 15-C de G. Rosselló Bordoy (1978, 78–
Del total de 772 fragments, tan sols n’hi havia 11 de vidriats, que corresponien a
fragments informes amb vidriat de color verd oliva i melat. Aquests no estan inclosos
dins la base de dades, ja que no he pogut identificar-ne cap forma.
10
La funcionalitat d’aquest tipus és dubtosa; s’ha plantejat que podrien ser peces utilitzades bàsicament per beure, tot i que s’ha documentat que, en alguns casos, també
podien tenir funció d’olleta per a la cocció de certs aliments líquids i que alguns autors
han definit com a marmijarras (Riera et al. 2000, 140).
9
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79, fig. 20), els tipus 234 i 237 d’A. Bazzana (1990, 159, fig. 36) i el tipus
VI.1.1 d’H. Kirchner (2002, 66–67, 338, fig. 6).
10 Conclusions
L’estudi de la ceràmica andalusina de Santa Àgueda, Santa Mònica i
Talatí de Dalt intenta establir una primera aproximació cap a una tipologia de formes i variants presents a l’illa de Menorca. Així, no es tracta, ni molt manco, d’una tipologia definitiva, ja que futures excavacions o estudis d’excavacions ja fetes podrien aportar noves dades sobre
noves formes i variants. Cal recordar que moltes variants proposades
no estan ben establertes a causa de l’escassa representació que tenen i,
sobretot, de l’estat fragmentari de les peces.
Pel que fa a la l’atribució de cronologies, el criteri bàsic ha estat el de
l’analogia amb altres conjunts ceràmics publicats, atès que no es disposa d’estratigrafies fiables.
Del conjunt de Santa Àgueda, s’ha de destacar que la tipologia més
representada són els gibrells, seguida de les safes i les gerres. Dels gibrells la forma més repetida és la que presenta el llavi triangular, les
parets rectes i baixes, i la base plana, aquesta variant correspon al tipus 9-A i 9-C de G. Rosselló Bordoy. La decoració més característica
d’aquesta variant són les decoracions de cordó amb incisions obliqües
(fig. 10 SA/49 i fig. 1 SA/101).
De la forma gerra, s’han de destacar les decoracions pintades amb
almagre o manganès de línies rectes i ondulades coŀlocades generalment en posició horitzontal (fig. 5). Pel que fa a les safes, la variant més
comuna presenta una vora recta amb engruiximent extern del llavi, i el
perfil trencat a mitja panxa (fig. 1 SA/98 i fig. 7 SA/111). S’han de destacar les decoracions a la cara interior de línies rectes i ondulades coŀlocades en posició horitzontal, ja que aquest tipus de decoració és idèntic
al que hem documentat en algunes gerres, la qual cosa fa pensar que es
tracti de produccions locals realitzades en un mateix taller.
Per tant, ens trobem que, en les tres formes més representades, hi ha
les funcions d’emmagatzemar o transportar i el servei de taula. Sorprèn
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la poca presència de peces que es relacionin amb la funció de cuinar
(olles i cassoles). Tot el conjunt ceràmic s’enquadra cronològicament
en els segles XII i XIII, a partir de la relació establerta amb els paraŀlels
identificats. No s’ha d’oblidar que el repertori de Santa Àgueda és fruit
d’una donació realitzada al Museu de Menorca de ceràmiques trobades en superfície i, per tant, una futura excavació arqueològica, amb el
corresponent estudi dels materials d’època islàmica, podria donar dades molt diferents als resultats del present estudi.
Pel que fa al jaciment de Santa Mònica, la forma més representada
és la gerra, seguida de la safa, i seguidament molt igualats hi ha els gibrells, les cassoles i les alfàbies. De la forma gibrell, la variant més repetida torna a ser la que presenta el llavi triangular, les parets rectes i
baixes, i la base plana; i la decoració més característica són les decoracions de cordó amb incisions obliqües.
De les safes, s’ha de destacar la variant que presenta una vora recta amb engruiximent extern del llavi, i el perfil trencat a mitja panxa; i,
pel que fa a les decoracions, destacarem les que es troben a la cara interior, formades per línies rectes i ondulades coŀlocades en posició horitzontal. Pel que fa a les gerres, igual que a Santa Àgueda, es torna a
repetir la variant amb decoració pintada amb almagre o manganès, de
línies rectes i ondulades coŀlocades generalment en posició horitzontal (fig. 12 SM/1884).
Així, respecte de Santa Àgueda, s’observa un augment de les peces
que tenen per funció el servei de taula, en detriment de les que serveixen per emmagatzemar o transportar. Per altra banda, hi ha un clar
augment de les cassoles, que es relacionen amb l’acció de preparar aliments. Tot plegat fa pensar en un conjunt ceràmic propi d’un grup de
pagesos andalusins establert a Santa Mònica, que, probablement, es
dedicaria a cultivar al barranc de Son Boter. La cronologia, igual que a
Santa Àgueda, se situa en els segles XII i XIII, sempre en relació als paraŀlels identificats.
A Talatí de Dalt, la forma més representada és el gibrell, seguida de
molt a prop per la safa, l’alfàbia i la gerra. D’aquesta manera, s’ha de
destacar la presència de grans recipients destinats a emmagatzemar
Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550

191

Ismael Moll Pelegrí

o transportar. No perden importància les ceràmiques que servien per
cuinar, sobretot les olles, ja que ni a Santa Àgueda ni a Santa Mònica se
n’havien identificat. Dels gibrells, la forma més repetida és la mateixa
que a Santa Àgueda i a Santa Mònica, la que presenta el llavi triangular,
les parets rectes i baixes, i la base plana; i la decoració més característica
són les decoracions de cordó amb incisions oblíqües (fig. 16 TDD01/272).
Pel que fa a les gerres, també hi ha una repetició de formes i decoracions respecte a Santa Àgueda i Santa Mònica; la forma més comuna
és la que presenta la vora amb el llavi arrodonit i engruiximent extern,
formant una lleugera carena externa, coll cilíndric i de parets lleugerament divergents capa a la vora; pel que fa a la decoració, hi ha un clar
predomini de les variants amb decoració pintada amb almagre o manganès, de línies rectes i ondulades coŀlocades generalment en posició
horitzontal. (fig. 11 TDD01/654 i TDD01/755).
La cronologia dels materials identificats es refereix als segles XII i XIII.
Per tant, podríem pensar que Talatí de Dalt va ser objecte d’una reocupació per part d’algunes famílies pageses andalusines cap al segle XIII.
Si ens referim als tipus de decoració, des d’una perspectiva global
dels tres jaciments, s’observa com més de la meitat de les ceràmiques
no presenta cap tipus de decoració.11 Dels tipus de decoració, la més representada ha estat la decoració pintada, i aquesta bàsicament es concentra en les safes, les gerres i les gerretes. Dins la decoració pintada, hi
ha un clar predomini de les línies rectes (horitzontals i verticals) i les ondulacions, però també es troben sanefes i altres formes esquemàtiques.
Pel que fa a la decoració incisa, la trobem bàsicament a les alfàbies
i els gibrells. Les decoracions més repetides són els cordons horitzontals formats per incisions obliqües; en segon terme, trobem les incisions amb pinta, tant les ondulacions com línies rectes horitzontals i verticals. Referent a la ceràmica vidriada, tan sols s’han pogut identificar
uns pocs fragments residuals, que pertanyien a les formes de safa i gerra.

Al gràfic sobre el percentatge de les decoracions, el color blau es refereix a les ceràmiques que no presenten decoració.
11
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El conjunt ceràmic d’aquests tres jaciments està format per produccions locals, amb pastes molt barroeres i de tipus sandvitx, i, en el cas
que presentin decoracions, aquestes són molt senzilles. S’ha de destacar l’absència de materials importats. El percentatge tan baix de ceràmica vidriada pot ser un indici que a Menorca no s’hauria desenvolupat una producció local de ceràmiques vidriades.
A Eivissa, H. Kirchner planteja que, amb l’arribada dels primers colonitzadors andalusins al segle X, es troba un repertori de ceràmica, entès com a conjunt d’eines, que és resultat d’una selecció d’aquelles formes que permeten realitzar la darrera fase del procés productiu, la de
la transformació d’aliments mitjançant la cocció per a ser consumits i,
també, els cadúfols per a l’extracció d’aigua per a la irrigació en llocs on
aquest procediment de captació d’aigua és apropiat. Per tant, es prescindeix de les vaixelles de taula i es redueixen al mínim les formes amb
funcions complementàries com les d’emmagatzamatge o iŀluminació
(safes, gerres, alfàbies, gibrells, llànties) (Kirchner 2000).
D’aquesta manera, en els repertoris de ceràmica de la primera fase
de la colonització, que s’enquadraria en els segles X i XII, hi hauria un
clar predomini de cadafs, cassoles, olles i cadúfols; mentre que, a la
darrera fase de la colonització, als segles XII i XIII, predominarien safes, gerres, alfàbies i gibrells.
Si acceptem aquests plantejaments per a Menorca, hi ha una clara
coincidència de formes que haurien de pertànyer a la darrera fase de
colonització, amb un repertori de formes amb un clar predomini de safes, gerres, alfàbies i gibrells, que cronològicament hauríem de situar
en els segles XII i XIII.
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Fig. 1 Fragments de vora de Santa Àgueda.
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Fig. 2 Fragments amb decoració incisa i pintada.
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Fig. 3 Fragments amb decoració pintada.
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Fig. 4 Fragments de Santa Àgueda amb decoració incisa.
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Fig. 5 Fragments de vora de gerra de Santa Àgueda.
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Fig. 6 Fragments de gibrell amb decoració incisa.
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Fig. 7 Fragments de vora de Santa Àgueda.
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Fig. 8 Fragments de vora de Santa Àgueda.
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Fig. 9 Fragments de vora de Santa Àgueda de gerres i gerretes.
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Fig. 10 Fragments de Santa Àgueda amb decoració incisa i pintada.
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Fig. 11 Fragments de vora de Talatí de Dalt
amb decoració pintada.
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Fig. 12 Fragments de decoració pintada.
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Fig. 13 Fragments de vora de Talatí de Dalt.
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Fig. 14 Fragments de vora de Talatí de Dalt.
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Fig. 15 Fragments de vora de Talatí de Dalt.
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Fig. 16 Fragments de vora de Talatí de Dalt i de decoració pintada.
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El gènere Cystoseira al Mar Mediterrani:
les espècies i comunitats de zones calmades
Marta Sales Villalonga
Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC) / Institut Menorquí d’Estudis

Resum: Les algues del gènere Cystoseira són els principals organismes formadors
d’estructura en fons rocosos ben iŀluminats del Mar Mediterrani. Formen unes
comunitats molt estructurades que s’assemblen ecològicament als boscos terrestres i que són sensibles als impactes antròpics. Aquest treball s’ha centrat en
l’estudi de les espècies i comunitats dominades per Cystoseira que es troben en
ambients calmats, és a dir, en petites cales o badies. Per una banda, s’ha documentat l’estat actual de les comunitats dominades per C. crinita a nombrosos
llocs al llarg de tot el Mediterrani, aportant informació sobre la seva composició, estructura, variació biogeogràfica i dinàmica de la comunitat a llarg termini.
S’ha documentat la desaparició de vàries espècies de Cystoseira en zones afectades per impactes antròpics diversos i s’ha proporcionat la primera evidència experimental de la desaparició d’espècies de Cystoseira a causa de la contaminació.
Es proposen diferents tècniques per restaurar poblacions de Cystoseira extingides a llocs on s’hagi donat una millora de la qualitat de l’aigua.
Paraules clau: macroalgues, Cystoseira, Mar Mediterrani, biogeografia, contaminació, restauració
Abstract: Macroalgae of the genus Cystoseira are the main engineering species in
shallow rocky bottoms in the Mediterranean Sea. They dominate diverse and
structured assemblages which are ecologically similar to terrestrial forests and
show high sensitivity to human impacts. This work has focused on the study of
the species and assemblages dominated by Cystoseira which appear in sheltered
environments, such as bays and small coves. By one hand, the current state of C.
crinita-dominated assemblages has been assessed for many localities throughout
the Mediterranean Sea. Information on the composition, structure, biogeography and long-term dynamics of these assemblages has been provided. The disappearance of different Cystoseira species in impacted areas has been documented and the first experimental evidence of pollution negative effects on Cystoseira
populations has been provided. Some thechniques for restoring extinct Cystoseira populations in areas where water quality has been improved are suggested.
Keywords: macroalgae, Cystoseira, Mediterranean Sea, biogeography, pollution,
restoration
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Introducció a les macroalgues
Les macroalgues són un grup d’organismes aquàtics fotosintètics, filogenèticament divers, que inclou algues pluriceŀlulars verdes (cloròfits),
vermelles (rodòfits) i brunes (feòfits) (Lobban & Harrison 1994). Hi ha
unes 10.000 espècies de macroalgues descrites a tot el món, i cada any
es descriuen desenes de noves espècies (Lüning 1990). Es troben a tots
els oceans del món, des de les regions polars fins als tròpics. Sembla
que la riquesa d’espècies de macroalgues es distribueix de forma diferent que la majoria d’organismes, amb pics de diversitat a zones temperades (Kerswell 2006). Algunes zones especialment riques en macroalgues són el Mar de Japó, el sud d’Austràlia i el Mar Mediterrani, que
tenen flores de macroalgues de més de 1.000 espècies (Bolton 1994).
Les macroalgues són autotròfiques, és a dir, realitzen la fotosíntesi
i són, per tant, productors primaris. La major part de les macroalgues
són marines, però també n’hi ha d’aigua dolça. A diferència de les plantes terrestres, no tenen arrels, ni fulles, ni flors ni fruits; és a dir, els seus
teixits no estan especialitzats o ho estan molt poc. Aquesta estructura
simple fa que també se les denomini, juntament amb les molses i les hepàtiques, plantes inferiors; mentrestant, les fanerògames, plantes amb
arrels, flors i fruits, es denominen plantes superiors.
Els cloròfits
Els cloròfits o algues verdes contenen clorofiŀla a i b similars a les de les
plantes superiors i són probablement els antecessors de les plantes superiors terrestres. A diferència de la resta de macroalgues, la major part
de cloròfits són d’aigua dolça. Presenten formes generalment filamentoses o foliars i no arriben a assolir talles molt grans. Algunes són sifonals i comprenen una única cèŀlula plurinucleada, com les algues dels
gèneres Acetabularia i Caulerpa. Algunes estan calcificades, com Halimeda tuna i Flabellia petiolata i poden contribuir a l’arena que es forma a les platges.
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Els rodòfits
Els rodòfits, a part de clorofiŀles, contenen ficobiliproteïnes, responsables de la coloració vermellosa d’aquestes algues. Un 95 % de les espècies són marines i tenen formes filamentoses, pseudo-parenquimatoses i parenquimatoses. Algunes espècies són importants bioconstructors
en esculls de corall tropicals, però també a la comunitat del coraŀligen
al Mediterrani.
Els feòfits
A més de clorofiŀles, els feòfits contenen xantofiŀles, que confereixen
coloració bruna a les algues d’aquest grup. Hi ha més de 1.500 espècies
de feòfits descrites, que són exclusivament marines amb unes poques
excepcions. Algunes espècies de feòfits són els principals elements de
la flora marina de zones temperades, especialment les algues dels ordres Laminarials i Fucals. Aquestes algues són grans i estructuralment
complexes, i arriben a crear ecosistemes i hàbitats molt particulars, que
destaquen per la seva productivitat i riquesa en espècies.
Les algues brunes dels ordres Laminarials i Fucals
Les algues brunes dels ordres Laminarials i Fucals són algues que es caracteritzen pel seu elevat creixement vertical, assolint en alguns casos
alçades espectaculars com és el cas del kelp gegant (Macrocystis spp.),
que pot arribar a mesurar més de 40 metres (Graham et al. 2007). Les
algues d’aquest grup solen tenir el taŀlus diferenciat en una base, mitjançant la qual s’adhereixen al substrat, un o varis cauloids, i fiŀloids o
ràmuls. Moltes de les espècies d’aquest grup arriben a formar veritables boscos, i gràcies a la seva mida i estructura proporcionen hàbitat
a nombroses espècies d’algues i invertebrats. Les Laminarials i les Fucals estan entre els productors primaris més importants en el ecosistemes costaners marins (Mann 1973; Dayton 1985). Moltes d’elles són
perennes i tenen una vida llarga i un creixement lent. S’ha arribat a esRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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timar que algunes espècies de Cystoseira (Fucals) que viuen a zones relativament profundes del Mediterrani, podrien arribar a viure 60 anys
o més (Ballesteros et al. 1998; Ballesteros et al. 2009).
Les algues dels gèneres Laminarials i Fucals són sensibles a una sèrie d’impactes antròpics, principalment a la contaminació i a la sobrepesca (que les afecta via cascades tròfiques) (Steneck et al. 2002; Coleman et al. 2008; Connell et al. 2008). El fet que tenguin un creixement
lent, juntament amb una baixa capacitat de dispersió, fa que la seva recuperació sigui molt lenta després d’haver desaparegut els impactes que,
potencialment, han provocat la seva desaparició. Els boscos de Laminarials i Fucals, d’un valor ecològic destacable, estan sent substituïts a
moltes zones de tot el món per espècies més oportunistes, que creixen
més ràpidament, no són formadores d’hàbitat i tenen un valor ecològic molt més baix.
Les macroalgues de l’ordre Laminarials
Aquest grup d’algues són conegudes amb el nom anglès de kelps i es
troben als oceans temperats de tot el món. A la figura 1 es pot veure la
distribució mundial dels kelps i els principals gèneres que es troben a
cada regió.
Existeixen diferents tipus morfològics de kelps segons la grandària del
seu taŀlus. El «kelp gegant» (Macrocystis spp.) és el més gran que existeix i pot arribar a mesurar 45 metres de llarg. En canvi, els kelps dels
gèneres Laminaria o Eklonia solen tenir menys de 5 metres de longitud.
Les macroalgues de l’ordre Fucals
Les macroalgues de l’ordre Fucals són un grup de distribució mundial
àmplia. La seva mida és gran (entre varis centímetres i varis metres), tot
i que no arriben a assolir talles tan espectaculars com els kelps. Els principals gèneres d’aquest ordre són Fucus, Sargassum i Cystoseira.
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Les algues del gènere Cystoseira i els kelps al Mediterrani
El Mediterrani és un mar temperat amb unes característiques molt particulars: reducció extrema de les marees, oligotròfia, i temperatura i salinitat relativament elevades (Ros et al. 1985). A aquest mar es troben
només 5 espècies de kelps (Laminaria rodriguezzi, Laminaria ochroleuca, Phyllariopsis brevipes, Phyllariopsis purpurascens i Saccorhiza polyschides), que presenten una distribució molt restringida a les zones d’influència atlàntica (Mar d’Alborà i Estret de Messina) o a zones profundes
(~ 50 m) del Mediterrani Occidental. L’oligotròfia és, probablement, un
dels factors que impedeixen un major desenvolupament dels boscos de
kelps al Mediterrani.
Dins el grup de les Laminarials i les Fucals, el gènere més abundant
al Mar Mediterrani és el gènere Cystoseira, tot i que també hi ha algunes
espècies dels gèneres Sargassum i Fucus. Més de 30 espècies de Cystoseira dominen comunitats (o boscos) des de 0 a 60 metres de fondària,
jugant un paper equivalent al que juguen els kelps en els oceans temperats de tot el món. Hi ha una gran controvèrsia en la taxonomia de l’ordre Fucals i, especialment, en la del gènere Cystoseira. Els diferents ficòlegs no s’acaben de posar d’acord en quantes espècies hi ha, a causa
que a on un ficòleg hi veu dues varietats d’una mateixa espècie, un altre hi veu dues espècies diferents. Això és degut, en part, a la gran plasticitat morfològica d’aquestes espècies i al fet que, com han mencionat
alguns autors, és possible que el gènere Cystoseira es trobi en un procés
d’especiació molt actiu (Roberts 1978).
Morfològicament, les algues del gènere Cystsoeira tenen els mateixos elements que la major part de Laminarials: una base mitjançant la
qual s’adhereixen al substrat, un o varis eixos principals o cauloids, i ràmuls que surten dels eixos principals a partir de certa alçada. Les algues
del gènere Cystoseira són les principals espècies formadores d’estructura als fons rocosos infralitorals ben iŀluminats del Mediterrani (Giaccone 1973). Les comunitats que formen, igual que els kelps, presenten
un paraŀlelisme estructural i funcional amb els boscos terrestres. Pel
fet de viure en fons ben iŀluminats, la major part d’espècies que viuen
Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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a les comunitats dominades per Cystoseira són algues, que es distribueixen en diferents estrats: incrustant, cespitós, dosser i epífits. A l’estrat incrustant, hi sol haver coraŀlinàcies com Neogoniolithon brassicaflorida o Lithophyllum incrustans, algues del gènere Peyssonnelia, i/o el
feòfit Pseudolithoderma adriaticum. Al l’estrat cespitós s’hi poden trobar diverses espècies, com Halopteris scoparia, Padina pavonica, Valonia utricularis, Dasycladus vermicularis, Ritiphloea tinctoria o Corallina
elongata. El dosser està format per espècimens de Cystoseira, que poden ser d’una sola espècie o de vàries. Les algues epífites són algues
de mida petita que creixen sobre els taŀlus dels individus de Cystoseira. Alguns dels epífits més comuns són Haliptilon virgatum, Sphacelaria cirrosa, Hydrolithon farinosum i Boergeseniella fruticulosa. Tot i que
els animals són poc importants pel que fa a la biomassa total d’aquestes comunitats, a vegades s’hi troben algunes esponges del gènere Ircinia, briozous (p. ex. Amathia lendigera i Turbicellepora magnicostata) o
hidrozous (p. ex. Aglaophenia spp.).
A la Taula 1 es presenta una classificació de les comunitats de Cystoseira i les principals espècies que les formen.
Les macroalgues del gènere Cystoseira són molt sensibles a la contaminació i s’utilitzen com a bioindicadors de la qualitat de l’aigua en la
implementació de la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/EC) (Ballesteros et al. 2007; Pinedo et al. 2007). Durant les últimes dècades, les espècies de Cystoseira del Mediterrani han patit una important regressió,
sobretot a les zones urbanes (Bellan-Santini 1968; Munda 1993; Arévalo et al. 2007; Mangialajo et al. 2008).
Espècies de Cystoseira de mode calmat
Les zones calmades, és a dir, l’interior de cales i badies, són zones on
es troba un gran nombre d’espècies de Cystoseira (Sales & Ballesteros
2009). Un dels principals factors que condiciona el fet de trobar unes o
altres espècies de Cystoseira és el grau d’exposició. Això fa que, a dins
de les badies, es trobi un gradient al llarg del qual espècies adaptades a
un major grau d’exposició van substituint espècies adaptades a un me220
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nor grau d’exposició a mesura que anem de l’interior cap a l’exterior de
la badia. Les principals espècies de Cystoseira que es troben a les cales
i badies del Mediterrani nord-occidental són C. barbata, C. foeniculacea v. tenuiramosa, C. compressa v. pustulata, C. spinosa v. tenuior, C. algeriensis i C. crinita. Aquestes espècies són especialment vulnerables a
la contaminació pel fet de trobar-se a zones encalmades, que han estat i són zones preferides per als assentaments humans, i que presenten una taxa de renovació de l’aigua reduïda.
La major part d’aquestes espècies han desaparegut o han vist les seves poblacions severament reduïdes a molts indrets del continent europeu (Thibaut et al. 2005). A illes com Menorca, Còrsega i Sardenya,
però, hi segueixen sent prou abundants. De totes les espècies mencionades anteriorment, potser la més abundant a les cales i badies d’aquestes illes és C. crinita.
Descripció de la comunitat de Cystoseira crinita
Fa aproximadament 50 anys, Roger Molinier va descriure per primera
vegada la comunitat dominada per Cystoseira crinita al Cap Cors (nord
de Còrsega), i la va definir com la principal comunitat de fons rocosos
calmats i ben iŀluminats del Mar Mediterrani (Molinier 1960). Posteriorment, altres ficòlegs (p. ex. Verlaque 1987) van estudiar les comunitats de Cystoseira a altres zones de Còrsega sense trobar mai C. crinita
com una espècie abundant. Això, juntament amb la gran dificultat que
representa la identificació de les espècies del gènere Cystoseira i amb el
fet que Roger Molinier era zoòleg, van posar en dubte la correcta identificació de l’espècie C. crinita com a espècie dominant de les comunitats del Cap Cors. Per tant, per començar el nostre estudi, vam visitar
tots els llocs on R. Molinier havia trobat Cystoseiretum crinitae typicum
(o sigui, el que ell considerava la comunitat típica de C. crinita) per tal
de comprovar si la identificació de C. crinita havia estat correcta. D’altra banda, es pretenia, en cas de trobar comunitats dominades per C.
crinita, repetir el mostreig realitzat fa 50 anys per R. Molinier per tal
de comprovar si hi havia hagut canvis en la composició i estructura de
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les comunitats. A totes les localitats menys a una (interior del Port de
Centuri), es van trobar comunitats d’algues dominades per C. crinita.
El port de Centuri ha estat, molt probablement, ampliat des que R. Molinier va realitzar els seus estudis, la qual cosa podria haver provocat la
destrucció directa de les comunitats o haver-les deixat en una situació
de confinament que aquestes no haurien pogut suportar.
Les comunitats de Cystoseira crinita que es van trobar estaven sempre
a cales (llocs amb un grau d’exposició intermedi), a una fondària compresa entre 0,20 i 0,60 cm, i sovint sotmeses a un cert grau d’abrasió
per l’arena. La fracció algal de la comunitat representava generalment
un 99 % de la biomassa de la mateixa. Les espècies d’algues típiques de
l’estrat incrustant eren Neogoniolithon brassica-florida i Pseudolithoderma adriaticum. L’estrat cespitós estava normalment constituït per les
espècies Dasycladus vermicularis, Valonia utricularis, Ritiphlaea tinctoria i Corallina elongata. El dosser estava constituït generalment només
per Cystoseira crinita, tot i que en algunes ocasions apareixen exemplars d’alguna altra espècie de Cystoseira. Finalment, les principals algues epífites eren Haliptilon virgatum i Sphacelaria cirrosa.
Dinàmica a llarg termini de les comunitats de Cystoseira crinita
La dinàmica de les comunitats de Cystoseira a llarg termini no s’ha estudiat gaire, a diferència del que passa amb els kelps (Steneck et al. 2002).
El que s’ha descrit, principalment, són desaparicions de poblaments
de Cystoseira durant les últimes dècades. Per posar un exemple, a la
costa de l’Albera (sud de França), l’any 2005 es va detectar la desaparició d’11 espècies de Fucals (entre elles espècies dels gèneres Cystoseira i Sargassum) que entre els anys 1912 (Sauvageau) i 1937 (Feldmann)
eren prou abundants a la zona. Quatre altres espècies estaven en declivi o a prop de l’extinció, i només una (Cystoseira compressa) es mantenia igual d’abundant que en el passat (Thibaut et al. 2005). Altres zones
d’on s’ha documentat la desaparició de nombroses espècies de Cystoseira són les illes de Tremiti (al Mar Adriàtic central) (Cormaci & Furnari 1999) i l’illa de Pantelleria (situada a mig camí entre Sicília i Tu222
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nis) (Serio et al. 2006). A la regió de Rovinj (a la península d’Istria, nord
del Mar Adriàtic) es va documentar la desaparició de nombroses espècies de Fucals durant els anys 70 i 80 (Munda 1974, 1982 i 1993). A l’actualitat, la major part de les espècies desaparegudes han experimentat
una recolonització molt important (Hanel 2002; Zavodnik et al. 2002).
Sembla que la desaparició, en el passat, d’aquestes espècies podria haver estat causada per una major pressió d’herbivoria, o per un episodi
d’elevada contaminació. No se sap si a aquesta zona del Mar Adriàtic
es donen fluctuacions periòdiques entre estats de dominància d’herbívors (Paracentrotus lividus) i estats de dominància de Fucals (Cystoseira spp. i Sargassum spp.), igual que s’ha descrit per als kelps de diverses
regions en oceans temperats de tot el món.
Tal com s’ha esmentat a l’apartat anterior, es va aprofitar la visita i el
mostreig al Cap Cors per tal de comprovar si hi havia hagut canvis en
la composició i estructura de les comunitats des que van ser estudiades
per R. Molinier fa 50 anys. Per a tal fet, es van mostrejar les mateixes
comunitats que R. Molinier va mostrejar seguint la seva metodologia.
Els resultats d’aquest estudi van indicar lleugers canvis en la composició i estructura de les comunitats de C. crinita del Cap Cors. En resum,
nosaltres vam trobar una lleugera major cobertura de C. crinita, i una
major abundància d’espècies esciòfiles com Valonia utricularis, Flabellia petiolata, Peyssonnelia spp. i Dictyopteris polypodioides. En canvi, a
les comunitats estudiades el 1958 per Molinier, l’abundància era major
per espècies fotòfiles, com Padina pavonica, Haliptilon virgatum, Laurencia spp. i Dasycladus vermicularis. Aquestes diferències es podrien atribuir a diferents causes, o a una combinació de les mateixes. En primer
lloc, no es pot descartar una certa subjectivitat del mètode utilitzat per
al mostreig, ja que es tracta d’estimes visuals in situ de les abundàncies
de les espècies. De totes maneres, certs estudis que comparen aquesta metodologia amb altres metodologies més precises han demostrat
que l’estima visual d’abundància d’espècies és un mètode prou fiable
(Meese & Tomich 1992; Dethier et al. 1993). En segon lloc, pot ser que
la presència de més espècies esciòfiles a l’actualitat respongui a la major cobertura de C. crinita detectada, que, a la vegada, demostraria que
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les comunitats poden haver patit certes fluctuacions a mig o llarg termini. Aquestes fluctuacions estarien provocades per l’efecte de temporals
o episodis d’herbivoria intensa que reduirien l’abundància de C. crinita, afectant la resta de la comunitat. Finalment, no es pot descartar un
possible efecte de l’estacionalitat. A l’estudi de R. Molinier no es cita
la data del mostreig, per la qual cosa nosaltres vam decidir realitzar el
nostre a finals de primavera, moment de desenvolupament màxim de
C. crinita. Podria ser que R. Molinier hagués realitzat el mostreig durant l’estiu, cosa que explicaria que les espècies P. pavonica, H. virgatum,
Laurencia spp. i D. vermicularis (espècies fotòfiles que presenten la seva
màxima abundància durant l’estiu; Ballesteros 1992) fossin més abundants a les mostres històriques.
En conclusió, els canvis detectats, a part de la desaparició de la comunitat de C. crinita del port de Centuri, són poc importants i no corresponen a una regressió de les comunitats dominades per C. crinita
al Cap Cors.
Variació biogeogràfica de les comunitats de Cystoseira crinita al
Mediterrani
La biogeografia estudia els patrons de distribució de les espècies i les
causes o factors responsables dels mateixos (Bianchi & Morri 2000). Al
Mar Mediterrani hi ha definits una sèrie de sectors biogeogràfics (fig. 2),
caracteritzats per unes condicions oceanogràfiques determinades (de
temperatura, corrents, salinitat), per uns condicionants geogràfics que
fan que determinades zones estiguin relativament aïllades de la resta
(p. ex. el Mar Adriàtic) i, finalment, per la presència i abundància de determinades espècies (component biològic).
La història és, també, un important condicionant dels patrons de distribució de les espècies (Barber et al. 2000). El Mediterrani és un mar
relativament jove, ja que fa aproximadament 6 milions d’anys, durant
la Crisi Messiniense, es va assecar quasi completament i la majoria de
les espècies que hi vivien van desaparèixer (Hsu et al. 1973). El Mar Mediterrani es va tornar a omplir fa uns 5,3 milions d’anys (Garcia-Caste224
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llanos et al. 2009) i es va produir una recolonització d’espècies des de
l’Atlàntic que encara avui continua. És en part per això que s’ha tendit
a pensar que hi havia una major riquesa d’espècies al Mediterrani occidental que al Mediterrani oriental (Boudouresque 2004).
Nosaltres hem estudiat la variació biogeogràfica al Mar Mediterrani
a nivell de les comunitats dominades per Cystoseira crinita. Amb aquesta finalitat s’han estudiat nombroses localitats situades al llarg de tot el
Mediterrani, des d’Espanya fins a Turquia (fig. 3). A cadascuna de les
localitats s’ha recollit una mostra de 625 cm2 de superfície, agafant tots
els organismes bentònics amb l’ajut de martell i escarpa. Les espècies
s’han identificat i quantificat mesurant-ne el seu recobriment horitzontal.
Diferents anàlisis d’ordenació (MDS: Multidimensional Scaling) han
evidenciat unes relacions de similaritat/dissimilaritat pel que fa a l’estructura de les comunitats de C. crinita entre les diferents regions mostrejades, que reflecteixen en part la situació geogràfica d’aquestes regions. No obstant això, s’han detectat algunes excepcions pel que fa a
la principal divisió biogeogràfica descrita per diversos autors, situada
al voltant de Sicília (vegeu la fig. 2) i que separa el Mediterrani en les
conques occidental i oriental. Per una banda, la gran proximitat entre
les regions de Còrsega i Istria (nord de Croàcia) a la primera ordenació
(fig. 4) indica una similitud entre les comunitats de C. crinita d’aquestes regions major del que s’esperaria per la distància que hi ha per mar
entre elles. A més, Còrsega se situa a la conca mediterrània occidental i Croàcia a l’oriental. D’altra banda, a la segona ordenació (fig. 5),
les mostres corresponents a les comunitats mostrejades a Formentera
apareixen clarament separades de Menorca i al mateix costat de l’ordenació que la resta de mostres del Mediterrani oriental. A més, els resultats de l’anàlisi de classificació (cluster), agrupen Formentera juntament amb una de les mostres del Dodecanès (Grècia) (fig. 5). Aquestes
excepcions, es podrien atribuir a una elevada afinitat d’aquestes regions, tan allunyades geogràficament, en latitud i temperatura. Tampoc
no es pot descartar una certa afinitat pel que fa a concentració de nutrients a les aigües o a un possible efecte dels corrents.
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Una anàlisi de regressió (fig. 6) evidencia la manca de correlació entre la riquesa d’espècies a les localitats mostrejades i la longitud, mentre que es detecta una correlació positiva i significativa entre la riquesa
d’espècies i la latitud. Aquest resultat posa en dubte que al Mar Mediterrani hi hagi un empobriment d’espècies cap a l’est, tal com han mencionat alguns autors, i posa en relleu que aquest empobriment detectat en altres estudis podria ser degut a una menor intensitat d’estudi a
la conca mediterrània est.
Efectes de la contaminació sobre diverses espècies de
Cystoseira de mode calmat
Com ja s’ha esmentat anteriorment, les algues del gènere Cystoseira són
molt sensibles als impactes humans i es troben actualment en regressió a nombrosos llocs de tot el Mediterrani (Cormaci & Furnari 1999;
Thibaut et al. 2005; Serio et al. 2006). La contaminació ha estat identificada com una de les principals causes d’aquesta regressió. De totes
maneres, l’estudi de la relació entre la contaminació i la regressió de les
espècies de Cystoseira mai no s’ha abordat experimentalment.
Al llarg del nostre estudi, hem pogut documentar la desaparició de
diverses espècies de Cystoseira (p. ex. C. crinita i C. barbata) al port de
Maó. Això ha estat possible gràcies a l’existència de dades històriques
aportades pel reconegut algòleg menorquí Joan Joaquim Rodríguez Femenías (1889). El fet que el port de Maó sigui la zona més contaminada de Menorca (amb una concentració d’impactes antròpics diversos:
pressió urbana, indústria, cultiu de moŀluscs, descàrrega de fuel, producció d’electricitat, etc.), juntament amb la baixa taxa de renovació
de l’aigua a aquesta zona, fa pensar que la desaparició de les espècies de Cystoseira ha estat molt possiblement deguda a la contaminació.
És per això que es va plantejar un experiment de trasplantament d’individus de tres espècies de Cystoseira d’una zona control (Badia de Fornells) a la zona contaminada (port de Maó). Al port de Maó es van seleccionar dues zones amb diferents nivells de contaminació: una zona
lleugerament contaminada (Cala Teulera) i una zona molt contamina226

Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550

El gènere Cystoseira al Mar Mediterrani

da (Cala Llonga). L’experiment va consistir, doncs, en quatre tractaments experimentals (vegeu també la fig. 7):
4. Control (C): 16 individus de cadascuna de les espècies de Cystoseira (C. barbata, C. crinita i C. spinosa v. tenuior), que van ser marcats a la zona control per al seu posterior seguiment.
5. Control de trasplantament (TC): 16 individus de cadascuna de les
espècies de Cystoseira, que van ser trasplantats a la zona control i
marcats per al seu posterior seguiment.
6. Moderadament contaminat (SP): 16 individus de cadascuna de
les espècies de Cystoseira, que van ser trasplantats a la zona moderadament contaminada i marcats per al seu posterior seguiment.
7. Molt contaminat (HP): 16 individus de cadascuna de les espècies
de Cystoseira, que van ser trasplantats a la zona molt contaminada i marcats per al seu posterior seguiment.
Es van mesurar una sèrie de variables ambientals per tal de caracteritzar el tipus i el grau de contaminació de les diferents zones (control,
moderadament contaminada i molt contaminada). Per una banda, es
va mesurar la concentració de nutrients inorgànics a l’aigua mensualment al llarg de tot l’experiment, que va durar 9 mesos. D’altra banda,
es va analitzar la concentració de metalls pesants al sediment al principi i al final de l’experiment. Els metalls pesants analitzats van ser el
cadmi, el plom, el coure, el crom, el zenc, el manganès, el vanadi, l’arsènic i el mercuri.
Com a variables resposta de les algues, es va analitzar la concentració de metalls pesants en els teixits de les algues al final de l’experiment; es van mesurar, també, la supervivència (en percentatge d’individus vius al final de l’experiment) i el creixement (diferència entre
l’alçada de l’eix principal de l’alga al principi i al final de l’experiment).
Pel que fa al tipus i grau de contaminació, no es va detectar eutrofització o excés de nutrients a les aigües del port de Maó. Tot i que als gràfics de la figura 8 s’observen certes diferències en funció de la zona (C,
SP i HP) i de l’època de l’any, els valors de concentració de nutrients mai
no excedeixen els valors considerats normals per a aigües mediterrànies netes. En canvi, sí que es va detectar una contaminació per metalls
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pesants al port de Maó, la qual és molt més evident a la zona molt contaminada que a la zona moderadament contaminada (fig. 9).
La baixa concentració de nutrients a les dues zones del port de Maó
es podria atribuir a una millora de la qualitat de l’aigua des de la construcció de l’emissari que aboca les aigües residuals de les poblacions
de Maó i es Castell a mar obert i que es va construir l’any 1980 (Hoyo
1981). Anteriorment a aquesta data, les aigües residuals d’aquests nuclis urbans s’abocaven directament a l’interior del port de Maó, la qual
cosa va conduir les aigües del port de Maó a un estat d’eutrofització molt
important durant els anys 70 (Hoyo 1981). En canvi, els metalls pesants
són contaminants molt persistents i, tot i que hi ha hagut millores importants pel que fa al tractament de les aigües residuals urbanes i industrials, al port de Maó hi ha retingudes grans quantitats de metalls
pesants històrics als sediments. Aquests metalls pesants es remouen i
resuspenen quan es fan operacions de dragat.
Quant a les variables de resposta en les algues, a la figura 10 es presenten els resultats de les concentracions de plom, coure i zenc als teixits
de les algues, ja que són els metalls per als quals es van trobar resultats
més significatius. Les concentracions d’aquests metalls van augmentar
molt significativament als teixits de les algues en la major part dels casos a la zona molt contaminada. A la zona moderadament contaminada,
aquestes concentracions també van augmentar significativament en alguns casos, encara que en menor grau que a la zona molt contaminada.
A la zona molt contaminada, la supervivència de C. barbata i el creixement de C. crinita es van veure negativament afectats respecte als
tractaments control (C) i control de trasplantament (TC), i es van obtenir resultats significatius en una anàlisi ANOVA (fig. 11). Amb aquests
resultats, s’ha proporcionat la primera evidència experimental de l’efecte de la contaminació en espècies de Cystoseira mediterrànies.
En canvi, a la zona moderadament contaminada, no es van detectar
efectes negatius ni per a la supervivència ni per al creixement de cap
de les espècies d’estudi. Fins i tot, es va observar un efecte positiu en
el creixement de C. barbata (fig. 11). La bona salut mostrada pels individus de Cystoseira trasplantats a la zona moderadament contamina228
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da es poden atribuir a la millora de la qualitat de l’aigua experimentada
després de la construcció de l’emissari de Maó i Es Castell l’any 1980.
Recuperació i restauració de poblacions de Cystoseira
Tot i la millora de la qualitat de l’aigua experimentada a les zones menys
impactades del port de Maó, no s’ha donat fins a l’actualitat una recuperació natural de les poblacions de Cystoseira. Això podria ser degut
al fet que els zigots d’aquestes algues són molt grans i pesats i tenen un
grau de dispersió molt baix (Clayton 1992). Les espècies de Cystoseira
de zones calmades formen poblacions d’extensió reduïda i de caràcter
aïllat, pel fet que només es troben a cales i badies. Així, la població de
C. crinita més propera al port de Maó és probablement la que es troba
a Sa Mesquida; en el cas de C. barbata, la població més propera es troba a la badia de Fornells.
Havent vist l’èxit dels trasplantaments d’individus de Cystoseira adults
a la zona moderadament contaminada del port de Maó (Cala Teulera),
es podria suggerir aquesta tècnica com a possible mitjà per accelerar la
recuperació de poblacions extingides a zones on s’hagi donat una millora de la qualitat de l’aigua. Una altra tècnica a explorar és també la d’escampar zigots de Cystoseira a la zona de destí a partir de fragments fèrtils
d’individus adults. Amb aquesta tècnica es podria reduir l’esforç necessari per individu trasplantat i minimitzar el dany a la població d’origen.
Sigui com sigui, les algues del gènere Cystoseira i les comunitats que
formen tenen una importància molt rellevant al Mar Mediterrani. La
major part de les espècies de Cystoseira que es troben al Mediterrani,
en són endèmiques. A més, a cap altre lloc del món hi ha tanta diversitat i abundància d’espècies d’aquest gènere com al Mediterrani. D’altra banda, la rellevància de les diverses funcions ecològiques d’aquestes algues ha quedat prou justificada al llarg d’aquest text. És per això
que volem destacar la importància de la conservació i, si cal, de la recuperació d’aquestes espècies al Mar Mediterrani.
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Figures i taules
Taula 1. Tipus de comunitats de Cystoseira i principals espècies dominants.
Tipus de comunitat

Espècies de Cystoseira

Cystoseira superficial de mode batut

C. stricta, C. mediterranea, C. compressa
v. compressa

Cystoseira superficial de mode calmat

C. crinita, C. barbata, C. foeniculacea
v. tenuiramosa, C. spinosa v. tenuior, C.
compressa v. pustulata

Cystoseira de fondàries intermèdies

C. balearica

Cystoseira de fondària

C. zosteroides, C. spinosa v. compressa, C.
foeniculacea v. latiramosa

Fig. 1 Distribució dels boscos de kelps en el món, amb els gèneres
dominants de cada regió (extret de Steneck et al. 2002).
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Fig. 2 Principals sectors biogeogràfics del Mar Mediterrani: 1) Mar d’Alborà;
2) Costes d’Algèria i nord de Tunis; 3) Mar Tirrè; 4) Mar Balear fins a Mar
de Sardenya; 5) Golf de Lleó i Mar de Ligúria; 6) Adriàtic Nord; 7) Adriàtic
Central; 8) Adriàtic Sud; 9) Mar Jònic; 10) Egeu Nord; 11) Egeu Sud; 12) Mar
de Llevant; 13) Estret de Messina. Posició de la divisió entre les conques est
i oest del Mediterrani, segons diferents autors: i) Pérès & Picard (1964); ii)
Giaccone & Sortino (1974); iii) Bianchi & Morri (2000); iv) Costagliola et al.
(2004). (Extret de Bianchi 2007).

Fig. 3 Localitats mostrejades per a l’estudi biogeogràfic
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2D Stress: 0.06
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Fig. 4 Ordenació MDS de les regions estudiades utilitzant
els valors mitjans d’abundància de les espècies per regió.
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Fig. 5 Ordenació MDS de totes les localitats mostrejades (utilitzant els valors
d’abundància de les espècies per a cada localitat). Es mostren també els
resultats de l’anàlisi de classificació (els grups representats són els detectats
com a significatius segons una anàlisi SIMPROF al 0,001 de significació).
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Fig. 6 Gradients de riquesa d’espècies segons la longitud i la latitud,
mostrant els resultats d’una anàlisi de regressió.

Fig. 7 Esquema del disseny experimental
236

Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550

El gènere Cystoseira al Mar Mediterrani

Fig. 8 Concentracions mitjanes de nutrients inorgànics a l’aigua (± 1SE) a
les diferents localitats i dates.
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Fig. 9 Concentracions mitjanes de metalls pesants en els sediments (±
1SE) a les diferents zones d’estudi. Es mostren els resultats d’una ANOVA
i una anàlisi post hoc de Tukey per tal de comparar els valors entre les
diferents localitats (C: control; SP: moderadament contaminada; HP: molt
contaminada).
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Fig. 10 Concentració de metalls pesants a les algues. Es mostren els
resultats d’una ANOVA i una anàlisi post hoc de Tukey per tal de comparar
els valors entre els diferents tractaments experimentals (C: control; TC:
control de trasplantament; SP: moderadament contaminat; HP: molt
contaminat).
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Fig. 11 Supervivència i creixement dels individus de Cystoseira utilitzats
per a l’experiment. A la part superior dreta de cada gràfic es mostren
els resultats de les anàlisis de Chi-quadrat i ANOVA realitzats per tal de
comparar les variables entre els diferents tractaments experimentals.
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Causas de mortalidad del cuervo en Menorca
durante su primer año de vida
Félix de Pablo Pons
Institut Menorquí d’Estudis

Resumen: Se han estudiado en la isla de Menorca las tasas y causas de mortalidad
del cuervo (Corvus corax) durante su primer año de vida. Para ello se han utilizado
ocho ejemplares juveniles radiomarcados con emisores que fueron controlados
a distancia durante todo el periodo de estudio. Los juveniles fueron marcados en
los nidos antes de que comenzaran a volar. Se obtuvo una tasa de supervivencia
del 62,5 %, aunque con un importante intervalo de confianza (29–96 %) debido
al pequeño tamaño de la muestra. Estos datos son bastante altos al compararlos con otras poblaciones estudiadas como en California con una supervivencia
del 18,7 % durante el primer año, o en Inglaterra con un 53 %.
Palabras clave: Corvus corax, cuervo común, mortalidad, radioseguimiento
Abstract: During 2010 and 2011 we used radiotracking to collect information on
the locations of 8 nestling from a resident population of common raven (Corvus
corax) in Menorca island. Individual were captured in the nest. We obtained a
survival rate of 62.5 %, although with a significant confidence interval (29–96 %)
due to small sample size. These figures are quite high when compared with other populations studied and in California with a survival of 18.7 % during the first
year, or in England with 53 %.
Keywords: Corvus corax, common raven, mortality, radiotracking

Introducción
El cuervo (Corvus corax) es un ave que se puede ver con relativa frecuencia en la isla de Menorca, y que se agrupa en bandos, a menudo muy numerosos, durante una parte del año. Sin embargo, aunque no existen
datos cuantitativos sobre su población en el pasado, los datos existentes parecen mostrar que ha habido un descenso importante de su población en los últimos años (de Pablo 2010), lo mismo que ha pasado
en buena parte de su área de distribución (Ratcliffe 1997).
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Aunque se desconoce su situación actual, y su tendencia en los últimos años, recientemente se están llevando a cabo controles sobre la
población, concediendo autorizaciones para que puedan ser matados
a tiros, justificándolo en su impacto sobre la ganadería insular. Sin embargo, este supuesto impacto es completamente desconocido, así como
la situación de la especie. Por ello, no parece conveniente ni adecuado proseguir con estas autorizaciones hasta que no se demuestre este
posible impacto ni se conozcan más datos sobre la situación y parámetros demográficos de la especie, que contribuyan a tomar las mejores
decisiones posibles.
Para tratar de mejorar el nivel de conocimientos que se tiene sobre
la especie en la isla de Menorca, se ha llevado a cabo recientemente un
estudio sobre la población reproductora (de Pablo 2010), y además, el
presente trabajo contribuirá igualmente en la misma dirección, aportando los primeros datos cuantitativos existentes en la población balear
sobre la supervivencia de la fracción inmadura de la población.
En la actualidad, las principales amenazas que parecen estar actuando sobre la especie son el consumo de cebos envenenados, y la muerte
por electrocución en tendidos eléctricos de media tensión (Viada 2006),
aunque es posible que otros problemas desconocidas estén actuando
igualmente sobre la especie. Así, otros problemas como la persecución
por parte de cazadores, ganaderos y agricultores parecen también actuar como medida negativa sobre la especie. En Menorca, debido a que
el sector agrícola-ganadero es importante, tiene una mayor relevancia
determinar la relación existente entre la especie y este medio rural, así
como la incidencia que puede estar teniendo la especie sobre las especies cinegéticas para que sea un ave perseguida por este sector. Los conocimientos que se adquieran pueden ayudar a mejorar la relación que
se tiene sobre esta especie en la isla, cuantificando su efecto, de existir,
sobre las explotaciones agrícolas y la caza.
El actual desconocimiento de su situación en Menorca, su probable disminución y su importante papel ecológico en el mundo rural de
nuestras islas parecen suficientes argumentos para plantearse iniciar
un estudio ecológico sobre esta especie. Además, ya en el libro rojo de
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los vertebrados de las Baleares se establecía como prioritario para la especie la realización de un censo, de su productividad y de su tendencia
en las Islas Baleares, aunque desde entonces no se ha avanzado nada
en esta dirección.
Área de estudio y metodología
Las Islas Baleares están situadas en el centro del Mediterráneo occidental, formadas por cinco islas mayores y multitud de otras más pequeñas. Mallorca es la isla mayor con 3.640 km2, mientras Menorca es
la segunda en tamaño (700 km2), con una distancia máxima de 53 km
en su eje mayor y 22 km en el menor.
El estudio ha sido llevado a cabo en la isla de Menorca (fig. 1), que
se caracteriza por encontrarse en un estado de conservación favorable,
lo que ha posibilitado que fuera declarada Reserva de la Biosfera por
la Unesco en el año 1993. Su paisaje es muy variable, y dividido en una
región norte con suaves ondulaciones debido a la presencia de pequeñas colinas, y una región sur caracterizada por una plataforma tabular
calcárea surcada por grandes barrancos. El clima es templado, con una
temperatura media anual entre 16,5 y 17,5 ºC, que no varía mucho a lo
largo del año, y precipitaciones entre 450 y 650 mm con máximos durante el otoño (Jansà 1979). La isla ha sido ampliamente utilizada por el
hombre desde antiguo, lo que ha dado lugar a un mosaico continuo de
campos agrícolas (principalmente dedicados al forraje de secano) intercalados con vegetación natural (mayoritariamente esbozos de acebuchar, Prassio-Oleetum).
En conjunto, se trata de una agricultura de baja intensidad basada en
el cultivo de forraje para los animales domésticos, junto con una ganadería extensiva donde las vacas y ovejas constituyen la actividad principal.
La vegetación no ha variado sustancialmente en los últimos años, y
únicamente se aprecia un lento pero continuo incremento de las masas
forestales (Chust 1997). La población humana en el área sufre importantes cambios estacionales a lo largo del año, con una población invernal de alrededor de 70.000 habitantes y un fuerte incremento duranRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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te los meses estivales, cuando llega a alcanzar los 190.000 habitantes.
Esta importante población estival se concentra mayoritariamente en
las zonas costeras, y en los escasos núcleos urbanos del interior, aunque en las carreteras más importantes de la isla hay un intenso tránsito durante este periodo.
Durante la primavera del año 2010 se llevaron a cabo búsquedas de
nidos de cuervo; después de ser localizados, y su posición marcada en
coordenadas UTM sobre un mapa de la isla (escala 1:25.00), se llevó a
cabo un seguimiento a distancia de una muestra de estos nidos para determinar el número de pollos que tenían y las fechas adecuadas para
acceder a los nidos.
Cuando los pollos tenían alrededor de 4–5 semanas de vida, edad justo
antes de comenzar a volar, se accedió a una muestra de tres nidos (n=8
pollos) para proceder a su marcado. Dos nidos tenían tres pollos cada
uno, mientras que el tercer nido tenía dos pollos. Para ello, y debido a
la situación de los nidos en lugares inaccesibles caminando, fue necesario disponer de un equipo de escalada que permitiese el acceso a los
nidos. Todos los pollos fueron marcados con anillas metálicas oficiales
y con emisores de radio (Tabla 1) mediante un arnés de teflón que rodeaba las alas y el pecho como si llevara puesta una mochila, según lo
establecido por Kenward 1978 (fig. 3). Los emisores utilizados pesaban
21 g (aproximadamente un 3 % del peso corporal del pollo) y constaban
de una batería con una vida de alrededor de 18–20 meses. Se aprovechó la visita para tomar varias medidas biométricas (peso y tarso), así
como para obtener unas gotas de sangre de la vena radial que servirán
para determinar el sexo de cada pollo.
Después de su marcaje, los juveniles fueron controlados a distancia con ayuda de un receptor de radio (Yaesu VR-500) 2–4 veces por
semana hasta que los juveniles volaron y posteriormente abandonaron sus territorios natales. Posteriormente, los juveniles se localizaron
mediante radiotelemetria (White y Garrot 1990) una vez a la semana,
siendo entonces buscados por toda la superficie insular para determinar si continuaban vivos a muertos, hasta que cumplieron un año de
vida en abril de 2011.
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Las búsquedas de los juveniles radiomarcados se llevaron a cabo principalmente por medio de un vehículo y por medio de búsquedas desde posiciones elevadas, que mejoran mucho la señal del emisor. Las
señales fueron detectadas usando una antena manual Yagi de dos elementos unida a un receptor de radio Yaesu VR-500. En las ocasiones en
que la señal se perdió y fue imposible detectar a algún juvenil, se utilizó
una avioneta para la búsqueda de la señal, la cual permitía en una hora
recorrer toda la superficie insular, aumentando mucho el campo y potencia de la señal. La detectabilidad de la señal de los emisores variaba entre 1–30 km, dependiendo del tipo de búsqueda (vehículo, avioneta o a pie), de la topografía del terreno y del comportamiento de las
aves individuales.
La causa de mortalidad se determinó lo mejor posible en base a las
evidencias encontradas con el cadáver, tales como la localización, la
fecha de muerte, la condición de los cadáveres, y, cuando fue posible y
se creyó oportuno, se envió a un laboratorio para que llevara a cabo la
necropsia de los ejemplares.
Para estimar las tasas de supervivencia, se ha utilizado el método no
paramétrico de Kaplan-Meier (1958), que es una extensión simple del
estimador binomial y ofrece una aproximación más general para estimar tasas de supervivencia sin asumir una distribución paramétrica. Pollock et al. (1989) extendieron posteriormente esta técnica para estudios
de animales salvajes por telemetría, para entradas escalonadas de animales en la muestra. Este método no paramétrico tiene como principal
ventaja que no tiene ninguna premisa y que se pueden añadir o censurar animales en cualquier momento. Ha sido aplicado a gran cantidad
de estudios: Carroll 1990; Derleth & Sepik 1990; Longcore et al. 1991;
Chamberlain et al. 1999.
Resultados
Búsqueda y control de las aves
En total fueron marcados ocho pollos de cuervo con anillas metálicas
y emisores de radio, pertenecientes a tres parejas territoriales distintas
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(Tabla 1), encontrándose dos nidos con tres pollos y uno con dos. Los
datos relacionados con las fechas, anillas y frecuencias de los emisores se pueden observar en la Tabla 1.
En el total de los pollos marcados cuatros eran hembras (50 %) y cuatro machos (50 %) (ver Tabla 1).
En la Tabla 2 se indican las detecciones mensuales de cada uno de
los ocho ejemplares marcados, así como el total mensual y la media de
detecciones por ejemplar. Hay que tener en cuenta que no siempre que
se ha intentado encontrar a los diferentes ejemplares marcados ha sido
posible su detección, por lo que el esfuerzo dedicado en la detección de
las aves ha sido mucho mayor, pues, en muchas de las ocasiones que se
han intentado encontrar, la búsqueda ha sido infructuosa. Por ello los
datos de la Tabla 2 corresponden exclusivamente a las detecciones diarias realizadas y no a los días de búsqueda.
El número de detecciones totales se ha ido incrementando mensualmente hasta septiembre de 2010 (fig. 2), debido a un incremento del esfuerzo de búsqueda para controlar más a las aves en el periodo de mayor peligrosidad que ocurre cuando las aves abandonan el territorio
paterno y se vuelven independientes. Pasado este periodo el esfuerzo
de búsqueda disminuyó y se intentó mantener constante hasta el final
del periodo de estudio en abril de 2011.
Sobre un total de 290 detecciones efectuadas a lo largo de todo el perio
do, se obtuvo una media de casi 4 días de contactos por ejemplar y mes.
Fechas relacionadas con la reproducción
Aunque únicamente disponemos de datos relativos a tres parejas territoriales distintas, basándonos en los tamaños de los pollos obtenidos
al visitar el nido para su marcaje, en las fechas en que los pollos abandonaron el nido, y, considerando un periodo de incubación de 21 días
y un periodo de crecimiento de los pollos de entre 35/42 días, podemos
inferir que las fecha de puesta de la especie parece situarse en la segunda quincena de abril, a pesar de que hay que tener mucho en cuenta el
pequeño tamaño de la muestra.
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Los pollos han abandonado el nido realizando sus primeros vuelos
entre finales de junio y principios de julio, permaneciendo posteriormente unas 2–3 semanas en los alrededores del nido dependiendo todavía de sus padres hasta que deciden volverse independientes (Tabla 3).
El control de los pollos durante el primer año de vida ha mostrado su
presencia continuada en la isla durante todo el tiempo, lo que confirma su estatus de ave sedentaria, indicado hasta la fecha aunque no se
disponía de una confirmación inequívoca de ello, para lo que se hubiera necesitado disponer de ejemplares marcados.
Supervivencia juvenil
La tasa de supervivencia durante el primer año fue de un 0,625 con un
intervalo de confianza de 0,290–0,650 (Tabla 4). Debido al pequeño
tamaño de la muestra (n=8), se ha obtenido un intervalo de confianza muy alto.
En la figura 3 se pueden apreciar las variaciones de supervivencia de
los cuervos inmaduros durante el primer año de vida.
Causas de mortalidad
De los tres ejemplares desaparecidos durante el periodo de estudio, únicamente ha sido posible encontrar a uno de ellos, el ejemplar 7098676,
que se encontró muerto junto al predio de la Torre d’en Quart, en el término municipal de Ciutadella. La señal de los otros dos ejemplares se
perdió y no ha sido posible su localización.
Aunque no hay que descartar un posible fallo del emisor, no creemos
que esto haya ocurrido pues después de haber utilizado un alto número de este tipo de emisores en otros proyectos, no se ha detectado prácticamente ningún fallo en los emisores. Somos más partidarios de la
muerte del ejemplar y su localización en una zona de difícil detección,
lo que ha ocurrido frecuentemente en otros proyectos de radioseguimiento en la isla de Menorca, y que después de un cierto tiempo eran
localizados de manera fortuita.
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El ejemplar encontrado muerto (Tabla 5) se encontró sin ninguna sintomatología clara en las cercanías del predio Torre d’en Quart, situado
en el norte del término municipal de Ciutadella. En el momento de su
muerte, era la zona de uso más importante de la isla, donde se concentraban la mayoría de la población juvenil.
Uso de territorio
Aunque no era uno de los objetivos del estudio, y será analizado más
detenidamente en el futuro, se ha llevado a cabo un estudio preliminar
sobre el uso del territorio que realizan los cuervos inmaduros durante
su primer año de vida.
Para determinar el tamaño de las áreas usadas por las aves, se ha usado el MPC (mínimo polígono convexo) que indica el área máxima usada por cada animal incluyendo todos las posiciones. Aunque se trata de
un método muy influido por puntos los puntos más alejados, se ha utilizado tradicionalmente en gran multitud de estudios.
En la tabla 6 se indican los tamaños del territorio para cada ave controlada, aunque, para establecer un valor medio, se ha excluido de los
análisis al ave 106 debido a que únicamente pudo ser controlada durante dos meses antes de que muriera. El valor medio obtenido ha sido
268,23 ± 33,36 km2, no habiéndose encontrado diferencias significativas entre los sexos (Test t-Student, t=0,564, p=0,597).
Discusión
Uno de los parámetros demográficos más importantes en aves de larga
vida son las tasas de supervivencia de la especie, las cuales suelen tener un papel destacado en su evolución demográfica, limitando el incremento de la población o favoreciendo su crecimiento. Sin embargo,
a la vez constituye una variable notoriamente difícil de estudiar (Pullian et al. 1992), principalmente debido a la necesidad de llevar a cabo
estudios de marcaje y recaptura, que llevan asociadas importantes necesidades logísticas que encarecen y dificultan el proyecto.
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Además, implican disponer de una gran cantidad de aves marcadas
que puedan ser fácilmente recapturadas o avistadas, por lo que se utilizan habitualmente sistemas de marcaje con radioemisores que permiten controlar a una gran cantidad de animales durante el periodo de
vida útil de la batería que lleva un emisor instalado en el animal.
Debido a las condiciones de nuestro proyecto, económicas y temporales, ha sido imposible disponer de un número amplio de aves marcadas, lo que evidentemente limita bastante los resultados obtenidos en
el estudio, dificultando su generalización a la población de procedencia. Sin embargo, dada la falta total de conocimientos sobre la especie,
y en particular sobre la supervivencia de la fracción inmadura de la población de cuervos de la isla, los datos aportados muestran una primera aproximación a este parámetro tan importante en la dinámica poblacional de una especie animal.
En conjunto, los cuervos inmaduros han sido controlados aceptablemente durante su primer año de vida, con una media de casi 4 días de
observación por individuo al mes hasta que los ejemplares murieron, lo
que se puede considerar adecuado para los objetivos marcados al inicio
del estudio. Además, la periodicidad de los controles se ha distribuido
a lo largo de todos los meses del año, con un mayor control durante los
cuatro primeros meses (hasta septiembre de 2011), debido a que era la
época más peligrosa para su supervivencia y a que suele coincidir con
periodos de máximos movimientos en que las aves suelen llevar a cabo
amplios recorridos por el territorio buscando hábitats adecuados. Posteriormente, y una vez las aves se establecieron en unas áreas adecuadas, el esfuerzo de control fue menor, pues los cuervos se volvieron más
sedentarios y era más fácil su control.
En la bibliografía consultada, existe muy poca información sobre la
supervivencia inmadura en el cuervo, y únicamente ha sido posible encontrar datos aislados pertenecientes a unas pocas poblaciones (Webb
et al. 2004; Ratcliffe 1997). La dificultad (coste económico elevado y
tiempo necesario) de los estudios necesarios para ello limita mucho el
número de investigaciones de este tipo.
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En un estudio llevado a cabo en California sobre un total de 240 juveniles marcados con marcas alares y emisores de radio, se pudo comprobar una supervivencia muy baja del 18,7 % durante el primer año de
vida (Webb et al. 2004), durante el cual la mayor parte de mortalidad
se acumulaba en los primeros estadios en que el ave todavía se encontraba en el territorio materno (supervivencia del 38 %). El periodo desde que las aves abandonan el nido y comienzan a volar hasta que abandonan el territorio de los padres (periodo de dependencia), constituye
una época en que los juveniles cuervos son muy susceptibles a la predación (Dewey y Kennedy 2001), ya que son particularmente vulnerables al encontrarse mucho tiempo en el suelo. En este estudio, la mayor parte de la mortalidad venía dada por predación debida a coyotes,
muy abundantes en la zona. Por el contrario, durante el segundo año
de vida la supervivencia se incrementaba mucho hasta un 81 %, y un
poco más en su tercer año de vida, 83 %.
Datos disponibles para las poblaciones británicas y irlandesas en conjunto (años 1923–1981), basados en recuperaciones de aves anilladas (n=
3.583 entre 1923 y 1981; Ratcliffe 1977), muestran una típica alta mortalidad de aves en su primer año de vida, con una estimación de un 53 %
de supervivencia, y una tasa solo ligeramente menor en los siguientes
cinco años. Por ello, la mitad de las aves mueren a la edad de 1,13 años
(tiempo medio de vida) y muy pocas viven más de cinco años. Además,
cuando se agruparon los datos desde 1923 a 1981 en cuatro periodos, no
se obtuvieron diferencias de cambios en las tasas de mortalidad. Los
datos también mostraron una mayor mortalidad durante los primeros
meses de vida de los pollos, lo que refleja su vulnerabilidad durante
esos primeros meses de vida (Ratcliffe 1977). Estos datos han sido obtenidos a partir de recuperaciones de aves anilladas, que pudieran no
representar fielmente la situación real, pues podría no obtenerse una
muestra al azar de las aves anilladas.
Hasta la fecha, los datos disponibles sobre la situación de la población insular eran muy escasos y fragmentados, aunque todos parecen
indicar un importante descenso de la población en los últimos años.
Un reciente estudio sobre el cuervo (De Pablo 2010) ha mostrado que
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la población reproductora está formada por un mínimo de 40 parejas
territoriales y que es muy probable que haya sufrido recientemente un
descenso asociado a persecución humana y electrocución.
Los resultados de supervivencia inmadura obtenidos en el presente
trabajo muestran una tasa de supervivencia muy alta durante el primer
año de vida (S= 0,62) al compararla con los datos disponibles de otras
poblaciones. No hemos detectado ninguna muerte durante el periodo
de dependencia, que fue el más peligroso en otros lugares. La ausencia
de grandes predadores mamíferos en la isla puede ser una de las razones para ello. En este sentido, únicamente encontramos a martas (Martes martes) como posible predador de pollos de cuervos, aunque el pequeño tamaño de la muestra no permite generalizar las conclusiones
obtenidas, aunque si nos permite tener unos datos preliminares sobre
este parámetro.
La dinámica poblacional de aves de larga vida, como puede ser el cuervo, es muy sensible a las tasas de supervivencia, tanto juveniles como
adultas (Davis y Levin 2002), aunque hay otros parámetros demográficos que también intervienen en explicar la dinámica de una población,
como son la edad de la primera reproducción, la esperanza de vida o la
productividad (Boarman y Heinrich 1999), por ello el impacto que la
tasa de supervivencia juvenil encontrada pudiera tener sobre la población es desconocido, al no conocerse los valores de los otros parámetros demográficos implicados.
Considerando una población formada por 40 parejas territoriales y
una productividad de 3,1 pollos por pareja territorial (de Pablo 2010),
se obtendría un incremento anual de 124 pollos al año, que, teniendo
en cuenta las tasas de mortalidad obtenidos, proporcionarían un total
de 77 ejemplares nuevos de un año de edad (Intervalo de confianza 36–
119), aunque es importante insistir en que estos datos deben tomarse
con mucha precaución, pues la pequeña muestra y el gran intervalo de
confianza existente lo aconsejan.
Los pocos datos disponibles hasta la fecha sobre las causas de mortalidad de los cuervos insulares, todos ellos obtenidos de forma indirecta, parecen mostrar una alta mortalidad asociada a causas antrópiRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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cas, principalmente muertes por electrocución. Así, datos obtenidos en
el seno de otros proyectos de investigación desde el año 1993 hasta el
2007 han permitido disponer de información en este sentido.
Desde el año 1993, y en el seno de varios proyectos de conservación
a largo plazo sobre diferentes rapaces de Menorca, se han ido recogiendo datos de mortalidades de rapaces y de otras aves. Dentro de estos
proyectos, se han ido analizando algunos ejemplares de cuervos encontrados muertos para detectar posibles intoxicaciones. Únicamente un
ejemplar que fue encontrado muerto mostró como causa de su muerte
la presencia de carbofurano en sus tejidos, aunque el número de cuervos analizados ha sido muy escaso.
Por otra parte, también se llevó a cabo un importante esfuerzo para
determinar la incidencia de la mortalidad por electrocución en las aves
(De Pablo et al. 2003; De Pablo 2007). Durante seis años se revisaron
un total de 5.466 apoyos eléctricos, encontrándose un total de 67 cuervos muertos bajo los apoyos y que presumiblemente habían muerto por
electrocución. Su incidencia entre las especies que mueren por esta
causa varió cada año, desde un 0 % en el año 2001 hasta un 37,5 % en el
2000, con un valor medio del 30,3 % (Tabla 7).
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Figuras y tablas

Fig. 1 Situación de la isla de Menorca en el Mediterráneo
y en el archipiélago Balear.

Tabla 1. Datos relativos a los pollos capturados y marcados
en el nido, y a las parejas territoriales que pertenecían
Pareja

Sexo

Fecha
marcaje

Anilla
metálica

Emisor

Sa Sella

Hembra

3 jun. 2010

7098669

149.202

Sa Sella

Hembra

3 jun. 2010

7098670

149.345

Sa Sella

Macho

3 jun. 2010

7098671

149.162

Punta ses Àguiles

Macho

10 jun. 2010

7098672

149.240

Punta ses Àguiles

Hembra

10 jun. 2010

7098673

149.465

Punta ses Àguiles

Macho

10 jun. 2010

7098674

149.540

Tordonell

Macho

1 jul. 2010

7098675

149.559

Tordonell

Hembra

1 jul. 2010

7098676

149.580
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Tabla 2. Número de detecciones diarias de cada ejemplar
por mes y a lo largo de todo el periodo de estudio, así como
el total y la media de detecciones mensual
N.º de controles
Meses

100 101 102 103 104 105 106 107 Total

Media/
ave

Junio 2010

5

5

5

3

3

1

0

0

22

2,7

Julio 2010

5

5

5

4

3

3

5

5

35

4,4

Agosto 2010

6

5

5

4

2

3

6

6

37

4,6

Septiembre 2010

8

5

7

6

5

6

8

8

53

6,6

Octubre 2010

2

2

3

2

2

3

2

1

17

2,1

Noviembre 2010

2

2

2

2

2

2

2

14

2,0

Diciembre 2010

3

3

3

3

3

3

2

20

2,9

Enero 2010

4

4

3

4

3

4

4

26

3,7

Febrero 2011

4

3

4

1

4

3

5

24

4,0

Marzo 2011

4

4

4

4

4

2

22

4,4

Abril 2011

4

4

4

4

4

20

4,0

TOTAL

47

42

45

35

36

290

3,8

29

21

35

Fig. 2 Distribución mensual de las aves detectadas.
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Tabla 3. Fechas de marcaje, primer vuelo y abandono de los territorios
de tres parejas de cuervo en la isla de Menorca
Pareja territorial

Fecha marcaje

Primer vuelo

Abandono territorio

Sa Sella

3 jun. 2010

21 jun. 2010

6 ago. 2010

Punta ses Àguiles

10 jun. 2010

27 jun. 2010

18 ago. 2010

Tordonet

1 jul. 2010

15 jul. 2010

24 ago. 2010

Tabla 4. Variaciones mensuales en la tasa de supervivencia
de cuervos inmaduros en la isla de Menorca durante el primer año de vida.
r(T): número de casos; d(T): ejemplares muertos
Mes

r(T)

d(T)

Superv.

Varianza

Intervalo de confianza

Julio 2010

8

0

1

0

1

1

Agosto 2010

8

0

1

0

1

1

Septiembre 2010

8

0

1

0

1

1

Octubre 2010

8

1

0,875

0,014

0,646

1

Noviembre 2010

7

0

0,875

0,014

0,646

1

Diciembre 2010

7

0

0,875

0,014

0,646

1

Enero 2011

7

0

0,875

0,014

0,646

1

Febrero 2011

7

1

0,750

0,023

0,450

1

Marzo 2011

6

1

0,625

0,029

0,450

0,960

Abril 2011

5

0

0,625

0,029

0,290

0,960

Fig. 3 Variación mensual de la tasa de supervivencia de cuervos inmaduros
en la isla de Menorca durante su primer año de vida.
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Tabla 5. Ejemplares de cuervo desaparecidos durante
el primer año de vida en la isla de Menorca
Ejemplar
Fecha muerte
(anilla metálica)

Lugar

Causa

7098675

mitad octubre 2011

—

Desconocida

7098672

inicio febrero 2011

—

Desconocida

7098676

mitad marzo 2011

Torre d’en Quart (Ciutadella) Desconocida

Tabla 6. Áreas usadas por cuervos juveniles durante
su primer año en Menorca (F: hembra, M: macho)
Ejemplar Sexo Periodo control

258

100 % MPC
(km2)

100

M

agosto 2010-abril 2011

304.38

101

F

agosto 2010-abril 2011

241.17

102

F

agosto 2010-abril 2011

229.53

103

M

agosto 2010-febrero 2011

249.45

104

M

agosto 2010-abril 2011

277.01

105

F

agosto 2010-abril 2011

319.06

106

M

agosto 2010-septiembre2010

107

F

agosto 2010-marzo 2011

43.6
256.99

Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550

Causas de mortalidad del cuervo en Menorca durante su primer año de vida

Fig. 7 Curva de supervivencia acumulada para el cuervo en Inglaterra entre
1923 y 1981 (extraído de Ratcliffe 1977).

Tabla 7. Revisiones de apoyos eléctricos llevadas a cabo en la isla
de Menorca durante seis años, con el n.º y porcentaje total
de cuervos encontrados muertos bajo ellos. También se proporciona
el n.º total de aves encontradas muertas
Años

N.º apoyos

Cuervos

N.º aves muertas

1999

911

44 (34,4 %)

128

2000

911

12 (37,5 %)

32

2001

911

0

11

2002

911

1 (11,1 %)

9

2003

911

1 (6,67 %)

15

2007

911

9 (34,6 %)

26

TOTAL

5.466

67 (30,3 %)

221
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El potencial paleolimnològic
de les valves d’ostràcodes a s’Albufera des Grau
Biel Obrador Sala
Universitat de Barcelona / Institut Menorquí d’Estudis

Resum: S’ha avaluat el potencial de les valves d’ostràcodes com a eina per a una
reconstrucció paleolimnològica de s’Albufera des Grau. L’espècie eurihalina
Cyprideis torosa es reprodueix durant tot l’any, generant un registre continu de
les condicions de la llacuna. Les seves valves es troben per damunt del pes mínim requerit per a les analítiques geoquímiques habituals en paleolimnologia.
S’ha observat una clara relació entre la mida de la valva i la salinitat de l’aigua,
la qual cosa obre les portes a l’ús d’aquest caràcter com a eina de reconstrucció
del règim de salinitat de la llacuna en el passat.
Paraules clau: Paleolimnologia, ostràcodes, salinitat, Cyprideis torosa, llacunes
costaneres
Abstract: In this study we evaluated the potential of ostracod valves to be used as
a paleoenvironmental proxy in the Albufera des Grau. During the three studied
years, the eurihaline species Cyprideis torosa reproduced all year round. The
adult valves were always above the required weight for standard single-valve geochemical analyses of common use in paleolimnological studies. A marked inverse relationship between shell length and water salinity was observed, encouraging the use of such ecophenotypic character as a salinity proxy in the lagoon.
Keywords: Paleolimnology, ostracods, salinity, Cyprideis torosa, coastal lagoons

Introducció
S’Albufera des Grau constitueix la major zona humida de l’illa de Menorca, amb un innegable valor paisatgístic i un important paper sobre
la biodiversitat de l’illa. Bona part del seus valors ecològics estan relacionats amb la presència de vegetació submergida, que aporta lloc de
cria, protecció i aliment a un elevat nombre d’aus aquàtiques i té un
paper fonamental en el funcionament ecològic de la llacuna (Obrador
et al. 2007; Obrador 2009b; Obrador & Pretus 2012; Obrador & Pretus
2013). En llacunes costaneres com s’Albufera, la dinàmica de la vegetaRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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ció submergida està principalment controlada per la disponibilitat de
llum, el nivell de l’aigua i la salinitat (Obrador & Pretus 2010). No obstant això, encara no es comprenen en detall els mecanismes responsables dels anomenats canvis d’estat, que poden menar a la desaparició
sobtada de la vegetació submergida amb greus conseqüències funcionals sobre aquests ecosistemes. De fet, en llacunes costaneres, els productors primaris dominants en els diferents estats estables alternatius
no estan ni bon tros tan definits com en llacs d’aigua dolça (Scheffer et
al. 1993; Knoppers 1994; Trobajo et al. 2002; Viaroli et al. 2008). Aquest
desconeixement està segurament relacionat amb l’elevada variabilitat
d’aquests sistemes, que en dificulta la comprensió dels processos a partir de les escasses sèries temporals de llarga durada que hi ha disponibles. L’obtenció de sèries temporals llargues és, doncs, fonamental per
a la comprensió del seu funcionament i de retruc, evidentment, per a
poder definir polítiques de gestió i conservació adequades.
En aquest punt, la paleoecologia pot tenir molt a dir, ja que permet la
reconstrucció de l’estat ecològic del sistema en una escala d’observació
suficientment ampla. L’aproximació paleoecològica en sistemes aquàtics es basa en l’anàlisi del registre sedimentari mitjançant variables —
proxies— informatives de determinats aspectes limnològics del sistema.
Idealment, hom voldria disposar d’una variable de fàcil mesura que estigués inequívocament relacionada amb la variable d’interès, en el nostre cas, l’abundància de vegetació submergida. Sovint, però, la interpretació del registre sedimentari és complexa i requereix l’ús simultani de
múltiples variables prèviament calibrades, idealment al mateix sistema.
El calibrat de les proxies limnològiques —és a dir la relació dels processos que en determinen la seva variabilitat— és, doncs, fonamental per
a una correcta aproximació paleolimnològica.
És en aquest context que se situa el present treball, adreçat a la cerca
d’una senyal paleolimnològica a s’Albufera des Grau que permeti la reconstrucció de la vegetació i de les principals variables ambientals, en
especial la salinitat. La llacuna és una localitat adequada per estudis
paleolimnològics perquè té un registre sedimentari ben estructurat i ja
datat (Pretus i Obrador, dades inèdites) i perquè es disposa d’un conei262
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xement molt elevat del seu funcionament limnològic actual (Obrador
2009a). Aquest treball s’ubica en el marc d’entendre quina és la informació proporcionada per les valves d’ostràcodes, uns microcrustacis
les valves carbonatades dels quals romanen en el registre sedimentari
durant miŀlenis (Holmes 2001). En primer lloc, la identificació de la comunitat d’ostràcodes a partir de les valves trobades permet inferir, en
base a l’autoecologia de cada espècie, els rangs de salinitat i d’altres variables ambientals, tal i com ja s’ha fet a s’Albufera (González i Pretus
2003). En segon lloc, alguns caràcters ecofenotípics, com la presència
de nodes, la forma dels porus o el tipus de reticulat de les valves, es poden relacionar amb determinades variables ambientals (Holmes 2001).
En tercer lloc, i aquí és on els ostràcodes tenen el seu major potencial
específic, la geoquímica del carbonat de les valves permet reconstruir
quantitativament les condicions químiques de l’aigua en el moment de
la seva precipitació (Holmes i Chivas 2002). En aquest treball s’aborda
el primer pas del calibrat geoquímic de les valves, estudiant la qualitat
del registre actual d’ostràcodes. Dit d’altra manera, es monitoritza durant un temps suficientment llarg la comunitat d’ostràcodes alhora que
es controlen les variables funcionals bàsiques del sistema. L’objectiu
és avaluar la continuïtat i qualitat del registre i caracteritzar la seva variabilitat com a pas previ al calibrat geoquímic. Complementàriament
també s’explora el potencial morfològic de les valves com a proxy ecofenotípica de salinitat a la llacuna.
Material i mètodes
Durant els anys 2002 a 2004, es van recoŀlectar mensualment mostres
bentòniques a la zona profunda de la llacuna mitjançant draga Ekman.
Les mostres, tamisades per 50 μm i conservades a -18 ºC fins a llur processat, van ser analitzades i processades sota lupa binocular. Els ostràcodes vius (definits com aquells que mostraven teixits i apèndixs complerts a l’interior) van ser identificats, comptats i sexats, i es va anotar
el seu estadi de desenvolupament, anotant en el cas de femelles ovades, el número d’ous a la cambra ovàrica. La identificació a nivell d’esRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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pècie es va fer seguint Athersuch et al. (1989). Es va comptar el total
d’individus de cada mostra, que en mitjana va ser de 165 individus per
mostra (entre 45 i 1070 individus per mostra). Es va seleccionar com a
espècie de treball l’espècie eurihalina Cyprideis torosa, freqüentment
utilitzada en paleolimnologia per la seva àmplia distribució i tolerància
a canvis de salinitat (Anadón et al. 2002). Els individus adults de C. torosa van ser disseccionats, i les seves valves netejades manualment en
aigua desionitzada de qualitat MilliQ. Després d’un segon rentat en aigua desionitzada, les valves van ser assecades a temperatura ambient.
Ambdues valves de cada individu van ser mesurades i pesades per tal
de tenir un control per a la posterior anàlisi geoquímica dels seus carbonats. Un total d’entre 5 i 7 individus de cada mostra van ser seleccionats en base al seu estat de conservació, rebutjant aquells individus les
valves dels quals mostraven sobre o subcalcificacions o signes de degradació o alteració (engruiximent, valves primes o foradades), o els teixits dels quals estaven en descomposició o incomplerts (Keatings et al.
2002). Aquesta criba s’adreça a assegurar que els individus assignats a
cada mostra corresponguin temporalment a individus vius en el moment del mostreig i sense alteracions en la calcificació.
Resultats i discussió
Continuïtat del registre
Les mostres bentòniques han estat dominades per Cyprideis torosa, Loxoconcha ellipitica i Potamocypris steueri (fig. 1), amb presència ocasional d’Heterocypris salina i Xestoleberis nitida. C. torosa ha estat dominant
durant l’hivern-tardor de 2003 i durant bona part del 2004, mentre que
al 2002 i a l’estiu de 2003 han dominat L. elliptica i P. steueri, respectivament. És probable que la dominància relativa d’aquestes tres espècies estigui relacionada amb els nivells de salinitat de la llacuna i amb
l’osciŀlació estacional de la temperatura, tot i que la metodologia emprada en aquest estudi, adreçada a la variabilitat geoquímica de C. torosa, no permet extreure conclusions robustes sobre la dinàmica de la
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comunitat en termes quantitatius. Sigui com sigui, queda clar que la comunitat d’ostràcodes de s’Albufera des Grau és típicament empobrida
en espècies, tal i com ja s’havia vist en treballs anteriors (González &
Pretus 2003). Pel que fa a l’espècie plantejada com a enregistrador geoquímic a la llacuna, C. torosa, compleix el requisit esperat de ser present durant tot el cicle anual a la llacuna, en un període de salinitat variable com ho han estat els tres anys estudiats (fig. 2a).
Pel que fa la dinàmica poblacional de C. torosa, la informació obtinguda a partir de les valves seleccionades, mostra que aquesta espècie es
reprodueix en continu a s’Albufera, s’observen femelles ovades i estadis
juvenils durant tot el cicle anual llevat d’un mostreig a l’estiu de 2003 (fig.
3). Tot i que C. torosa és considerada una espècie univoltina (Heip 1976),
se n’han descrit poblacions multivoltines en d’altres sistemes, associant
aquest fet a una estabilitat ambiental mancada de grans pertorbacions
de tipus catastròfic (Mezquita et al. 2000). És destacable la similitud en
les dinàmiques del percentatge de femelles ovades i del nombre mitjà
d’ous per femella (fig. 3), fet que suggereix que ambdues variables són
bones indicadores de l’esforç reproductor de l’espècie a nivell poblacional. La brusca davallada de la fertilitat a l’estiu del 2003 coincideix amb
un intens dèficit d’oxigen a les capes fondes de la llacuna (fig. 2). És realista, doncs, relacionar la baixa fertilitat amb un estrés fisiològic associat a la hipòxia, si bé aquesta espècie és especialment tolerant als dèficits d’oxigen i a relativament altes concentracions de sulfhídric (Jahn et
al. 1996; Gamenick et al. 1996). Amb les dades disponibles no podem
avaluar la magnitud de la hipòxia ni la presència de sulfhídric a escala
de microhàbitat, però a nivell qualitatiu és destacable que en les mostres corresponents a l’estiu de 2003 es van observar més valves d’aquesta espècie que estaven buides i amb aspectes de degradació, la qual
cosa confirmaria el paper de la hipòxia sobre les poblacions de C. torosa.
La informació geoquímica de les valves s’ha d’extreure idealment
d’individus adults per evitar canvis en el senyal (isotòpic o d’elements
traça) propi de les calcificacions d’estadis juvenils (Holmes 1996). En
aquest sentit, queda clar que C. torosa és un enregistrador continu a la
llacuna i que les futures reconstruccions paleolimnològiques basades
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en aquesta espècie estaran netes d’estacionalitat perquè trobem individus adults durant tot el cicle anual.
Qualitat del registre
Pel que fa a la mida i el pes de les valves de C. torosa, els valors mitjans
es mostren a la Taula 1. Com correspon a l’espècie estudiada, les valves esquerres són majors que les dretes, i els mascles són més allargats
que les femelles. La geometria més alta i ampla de les valves de les femelles fa que aquestes siguin més pesades que les dels mascles. Aquest
fet queda palès en els gràfics longitud-pes (fig. 4). En qualsevol cas, el
pes individual de les valves, superior en general als 20 µg, és suficient
per assegurar la qualitat de les tècniques analítiques actuals d’isotopia
estable i elements traça a nivell de valva, sense requerir una barreja de
diferents valves que reduiria considerablement el potencial interpretatiu de la geoquímica. Assumint una geometria constant en les valves
de mascles i de femelles, les possibles anomalies en la relació entre longitud i pes per a cada sexe donen idea d’alteracions en la calcificació
de les valves. És destacable que en les mostres estudiades la presència
d’outliers ha estat de menor importància. Val a dir, no obstant això, que
la relació longitud-pes, clarament separada per a macles i per a femelles com a resultat de diferències de forma, ha estat força variable dins
cada grup si avaluem el total de mostres (fig. 4).
Caràcters ecofenotípics com a indicadors paleoambientals
Durant el període estudiat, no s’ha trobat cap individu amb nodes a les
valves en les mostres corresponents a aigües de baixa salinitat, tot i que
aquest caràcter fenotípic se sol utilitzar com a indicador d’oligohalinitat (van Harten 2000). De totes maneres, ni el llindar de salinitat, ni els
mecanismes responsables de la presència de nodes en C. torosa estan
encara del tot compresos (Anadón et al. 2002; Frenzel & Boomer 2005).
Per altra banda, la longitud mitjana de les valves ha mostrat un cert
patró temporal durant el període estudiat (fig. 5). L’anàlisi detallada
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d’aquesta sèrie, efectuada sobre la valva esquerra de femelles per ser la
població més representada a la base de dades, mostra una relació inversa significativa, si bé poc explicativa, amb la salinitat (R2=0.28, p<0.005).
És destacable que la relació entre salinitat i mida mitjana de la valva és
molt més rellevant en el rang de mesohalinitat, de manera que la variança explicada puja considerablement si s’acota l’anàlisi als períodes amb salinitat entre 5 i 16 (R2=0.60; p<0.001, fig. 6a). Aquesta relació inversa està en concordança amb estudis anteriors en C. torosa, en
què s’han vist canvis de mida al voltant de salinitat 9 (van Harten 1996;
Boomer 2008). No obstant això, els mecanismes responsables del canvi de mida amb la salinitat encara no estan del tot clars (Frenzel i Boomer 2005), i s’ha proposat que podrien estar relacionats amb la disponibilitat d’aliment, tot i que és més plausible que estigui determinada
per canvis en la regulació osmòtica de l’animal (van Harten 1975; Carbonnel 1983). De fet, malgrat que s’han descrit relacions mida-salinitat
en d’altres espècies d’ostràcodes (Yin et al. 1999; van der Meeren et al.
2010; Frenzel & Boomer 2005), la mida de les valves no ha estat encara utilitzada quantitativament com a indicadora paleoambiental (Boomer & Eisenhauer 2002).
Val a dir que aquesta anàlisi es basa en valors mitjans però que el potencial paleolimnològic del registre és especialment rellevant a nivell
de valva individualment, ja que és la valva de cada individu la que enregistra la senyal geoquímica i la que en darrera instància és recuperada
dels testimonis sedimentaris. Si ho avaluem a nivell de valva individual, la relació per a tot el rang de salinitat perd molta variança explicada
(R2=0.11, p>0.001), fins i tot quan l’anàlisi s’acota al rang 5–16 de salinitat (R2=0.23, p>0.001; fig. 6b). Sigui com sigui, queda clar que el potencial de la mida les valves com a paleoindicador de salinitat és molt
elevat, especialment tenint en compte que es tracta d’una variable de
molt fàcil mesura fàcilment implementable en les rutines de processat
de mostres paleolimnològiques.
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Conclusions
A s’Albufera des Grau, Cyprideis torosa es reprodueix i presenta individus adults durant tot l’any generant un registre continu de les condicions de la llacuna. Les valves dels individus adults tenen el pes adequat
per a treballs d’analítiques geoquímiques habituals en paleolimnologia. S’ha observat una relació inversa entre la mida de la valva i la salinitat de l’aigua en el rang d’oligohalinitat, la qual cosa obre les portes
a l’ús d’aquest caràcter fenotípic com paleoindicador de la salinitat de
la llacuna.
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Figures i taules
Taula 1. Mides i pesos de les valves de C. torosa per a mascles i femelles.
VE i VD correspon a valva esquerra i valva dreta, respectivament, per a cada
individu. Es mostra la mitjana i la desviació estàndard.
Femelles

Mascles

Número de valves

VE: 362
VD: 377

VE: 184
VD: 194

Longitud (μm)

VE: 944 ± 39
VD: 906 ± 37

VE: 1009 ± 36
VD: 978 ± 31

Pes (μg)

VE: 48 ± 8
VD: 42 ± 7

VE: 34 ± 5
VD: 30 ± 5

Fig. 1 Abundància relativa de les principals espècies d’ostràcodes
vius presents en les mostres bentòniques.
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Fig. 2 Descriptors limnològics bàsics de la llacuna durant el període
d’estudi. Es mostra la dinàmica del nivell de l’aigua, la salinitat,
la precipitació (a), la temperatura (b) i el percentatge
de saturació d’oxigen dissolt a les diferents fondàries (c).

Fig. 3 Descriptors poblacionals bàsics de C. torosa
durant el període estudiat.
Revista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550

273

Biel Obrador Sala

Fig. 4 Relació entre la longitud i el pes de les valves esquerra,
VE, i dreta, VD, per a femelles i mascles de C. torosa.

Fig. 5 Sèrie temporal de la mida dels individus adults
de C. torosa durant el període d’estudi (mitjana ± s.d.).
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Fig. 6 Relació entre mida de la valva esquerra de les femelles
i salinitat de l’aigua per als valors mitjans de cada
data de mostreig (a), i per a cada valva individualment (b).
En ambdós casos la regressió està efectuada sobre
el rang 5–16 de salinitat.
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El període cinematogràfic del grup 7D’Alo (1973–1984):
testimoni de la història recent del poble d’Alaior
Carlos de Salort, historiador i arqueòleg
Miquel López Gual, historiador

Resum: L’article s’ha centrat en investigar el període cinematogràfic del grup 7D’Alo
—els anys 1973 a 1984— amb l’objectiu de contribuir a la historiografia de la història recent del poble d’Alaior i de donar llum a un procés creatiu oblidat. Per
fer això s’ha optat per treballar diverses fonts: els propis films, fonts orals, és a
dir, entrevistes als protagonistes, i fonts bibliogràfiques que podríem dividir en
dos tipus: la bibliografia menorquina del moment històric estudiat i la bibliografia sobre el cinema amateur. La conclusió de l’article és que el cas del 7D’Alo resulta paradigmàtic.
Paraules clau: Cinema amateur, cineclub, estudis culturals, Alaior, Franquisme,
Transició
Abstract: This paper is focused on researching the film period of the 7D’Alo group
—years 1973 to 1984— with the aim of contributing to the historiography of the
recent history of Alaior and to iluminate a forgotten creative process. To realize this task we have worked with diferent sources: the films, oral sources (interviews with the protagonists) and the biblography, wich we can divide in two
types: the Minorcan bibliography of that historical moment and the bibliography about amateur cinema. The conclusions of this paper is that the 7D’Alo case
is paradigmatic.
Keywords: Amateur cinema, movieclub, cultural studies, Alaior, Francoism, Transition

La història que hi ha rere les imatges en moviment
A dia d’avui, el patrimoni audiovisual és tan important com qualsevol altre tipus de patrimoni. Tant és així que des d’octubre de 1980 la UNESCO reconeix les imatges en moviment i les gravacions sonores com a
part del patrimoni cultural dels països i nacions, equiparant-la a l’alçada de la documentació escrita que, des de fa segles, mereix aquest reconeixement. Especialment quan el suport —la peŀlícula fotogràfica— és
altament vulnerable i per tant requereix d’unes instaŀlacions adequaRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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des per la seva correcta conservació. De fet, per aquest motiu existeixen els arxius d’imatge i so, les filmoteques o cinemateques. A més, és
clar que aquesta mena de patrimoni s’incrementarà de manera exponencial amb el pas del temps, per tant mereix alguna reflexió.
Menorca no ha estat mai cap puixant centre de producció i realització de peŀlícules comercials, però quan pensem en el valor històric dels
materials audiovisuals el ventall de productes generats és prou ampli. L’espectacle cinematogràfic és un espectacle d’origen urbà. Ara bé,
l’estudi dels públics del cinema és una altra cosa, ja que la mentalitat
moderna, que ha estès el modus vivendi urbà, està vinculada al setè art,
que ha acabat entrant a totes les cases del món occidental. De la mateixa manera, l’estudi i anàlisi crític de les filmacions menorquines ha
de ser fructífer. A dia d’avui hi ha nombrosos plantejaments metodològics i propostes d’anàlisi per treure suc a quasi bé qualsevol document
fílmic (Allen 1985). Justament, sembla important entendre i contextualitzar el material que hi ha per a la seva transmissió, ja que en molts casos la distància cultural entre una mostra fílmica i l’espectador és abismal. També pensam que una nova perspectiva en l’estudi de l’objecte
sempre és positiva.
És més interessant encara quan hom disposa de recursos en forma de
testimonis orals i documents per recercar i enfrontar-se a les peŀlícules. Un artefacte cultural, dit des d’una perspectiva materialista, pot ésser entès com el rendiment expressiu i tecnològic d’una cultura i d’una
societat en el context que l’ha creat. Per tant, és possible extraure dades i inferir en processos històrics de manera crítica a partir de qualsevol mostra. A Menorca, durant la primera meitat de segle, el cinema
ha tingut un paper prou important en la vida dels menorquins, sobretot a les àrees urbanes (Martin 1997). Prest, el cinema és present a Alaior (1908), essent un reflex fidel de la polarització sociopolítica del poble abans de la Guerra Civil (Salort 1998). Per tant, la pràctica d’anar al
cinema ha arrelat amb força a l’Alaior de postguerra. Fins a quin punt?
Sens dubte, apostam aquí per dibuixar part de la societat i la mentalitat d’un poble a través del seu cinema i, en concret, a través de la mirada inquieta i fantàstica d’un grup de joves del poble.
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Cinema no professional a Alaior: domèstic i amateur
A Alaior tenim constància que hi ha una càmera cinematogràfica i filmacions ben bé des de la segona meitat dels anys 50. Si més no, a l’AISM
(Arxiu d’Imatge i So de Menorca) es conserva digitalitzat un fons, el més
primerenc, que és el de la càmera del canonge Joan Villalonga, conegut popularment com el Senyor Virolla. Aquestes filmacions, la majoria
monocromàtiques i atribuïdes a Miquel Alzina —fotògraf de Foto-Orfila i després Foto-Radio— retraten excursions i esdeveniments en els
que el canonge n’és quasi bé sempre el protagonista. Sens dubte, el que
s’hi visiona rere aquestes mostres de vida ociosa del seglar és una societat menorquina premoderna; una societat assentada al voltant d’uns
hàbits i unes costums que resulten pintoresques pels ulls d’un que no
ha viscut aquell temps.

Imatges del cultiu d’arròs al prat de Son Bou
(Fons Joan Villalonga, Arxiu d’Imatge i So de Menorca)

Emperò no és fins als anys seixanta, quan surten al mercat nous models de càmera cinematogràfica més accessibles a un major nombre
d’usuaris, que s’incrementa el nombre de cineastes no professionals.
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Fins ara, els formats subestàndard de peŀlícula de ceŀlulosa de 9,5 mm,
16 mm i 8 mm —recordem que l’amplada de la peŀlícula estàndard o de
cine professional era de 35 mm— eren cars i difícils de manipular. A partir del 1965, quan les marques Kodak i Fuji emprenen la seva trajectòria
comercial amb les màquines Super-8 i Single-8, l’augment del nombre
d’usuaris aficionats es multiplica. Aquests dos formats, sense monopolitzar el mercat, es converteixen en la opció més econòmica i senzilla
de filmar. Eren càmeres barates perquè continuaven utilitzant el format
subestàndard més econòmic de 8 mm de gruix de peŀlícula compost de
ceŀlulosa de fibres de triacetat o de polièster però alhora guanyaven en
superfície de cada fotograma reduint l’amplada de les perforacions laterals. Eren formats senzills en tant que simplificaven el sistema de càrrega de bobines de peŀlícula introduint el casset i, per tant, ja no s’havia de manipular la peŀlícula amb les mans. Amb tot, l’expansió de les
Super-8 i Single-8, va estendre a partir dels anys seixanta, in crescendo,
la quantitat i varietat del fons fílmic.
Revisant el conjunt de les filmacions d’aquesta època a Alaior trobarem bàsicament el que es coneix per cinema familiar o domèstic. Aquesta no és ni molt manco una catalogació pejorativa sinó que sense anar
més lluny ens remet a l’origen del cinema. El cinema domèstic és l’enregistrament d’esdeveniments de la vida quotidiana, de l’experiència
viscuda mitjançant la realitat sensible per garantir la seva reproductibilitat tots els cops desitjats. En la majoria de casos són imatges en moviment de naturalesa anònima —sense una política d’autor— dirigides a
circular únicament en àmbits privats. Ara bé, pot ser interessant destacar
aquelles peŀlícules que en funció del seu argument tenen més o menys
interès històric. Per a això és fonamental obtenir dades del realitzador
en cada cas i els objectius que haurien motivat a manejar l’aparell cinematogràfic. Afortunadament, a Alaior trobem diversos realitzadors que
van enregistrar escenes del poble, inclosos moments coŀlectius que des
de la perspectiva de l’historiador poden ser interessants. De qualsevol
manera, no ens cansarem de dir que, sigui més o menys manifest l’interès «històric» de cadascuna de les peŀlícules, i també de tot el conjunt, són el testimoni de la identitat i de l’evolució del poble.
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Entre aquests enregistraments, i en la línia més cronística, destaquen
els reportatges del Fons Pons Jover on s’hi observen gran nombre d’esdeveniments culturals dels anys 70; el Fons Sebastià Pons Palliser, on hi
ha el procés de construcció dels habitatges de la Cooperativa San José
Artesano de Monte Toro; el Fons Santiago Pons Quintana, amb imatges
de l’antiga fàbrica Pons Quintana en funcionament i la nova en construcció; i els Fons de Joan Pons Jover i el de Benet Mascaró on s’hi poden trobar nombroses imatges relatives al Centre Cultural i a activitats
culturals i esportives de l’Associació La Salle. Altrament hi ha altres fons
fílmics alaiorencs molt interessants com per exemple el de Maria Isabel de Salort, però en el qual la majoria de filmacions transcorren fora
del municipi d’Alaior.
Ara bé, en aquest context, les peŀlícules dels 7D’Alo, emmarcades entre 1973 i 1984, són d’un altre tarannà. Sobretot perquè parteixen d’una
idea clara del que volen fer, amb objectius artístics i estètics al marge
de la tecnologia professional i de la maquinària productora i mercantil. A més, destaquen des d’un punt de vista formal i tècnic per la inclusió de tasques de muntatge —d’un procés de selecció i ordenació de les
imatges enregistrades— en funció d’una trama argumental premeditada que va més enllà de les limitacions temàtiques i documentals del cinema familiar. Així, el cinema dels 7D’Alo és diferent en tant que s’ha
fet ús de la imatge com a iŀlusió, com artifici per crear un espectacle de
ficció fonamentat en el coneixement i la tradició literària, teatral i, per
suposat, fílmica dels autors. A més, mostra influències artístiques i estètiques que poden resultar no convencionals per a l’espectador que
viu en una societat on la imatge és per ser consumida de manera instantània i sense pas cap reflexió. Entrem de ple dins el món del cinema amateur a Alaior.
Les peŀlícules dels 7D’Alo
Si mirem de definir amb precisió quines i què són les peŀlícules dels
7D’Alo, veurem que no sempre hi participen les mateixes persones. És
més, tampoc s’ha de pensar que el nom 7D’Alo es refereix a un grupusRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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cle limitat de persones. El que sí és cert és que gairebé tots els que hi participen són d’Alaior i d’unes coordenades generacionals més o manco
pròximes. Al mateix temps, el realitzador comú en totes elles és el pintor i gravador alaiorenc Pere Pons (1949), figura polifacètica i indispensable, ja que disposava del petit equip de Super-8: una càmera Super-8,
una moviola, una empalmadora i un projector sonor. Tanmateix, una
peŀlícula no és cosa d’una sola persona, i en aquest cas tampoc hi havia una divisió del treball en oficis com en el cinema professional, ans
al contrari, tothom participava en totes les tasques a excepció de la de
muntar la peŀlícula un cop filmada. De fet, aquesta manera de fer és general en el món del cinema amateur (Vilageliu 2000).
A les peŀlícules, habitualment, s’hi visionen uns crèdits on s’indica qui
s’encarregava de cada feina. Per tant, s’ha cregut oportú precisar una
mica més els perfils dels participants més regulars a nivell tècnic i creatiu. A nivell tècnic, Pons solia filmar i muntar les peŀlícules. A més, atribuïm la majoria de guions tècnics a aquest. No obstant, el guió tècnic,
és a dir, de realització del film pas per pas, era consensuat entre tots els
participants que sabem es reunien a l’estudi de l’artista al Carrer D’en
Ravanis. A nivell creatiu, Pons comptà amb diferents perfils que van des
de la part més creativa a la més tècnica. Hi ha membres com Jaume Cardona «Tanus» (1946) —autor de bona part dels arguments de les peŀlícules i, a part, d’obres teatrals i narratives de tota mena—, Tóbal Esbert
(1945) —autor d’obres de teatre i de poesia—, el mateix Pere Pons —autor o coautor de bona part de les peŀlícules, a més de realitzador— i més
endavant el poeta Ponç Pons (1956) —autor de relats com la Visita. Tots
ells estaven interessats en la creació literària, el que suposava una font
ineludible d’inspiracions per fer el salt a la creació de textos cinematogràfics. Altrament, hi ha una prolongació de l’interès per la fotografia,
fet comú en l’amateurisme (Vilageliu 2000), reflectit en la preocupació per aquesta en el cinema dels 7D’Alo. De fet, la majoria dels 7D’Alo
o del seu contorn —Tanus, Pons, Florit, Melià, Mora, Esbert, Wagner…
—participaven ja des d’uns anys abans al foto-club del Centro Cultural.
Emperò més enllà de la denominació 7D’Alo, que es refereix originalment a un grup d’artistes alaiorencs preexistent al període fílmic, la re282
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alitat és que la sèrie de peŀlícules segellada amb el mateix nom és fruit
d’un grup de joves de la generació de Pere Pons i companyia. La majoria d’ells sense estudis reglats i relacionats amb el sector secundari del
poble —principalment fabricació de sabates— que opten per alimentar
les seves inquietuds i ocupar el seu temps lliure amb aquesta alternativa. Al respecte d’aquesta inquietud Jaume Tanus ens diu:
«Por aquellos tiempos el arte llegaría a ser imperante para ellos tanto como
el amor, sacrificando, incluso, fiestas, excursiones, y con ello, distintas oportunidades para relacionarse algo más con el colectivo femenino». (Cardona 2010)

Pere Pons i Jaume Tanus filmant (Arxiu personal de Wagner Sintes)

Parlem doncs d’aquestes peŀlícules. Per una banda, l’Arxiu conserva
en vídeo Betacam sis curtmetratges, d’uns deu minuts de durada, realitzats amb les clàssiques càmeres Super 8. Són peŀlícules creades a Alaior amb els títols següents: Requiem, El matí, El retorno, La visita, Adéu a
Inga i Las ruinas circulares. Conjuntament amb aquestes sis hi trobem El
séptimo invitado, en un principi escrita per Pons i Tanus però finalitzada
l’any 1985 a Granada per Pere Pons quan s’hi traslladà a viure i que per
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tant ja no l’atribuïm plenament al grup 7D’Alo. Per altra banda, se sap
de l’existència d’una altra peŀlícula realitzada pels 7D’Alo el 1977, intitulada Dalton, i que roman a l’espera de conversió a Betacam.

Logotips introductoris de la majoria de les peŀlícules de la sèrie 7D’Alo
(Fons Pere Pons, Arxiu d’Imatge i So de Menorca)

L’opera prima dels 7D’Alo és Requiem, una peŀlícula que es va començar a filmar al 1973 i no s’acaba de muntar fins l’any següent. És una peŀlícula concebuda en 33 tomes de cinema mut. D’aquesta peŀlícula se’n
conserva un extens anecdotari que és degut a la poca experiència dels
participants en aquell moment i, en efecte, d’un rodatge llarg i farcit de
complicacions. Un cop acabada és una peŀlícula aproximadament de 10
minuts de duració, amb una trama de tall surrealista ideada per Jaume
Cardona; és el viatge oníric d’un pagès pobre i beneit —protagonitzat
per Marce Llambias— a qui se li apareix un personatge fosc i emmascarat que el tempta a seguir un joc malèfic a canvi d’obrir una capseta que simbolitza el poder o la fortuna, qui sap. És una reflexió sobre
la vanitat i la perversitat humana en tots els nivells. És ben visible que
al darrera hi ha un guió tècnic estudiat en el que cada imatge és meditada, sense por a experimentar. Hi trobem destacables transicions entre plànol i plànol o també un més que evident interès per la fotografia.
S’utilitzen paisatges i espais típicament menorquins on hi predominen
els colors blau, verd i blanc suggerint, la combinació cromàtica, un aire
insòlit i misteriós. Anys després, al 1981, aquesta peŀlícula va participar
en la II Mostra de Cinema Independent de les Illes, organitzada des del
Cine Club de Ciutadella, conjuntament amb Dalton i La visita.
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Fotograma de Requiem (1973)
(Fons Pere Pons, Arxiu d’Imatge i So de Menorca)

El matí, realitzada entre 1974 i 1975, es basa en el recurrent imaginari poètic de la inexorable arribada de la mort. Pren el títol d’una composició musical del segle XIX de l’autor noruec Edvard Grieg que fou
concebuda per acompanyar l’obra dramàtica Peer Gynt del també escandinau Henrik Ibsen. L’obra cinematogràfica, escrita i realitzada per
Pere Pons, no passa per alt el romanticisme original del clàssic conformant una peŀlícula sobre el subjecte i la naturalesa. El matí és un cant
a l’arribada del dia i amb ell a l’arribada de la mort indefugible, tot i
que un hom menorquí, Basili Enrich, perdi els papers de la seva última
obra i no ho acabi de pair. Allò que era inevitable esdevé, i l’arribada de
la mort, protagonitzada per Jaume Cardona, és una esquerda comicosurrealista en una història més aviat tràgica. En aquest cas, el surrealisme no és arraconat però és cert que no és tan desconcertant com a
Requiem, probablement perquè connecta vivament amb la idea romàntica de captar l’arribada del dia, a dalt del turó de Santa Àgueda, i el
sentiment d’impotència d’un home que té ganes d’acabar la seva obra
aquell matí.
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Fotograma d’El matí (1974–1975)
(Fons Pere Pons, Arxiu d’Imatge i So de Menorca)

Fotograma de Retorno (1975)
(Fons Pere Pons, Arxiu d’Imatge i So de Menorca)
286
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El retorno es va començar a filmar al Nadal 1975 i és probablement
el curtmetratge dels 7D’Alo més simptomàtic del moment històric que
s’estava vivint. Si bé és una aŀlegoria del cicle de la vida sense cap intenció política —tal vegada una mica ecologista—, hi exhalen nous aires, o,
com a mínim, hi ha cares noves i femenines. Al repartiment de papers
continuen Jaume Cardona, Basili Enrich i Marcelino Llambias, mentre que s’estrenen les germanes Maria Luisa i Leonor Montoro —a qui
pertany l’autoria del guió—, Sion Martorell i Emerciana Pérez. El Retorno descriu l’emmirallament d’un home que retorna d’algun lloc cansat,
aixafat i que allunyat de la societat reflexiona sobre la vida. Altra vegada es treu partit al recurs del somni per veure les coses des d’una altra
dimensió, en aquest cas la dimensió de l’ésser humà en societat. L’home entendrà que el cicle vital és el vaivé de les ones del mar a la platja, néixer i renéixer contínuament, que és l’essència de la vida, quan
apleguen persones de diverses generacions en un mateix lloc per replantar un pi. Aquell home que abans estava trist, es desperta confós
del seu somni sense saber la naturalesa d’allò que ha vist, però ara se
sent feliç.
La banda sonora d’aquest curtmetratge, una preciosa musicació de
Lluís Llach del poema Ara mateix de Miquel Martí i Pol —recitat per Josep Maria Flotats— publicada al 1982, ens ha plantejat més d’un problema cronològic. Pensàvem que era impossible que El retorno, segons
Pere Pons realitzada entre els anys 1975 i 1976, pogués utilitzar aquesta peça musical que no seria publicada per l’autor català fins cinc anys
després. La clau del problema era que Pons i companyia varen filmar El
retorno sense so perquè al 1975–1976 encara no disposaven de la tecnologia suficient i, quan a partir dels anys vuitanta fou possible sonoritzar
les peŀlícules el realitzador, optà per introduir aquesta peça clarament
vinculada a la Nova Cançó Catalana. Per tant, tot i l’aparent bon maridatge audiovisual, s’ha de tenir en compte que no és fins que la tecnologia disponible ho permet que Pere Pons no sonoritza El retorno i també
Rèquiem i El matí. Aquest film, sense la peça musical que l’acompanya
ara, fou presentada a la I Mostra de Cinema Independent de les Illes al
1976, també organitzada des del Cine Club de Ciutadella.
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Pocs anys després, al 1981, l’escriptor alaiorenc Ponç Pons va publicar una de les primeres obres narratives que intitulà Vora un balco en
un mar inaudible. Es tracta d’un petit volum constituït de petits relats
curts l’últim dels quals, La mort, serà adaptat al cinema pel seu amic
Pere Pons amb el títol de La visita. En el curtmetratge, el mateix Ponç
Pons hi participa protagonitzant-hi el paper principal. Segons els dos
autors l’obra és el resultat d’un rodatge curt, d’entre un i dos dies, i tota
la peça va ser filmada en una habitació del foto-club 18×24 de s’Arraval
de Maó, que a la peŀlícula figura ser l’estudi d’un escriptor que intenta treballar. Així, prenem el relat de Ponç Pons per explicar-nos millor:
Tenia la porta oberta i exactament dues-centes trenta-tres idees es passejaven, un poc estretes, ho reconec, en la part alta, sobre la tapadora, de l’estilogràfica. No sé com va passar. De cop i volta, va entrar la mort, tot d’improvís, vestida de negre i amb una carassa blanca color calavera com en un
cicle de Bergman. (Pons 1981)

Veiem doncs com el surrealisme, altra cop, hi és latent. I encara més
latent quan entenem ben netament que allò que li passà a la mort aquell
vespre és que «havia sortit de xala i havia begut més de l’estipulat pel
reglament celestial». Tant és així que s’ha plantat a l’estudi de l’escriptor per jugar a espantar-lo. A l’obra audiovisual les peces musicals escollides —una peça composada i cantada per Lluís Llach i Amor Brujo de Manuel de Falla— també juguen un paper engrescador. A més, la
composició, com és habitual, cuida la fotografia, la llum i els ritmes de
cada escena. L’obra de Ponç és àgil, còmica i delirant; i el seu salt a la
pantalla no es queda curt.
La següent peŀlícula, Adéu a Inga, és concebuda per Jaume Tanus i realitzada per Pere Pons al 1982. Aquesta peça, amb continues aŀlusions
i referències a l’obra mestre Gritos y susurros de 1972, és un homenatge al cineasta suec Ingmar Bergman. Fins i tot, el nom de la personatge principal, Inga, ens permet pensar que deriva del nom del mateix director Ingmar. S’intueix ràpidament l’admiració que processen alguns
membres dels 7D’Alo a la filmografia d’Ingmar Bergman, en l’argument
de tall dramàtic, en l’elaboració d’escenografies a una casa del casc an288
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tic d’Alaior, marcades pel detallisme del mobiliari, la decoració i la planificació de cada plànol en matèria fotogràfica. Tot plegat, cal valorar
la complexitat afegida de tractar-se d’una peŀlícula ambientada en un
temps passat, probablement del segle XIX, i que no abandona el caràcter 7D’Alo. Altrament, és destacable la composició musical que sona durant tot el curtmetratge i que és obra pròpia del també alaiorenc Santiago Cardona. Al 1982, aquesta peŀlícula fou premiada amb el primer
premi al III Concurso Insular de Cine Amateur del Centre Social de Maó.
Las Ruinas Circulares és la peŀlícula de més llarga duració de totes les
realitzades pels 7D’Alo, més de 15 minuts. Agafa el títol del conte homònim de Jorge Luís Borges que se troba al recull de contes Ficciones, editat
al 1944 i en la qual està basada l’adaptació de Pere Pons. De fet, la realització de Pons està dedicada a l’escriptor argentí, molt llegit en aquells
anys. Les imatges en la majoria de casos van acompanyades d’una veu
en off, Mariano Crespo, que recita fragments íntegrament extrets del
conte o en alguns casos aproximacions del mateix.
La filmació transcorre majoritàriament al poblat talaiòtic de Torre
d’en Galmés i a altres indrets menorquins. De la selecció dels escenaris se’n desprèn una reflexió anterior per tal d’aconseguir una atmosfera que encaixa amb el relat de Borges: un lloc inhòspit, remot i antic,
quasi màgic. Borges ens situa en un lloc on:
[…] nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era
una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de
la montaña, donde el idioma zend no está contaminado de griego y donde
es infrecuente la lepra. (Borges 1944)

Podríem dir que aquesta és una de les obres més aconseguides. El mateix Ponç Pons ens va fer saber que en aquest bon punt l’experiència en
rodatge i el coneixement tècnic del grup era prou alt. A més, sabem que
l’equip de filmació de Pons s’havia renovat de tal manera que podien gravar amb so i crear nous efectes com per exemple la superposició d’imatges. Es tracta d’un film d’un gran rerefons filosòfic. Ni més ni menys, parla
sobre la creació i el poder de la dimensió onírica dels homes en la creació
dels propis individus. Al nostre parer, és una peŀlícula que té totes les caRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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racterístiques de «cineclubista» ja que la gran varietat de temes profunds
i transcendentals que toca donarien peu a un inacabable cine-fòrum.
La temàtica central del film gira entorn a la creació d’un individu,
Ponç Pons, a partir del somni d’un altre individu, Walter di Paolo, que
alhora és somiat per un altre. A partir d’aquí, des del nostre punt de vista,
es despleguen al llarg del conte dues idees. Una, el debat intern de l’individu creador que s’anirà donant compte que també és fruit del somni d’un altre, remetent-nos al tema de l’existència humana a la Terra.
La segona, el paper d’un ens extern, el foc, que «mágicamente animaría al fantasma soñado», que ens remet al tema diví. A més a més, en
podem extreure una tercera idea no tan manifesta en el film però sí en
l’ADN dels 7D’Alo: el procés de creació, el d’un artista que dóna llum a
la seva obra. Finalment, cal fer notar el paper important del repertori
musical que exhibeix l’obra, sempre d’estil clàssic i operístic, amb peces de Marcello Viotti, Tomaso Albinoni i Carl Orff.
Aquestes peŀlícules de realització grupal varen tenir un ressò escàs o
quasi bé nul a Alaior i Menorca. Les peŀlícules Requiem, El retorno, Dalton i Adéu a Inga han estat les més visionades, ja sigui en algun certamen o mostra ja esmentada o esdeveniment aïllat relacionat amb els
7D’Alo. Altres peŀlícules com La visita, Las Ruinas Circulares o el Séptimo Invitado han passat més desapercebudes accentuant el poc interès
de donar-se a conèixer que hi havia entre els autors. En aquest aspecte, els mateixos, un cop acabada la postproducció del film, organitzaven un «pas privat» pels que havien participat en la realització del film
amb l’objectiu de veure i celebrar conjuntament el resultat de tanta feina. En tot cas, una presentació a major escala d’aquestes peŀlícules a
Alaior hagués resultat un naufragi en un mar d’incomprensió. Eren peŀlícules destinades a cercles reduïts i minoritaris.
Els públics i les sales cinematogràfiques a Alaior
a les dècades dels 50, 60 i 70
L’Alaior que veu néixer a la majoria dels que seran integrants dels 7D’Alo
és un poble tradicional en tots els sentits. A efectes demogràfics, per
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exemple, si a la dècada dels quaranta Alaior disposa de 4.788 habitants; quaranta sis anys després, al 1986, Alaior tan sols ha augmentat
en 1.147 habitants. Per tant, el període que tenim entre mans no és un
ESTUDI SOBRE LA POBLACIÓ DE MENORCA. Anàlisi demogràfica de finals del segle
període de creixement
demogràfic, sinó d’un equilibri de més de quaranta anys en la xifra dels cinc-mil habitants.
4. TAULES ESTADÍSTIQUES
XX

4.1. Taula 1. Evolució de la població de Menorca 1900-2002
MUNICIPIS
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1981
1986
1991
1996
2001
2002
4.933 5.005 5.111 4.968 4.788 5.034 5.069 4.939 5.020 5.106 5.485 5.606 5.935 6.373 6.705 7.684 7.982
Alaior
8.611 9.369 9.575 10.350 10.716 11.190 12.363 12.240 13.368 15.113 16.729 17.637 18.776 20.874 21.296 23.706 24.741
Ciutadella
1.315 1.545 1.635 1.543 1.577 1.905 2.004 2.019 2.254 2.506 2.718 3.076 3.299 3.681 3.828 4.134 4.262
Ferreries
1.049 1.076 1.204 1.226
Es Migjorn Gran
3.076 3.395 3.288 3.242 3.561 3.227 3.119 2.887 2.797 2.779 2.776 2.937 3.009 2.353 2.572 3.268 3.532
Es Mercadal
2.497 3.110 2.607 2.281 2.651 2.174 2.013 2.060 2.213 2.575 2.844 3.673 4.459 5.219 5.720 6.681 6.948
Es Castell
17.144 17.542 17.866 17.010 17.459 15.732 16.139 16.086 16.497 18.466 20.670 21.860 21.356 21.564 21.884 23.993 25.187
Maó
2.116 2.065 2.096 2.273 2.150 2.100 2.074 2.148 2.272 2.326 2.490 2.834 3.088 3.928 4.626 4.918
Sant Lluís
TOTAL
37.576 42.082 42.147 41.490 43.025 41.412 42.807 42.305 44.297 48.817 53.548 57.279 59.668 64.201 67.009 75.296 78.796
Es Migjorn Gran no va ser municipi independent fins al 1991. Restà inclòs dins es Mercadal fins aquell any.
Sant Lluís formava part de Maó el 1900

Evolució de la població de Menorca entre 1900 i 2002
(Font: OBSAM. INE-IBAE)

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) i Institut Balear d’Estadística (IBAE)
Elaboració: OBSAM

Aquest «equilibri» demogràfic no és atzarós sinó que lògicament té
a veure amb el desenvolupament econòmic i social dels seus habitants.
Ens trobem amb un poble que s’ha desplegat entre els vaivens de la ruralia i el poble i que, si bé és clara la importància del món rural a Alaior,
comparant-ho amb altes pobles de l’interior de l’illa resulta evident l’alt
pes que té el sector secundari al poble. I aquesta idea, malgrat pugui sem44
blar deslligada del tema que ens ocupa, és crucial. Ho és perquè aquest
augment del fenomen urbà significa que, amb el rural, hi coexisteix un
teixit urbà que viu, treballa i passa el seu temps d’oci als carrers del poble. No obstant, és necessari mostrar-se cautelosos i reconèixer que és
difícil generalitzar quan una societat se’ns presenta tan heterogènia.
Es muy significativa aquella familia de Alayor —un ejemplo entre otros tantos— en la cual el padre, nacido en 1889 está empadronado en 1960 como
jornalero, el hijo mayor (24 años) como metalúrgico, el segundo (22 años)
como platero, el tercero (19 años) como campesino y el cuarto como escolar. (Bisson 1976)

Ara ja sí, la qüestió de l’oci és als nostres ulls una molt bona manera de
copsar com flueix la vida al poble. Als quaranta la vida social i cultural
d’Alaior ha estat ofegada pel sotrac de la guerra. La represa posterior —si
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es pot considerar una «represa»— és ordenada i condicionada en relació
amb els principis del règim dictatorial. Així les activitats lúdiques preexistents, principalment el futbol i el cinema, s’inclouen en aquest bastiment ideològic nacional, unitario y católico, sobretot per mitjà de societats
i associacions enquadrades en el sistema, com el Centro Cultural, Mercantil, Agrícola e Industrial «Es Casino», que neix el mateix desembre
de 1939 i que agafa el relleu i el local de l’Agrupación de Derechas que
fou clausurat durant la guerra; com també el Patronato de la Salle, depenent del mateix coŀlegi catòlic que havia arribat a Alaior a principis de
segle XX i que ben entrats els quaranta agafarà embranzida oferint activitats culturals i artístiques de diversa mena (Diccionari del Teatre 2003).
Aquests dos coŀlectius tractaran d’unificar i agrupar tot l’oci del poble i,
de retop, les tradicionals divergències ideològiques en el poble ja que «es
Comitè» —la competència republicana— ja no hi és, ni pot existir. Certament seria interessant mesurar fins a quin punt s’aconsegueix la pretesa
homogeneïtzació i canalització del caràcter lúdic i polític del poble en un.
En aquesta situació, als anys quaranta, «Es Casino» aprofitant la centralització, disposarà d’una sala de projeccions els diumenges. Emperò, el 1941 hi ha notícia que es va inaugurar un altre cinema. Tot indica
que la societat Fin de Siglo, propietària de l’edifici de l’antic local del
Círculo Democrático y Republicano «Es Comitè», havia llogat a un
particular la sala per engegar el Cine España (Salort 1998). Sens dubte,
la iniciativa privada resultarà fonamental per ampliar les característiques de la oferta cinematogràfica al poble, i no serà l’únic cop que això
succeirà. Si hi ha iniciativa privada és que el cinema era una cosa rentable en aquell temps.
I és que als anys cinquanta, els anys d’infantesa dels 7D’Alo, són anys
d’esplendor pel cinema arreu d’Europa. Segons els sociòlegs, a Europa de l’Oest, al 1952 és l’any que els europeus concorren més a les sales
de cinema. Cada europeu, inclosos els nounats, va anar setze cops al
cinema durant aquell any (Sorlín 2005). En particular, a Alaior, aquestes dades són un referent al qual emmirallar-se, però és probable que
l’any, o els anys, d’or del cinema fos pels volts de la dècada dels seixanta. De fet, al 1958/59 a Alaior s’engega un nou cinema, les projeccions
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Fotograma de La visita (1981)
(Fons Pere Pons, Arxiu d’Imatge i So de Menorca)

Fotograma d’Adéu a Inga (1982
(Fons Pere Pons, Arxiu d’Imatge i So de Menorca)
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de cinema infantil al Coŀlegi la Salle de la Plaça Nova, del que el Senyor
Juan Villalonga —el senyor Virolla— en pagà part de l’aparell cinematogràfic (Salort 1998). Tanus ens parla en un dels seus Relatos Novelados
d’aquest període on el cinema era influent en la vida del poble:
De películas vimos la tira, y siempre precedidas del inefable No-Do. Por lo
que no era de extrañar que personajes como Franco y Manuel Fraga, equipos de fútbol como el Real Madrid de las cinco copas, el Papa, obispos y
cardenales, llegaran a ser para nosotros tan artistas como lo fuera un Marlon Brando. Nos acompañaban reconocidas voces, que llegaron a hacerse
familiares en los doblajes, como las de Matías Prats (padre) o Juan Manuel
Soriano. (Cardona 2004)

Els anys seixanta són els anys d’esplendor dels públics cinematogràfics
a Alaior. És en aquesta dècada, i sobretot a finals d’aquesta quan hi ha
projeccions fins a tres i quatre dies a la setmana. Hem de tenir en compte
que al 1963 s’inaugurà un altre cinema als afores del poble, de grans dimensions i amb una cabuda aproximadament de mil espectadors. És el
nou Cine España. Són els anys del famós Festival de la Canción Menorquina (1964–1967) i del que s’intueix el moment de màxima concurrència d’alaiorencs a les sales cinematogràfiques, sobretot entre 1969 i 1972.
Al mateix temps coexisteixen dalt la Plaça central del poble els dos cinemes gestionats per l’empresa Salas: Cine Centro Cultural «Es Casino»
i Cine Alayor. Al Coŀlegi La Salle continuen les projeccions infantils al
nou edifici del Porrassar Vell i, cap a l’any 1969, també comencen unes
sessions de cine-fòrum al Cine Alayor, resultat de la coŀlaboració entre
«Es Casino» —que entre els anys 63 i 69 ha comprat la totalitat de l’edifici de l’antic Comitè— i el Patronat de la Salle —que gaudia d’una activitat intensa en aquell moment— (Salort 1990). Tanus ens ho descriu així:
En aquellos tiempos Alaior disponía de tres salas cinematográficas, más la
aludida del centro escolar dedicada exclusivamente a programación infantil. Los casi cinco mil habitantes estábamos más que abastecidos de séptimo arte, si bien no en tanta prontitud a los estrenos de las capitales del país.
(Cardona 2004)
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Fotograma de Las Ruinas Circulares (1984)
(Fons Pere Pons, Arxiu d’Imatge i So de Menorca)

Fotograma de Las Ruinas Circulares (1984)
(Fons Pere Pons, Arxiu d’Imatge i So de Menorca)
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La Salle (1959–1964)
La Salle (1964–)
Es Rincó / Cine España / Cine Alaior (1941–1972)

Abans de la Guerra Civil, Círculo Democrático

Es Casino Nou (1978–)

Centro Cultural, Mercantil, Agrícola e Industrial

Cine España (1963–enderrocat a principis de la dècada del 1990)
Casino Vell (1940–1978)

Centro Cultural, Mercantil, Agrícola e Industrial

A dalt, localització dels cinemes a Alaior a partir de 1939 (Font: Google
Earth). A baix, IDE Menorca (Font: ortofoto 1956).
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Ens trobem als anys 70 que Alaior compta amb gairebé quatre cinemes, al mateix temps que la població pràcticament no ha augmentat.
Al 1970 el municipi tenia 5.106 habitants, en relació amb 1940 la població tot just s’ha incrementat en 318 habitants. Per tant, hi havia aproximadament un cinema per cada 1300 habitants. Els quatre cinemes i el
cinema del coŀlegi La Salle coexistiran fins a l’enderrocament de l’edifici de l’antiga associació republicana, el que allotjava el Cine Alayor o
«Es Rincó», al 1978. Durant aquestes obres el Centro Cultural manté
les projeccions a l’edifici del Casino Vell, que quedarà tancat a partir de
inauguració del nou edifici.

Construcció del nou Centre Cultural d’Alaior al 1978
(Fons Juan Pons Jover, Arxiu d’Imatge i So de Menorca)

És evident que, si el nombre d’habitants del poble es manté regular
entretant que el nombre de cinemes al poble s’incrementa, el nombre
d’espectadors cinematogràfics no va aturar de créixer d’ençà els anys
quaranta. A més, si tractem d’ubicar aquestes dates veurem que ens
trobem en un moment crucial: entre el primer boom turístic menorquí
motivat per la inauguració de l’aeroport de Menorca, el març de 1969,
i l’adveniment de la crisi del petroli de 1973 (Casasnovas 2006). A cauRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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sa d’aquest boom turístic, s’originaran a Menorca més de 10.000 places
hoteleres, el que significa la creació de nous llocs de treball en els sectors secundari i terciari. És a dir, sorgeixen noves possibilitats d’assentar-se als pobles i abandonar la vida del camp, tenir un sou fixe i temps
per dedicar a l’oci. En conseqüència d’això, i pel que ens interessa, brollen nous consumidors potencials del setè art.
Sabem que els cinemes d’Alaior s’omplien. Aquest fet fa notar que
l’espectacle cinematogràfic tenia un paper fonamental, no només com
esbarjo sinó com una activitat habitual i quasi bé necessària (Mas i Pujals 1999). Hem de tenir present, segons els testimonis entrevistats,
que per aquests anys les úniques activitats d’oci de les quals gaudien la
majoria d’alaiorencs eren el cinema i el futbol. Ara bé, quan parlem de
cinema en general hem de distingir entre un cinema més «massiu» —
el comercial— i un cinema més minoritari —l’alternatiu. El primer, es
consolida com una manera econòmica i còmode de fer passar el temps
lliure en un espai fosc de certa llibertat que a més ofereix la possibilitat
d’obrir els ulls davant un món imaginari i superlatiu en tots els aspectes. En definitiva, una via per contactar amb altres cultures, formes de
viure, etc. El segon, resultat del primer i d’una societat cada cop més
dinàmica i inquieta, es tradueix en termes cinematogràfics en una recerca més selectiva, i alternativa, tot i la censura dels continguts comprometedors. És el cineclubisme.
El relleu generacional i les noves actituds a través del cinema
Ja s’ha dit que durant els anys quaranta i cinquanta les activitats culturals i d’oci del poble estaven inscrites dins l’entramat de la dictadura.
Per això, tot allò alternatiu era vist, com a mínim, amb desconfiança. I
així el mode dominant de fer cultura i, en conseqüència, de participar
en ella, comptava amb les persones convenients i la buidor política i
ideològica suficient com per ser entesa com a normal en el règim establert. S’ha de tenir en compte que l’articulació d’un notable teixit associatiu i d’un magre mercat cultural propi és la millor manera que té una
dictadura per oferir dosis de cultura i diversió sense perdre’n el control.
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Tanmateix, a partir dels anys seixanta, any rere any s’entreveu una tímida obertura i permissivitat. La dictadura s’havia trobat en una cruïlla
entre la ferma custòdia de les idees que fins en aquell moment l’havien
mantingut inalterable i la categòrica supervivència econòmica. És durant els seixanta que s’esclareix que la segona opció, la que va acompanyada de divises, d’inversió estrangera, és a la que cal aferrar-se. Aquesta qüestió, a Menorca, és molt perceptible en l’àmbit econòmic sobretot
en matèria de turisme i especulació urbanística.
Aquells que no han viscut la guerra, nascuts entre els quaranta i els
cinquanta, ja tenen maduresa per enraonar. Aquestes noves generacions, que gaudiran de la bonança econòmica fruit de l’oberturisme franquista, tenen una mentalitat més moderna i mostren noves maneres
de fer. Aquest context, la confluència de subtils canvis des de dalt —el
regim dictatorial— i des de baix —aparició de noves generacions a la
vida pública— és la base de l’activisme cultural i artístic que tenim entre mans. No obstant, pensam que és un moment de impase per aquest
jovent ja que la modernitat de valors, i per tant el desballestament dels
valors pretèrits, és encara a l’horitzó. En aquest sentit aquestes generacions —nascudes als anys 40 i 50— són un preludi del que vindrà en
quant a la desfeta de la mentalitat i la moral que hi havia, ras i curt, de
la oposició a la manera de fer dels pares i els avis. De fet, com ens explica Jaume Tanus, en aquestes generacions encara impera la moral i
les normes d’una «antigua urbanidad»:
Resultaba del todo normal entonces, por parte de los más jóvenes, llamar de
usted a familiares, profesores, personas mayores, religiosos, etc. Que ello
podía significar —y en cierto modo era así—, una especie de sometimiento
por parte del menor respecto al adulto, del campesino respeto al terrateniente, del pobre con relación al rico… […] A buen seguro la generación nacida entre los cuarenta y cincuenta del pasado siglo sería la ultima que se podría tildar, con «denominación de origen» en el sentido de tener un cierto
grado de formación, donde imperaba la moral, tal vez como apuntábamos,
demasiado estricta en según que caso, pero bastante más humanitaria que
ahora en muchos aspectos… (Cardona 2010)
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L’activitat del cineclub i el cinefòrum és una bona manera de captar
aquesta transformació. Una activitat que, al nostre mode de veure, té
dos vessants transformadors: primer, el d’eixamplar una cultura estrictament visual i cinematogràfica sense precedents a la història i després,
la de capgirar i adulterar una realitat opressora a través de la creació de
pròpies xarxes de comunicació d’idees i ensenyament inteŀlectual. I és
que aquests anys, principalment els 70 i 80 són anys d’intensa activitat cinematogràfica a Menorca.
El primer cineclub de Menorca fou el de les Joventuts Musicals de Ciutadella, creat el 1958/9, però no serà fins el 1969 que entrarà a la Federación Nacional de Cineclubs. La federació, creada al 1957 i el Registro
Oficial de Cineclubs fou la manera que permeté al règim institucionalitzar, controlar i fiscalitzar aquesta activitat (Hernández i Ruiz 1978).
En canvi, el Cine Club de l’Ateneu de Maó entrarà a la federació i al registre ja des del moment en què es creà al 1963/64. Examinant la relació de socis que ofereix Salvador Castelló a la seva obra sobre el Cineclub Ateneu ja hi trobem futurs membres dels 7D’Alo: Jaume Cardona,
Tóbal Esbert, Marcelino Llambias o Wagner Sintes (Castelló 2001). Segurament, aquestes persones no són les úniques que es desplacen fins a
Maó per veure cine d’autor però, en concret, sembla que pels 7D’Alo el
Cineclub de Maó és un referent. Tant és així que a finals dels anys seixanta alguns membres coŀlaboren en engegar el Cineclub i Cinefòrum
alaiorenc, que es manté fins al 1978 (Salort 1998).
Resulta interessant veure com el cineclub i el conseqüent cinefòrum
arrenca de dins les mateixes associacions i institucions que, a excepció
de les Joventuts Musicals de Ciutadella i de Ferreries, comptaven amb
el beneplàcit dels poders locals, i per tant de la dictadura. Es percep que
en aquell moment final de la dècada, la del maig francès, dins el sí de
l’associacionisme local hi hagué un balandreig entre idees i energies
conservadores i progressistes que s’ha constatat a més d’una entrevista oral. I és que en aquella etapa predemocràtica el cineclub desenvoluparia una intensa activitat cultural i política. Segons un dels organitzadors del Cineclub Ateneu de Maó, Joan Pons Moll:
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Els que ens proposàrem de renovar el Cineclub, ho férem amb la intenció
de possibilitar un lloc de trobada i de confrontació d’idees. Al principi, després de la projecció de peŀlícules, els coŀloquis eren molt vius i fins i tot polèmics. Es parlava amb un notable grau de llibertat de les coses que suggerien
les peŀlícules: capitalisme, lluita de classes, burgesia, costums… L’acusació
immediata que prest se’ns féu va esser que érem comunistes i aquest qualificatiu, en plena dictadura franquista, era greu. (Castelló 2001)

La bibliografia existent ens indica que les peŀlícules que se visionarien i se comentarien al cineclub maonès serien les mateixes que es projectarien a Alaior, i això es justifica per l’abaratiment de costos que suposaria als organitzadors. Encara que amb cert retràs, en aquesta època
va irrompre un cinema radicalment nou a conseqüència de la revolució cultural del 68. A la taula que oferim a continuació hi ha una selecció de peŀlícules i autors que se varen projectar al Cineclub Ateneu de
Maó (Castelló 2006).
Any de
Títol
producció

Director

Any de
projecció

1965

La caza

Carlos Saura

1968

1953

Un verano con Mónica Ingmar Bergman

1941

Ciudadano Kane

Orson Welles

1967

Edipo rey

Pier Paolo Passolini 1970

1962

Los comulgantes

Ingmar Bergman

1971

1962

El ángel exterminador

Luís Buñuel

1973

1968
1969

Per desgràcia no està enregistrat cap cinefòrum ni d’Alaior ni de Maó.
De què degueren discutir en cada cas? Amb quina intensitat? No obstant, cal aclarir que els anys seixanta generalment encara són uns anys
d’apatia política o de resistència amagada, no serà fins els setanta que
al món de la cultura es respira ambient de contestació política i de vinculació a l’oposició democràtica (Buades i Serra 2000).
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En aquelles dates primerenques, el grup de joves d’Alaior, tot i encara no haver-se constituït com els 7D’Alo, ja s’havien involucrat en
afers culturals del poble. Per una banda, van participar activament en
la creació del Cineclub d’Alaior al Casino; per l’altra, un poc abans, van
participar en el Foto club d’Alaior al Casino. Podríem dir que aquestes
activitats, combinades lògicament amb el creixement inteŀlectual personal, van permetre disposar d’idees, coneixements compartits i sobretot d’ànims per portar més enllà les seves inquietuds mitjançant les institucions i canals que hi havia al poble. Jaume Cardona, a la seva obra,
ens parla del senyor Moll, l’odontòleg del poble que també formava part
del Foto club, i diu: «¡Lo que llegamos a aprender de fotografía con ese
hombre!» (Cardona 2004).
Des de l’Associació de la Salle d’Alaior, participant al grup de teatre
experimental Salla-7, també presentaran alguna obra de teatre, com
Aaron y Jeremías, escrita i dirigida per Tóbal Esbert al 1970. Una obra
coneguda perquè va poder representar-se a Palma, al Concurso Provincial de Teatro, i pel desconcert que va generar entre un públic que
estava acostumat a una altra cosa més formal. El caràcter existencialista de l’obra, l’ús constant de l’element simbòlic, de l’expressió teatral absurda ens trasllada, inequívocament, a un rerefons de qüestions
que hom es va fer en un moment donat sobre la societat i l’home. L’interès per allò alternatiu i allunyat de convencionalismes fou una constant, sobretot en les feines de Tóbal Esbert.
Una altra fita d’aquells anys és l’exposició coŀlectiva del Casino 17 de
Gener de Ciutadella, al 1972. Aquesta primerenca exposició de pintura,
dibuix i fotografia, on hi participen Jaume Cardona, Pere Pons, Tóbal
Esbert, Joan Florit, Tolo Mora, Wagner Sintes i Armando Melià és la
que va donar llum al nom grupal 7D’Alo. Cal dir que uns anys després,,
al 1979, hi hagué una altra exposició coŀlectiva dels 7D’Alo amb obra
de Melià, Wagner, Esbert, Pere Pons i Tanus a la Biblioteca Municipal
d’Alaior. En ella també es varen projectar les peŀlícules realitzades fins
al moment: Requiem, El matí, Retorno i Dalton.
Als anys 70 la realització de cinema amateur s’ha estès força arreu
de les Illes (Pujals 1999). Tal vegada, aquesta expansió del Super-8 ha
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D’esquerra a dreta, Pere Pons, Jaume Cardona «Tanus»,
Basili Enrich i Wagner Sintes al rodatge d’El matí (1974–1975)
(Arxiu personal de Wagner Sintes)

estat una mica més tardana respecte les àrees urbanes de la Península
com per exemple a Catalunya, on l’«edat daurada» del cinema amateur és entre 1955 i 1974 (Tomàs i Beorlegui 2009). A Menorca, el 1973
sembla un any molt important per aquest medi d’expressió perquè des
dels Cineclubs no només hi ha interès per visionar cinema, sinó també
per donar peu a la creació. Per una banda, el 1973 es crea la secció de
cinema amateur del Cineclub de Ciutadella que organitzarà diverses
mostres i cicles de cinema independent on s’hi presentaren entre altres
els 7D’Alo (Salvador 2002). Per l’altra, des del Cineclub Ateneu de Maó
que impulsarà el cinema amateur creant els premis Mateu Fontirroig
per premiar aquestes modalitats cinematogràfiques (Castelló 2006).
Tot plegat es converteix en un incentiu per a l’ús de la càmera Super-8.
És interessant també donar compte que ja dins la segona meitat dels
anys setanta, Pere Pons serà membre del Grup Es Mussols, una combinació de poesia, música i art plàstic de clar esperit reivindicatiu i polític (Elorduy i Portella 2002). El poeta Ponç Pons (1956), per la seva
banda, també es mostrarà compromès amb la realitat social i política
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de l’illa (Elorduy i Portella 2002). Entrats els anys setanta, ja s’accentua amb tota claredat el sentit crític del món de la cultura vers allò establert. En tot cas, aquesta ruptura, fixada sobre el paper de la realitat
fosca en el món interior d’aquests autors, a priori no té a veure amb el
grup 7D’Alo que fixa el seu interès en el món estètic de la ficció que ells
mateixos reivindiquen amb la premissa «d’art per art».
Consideracions finals
L’obra fílmica dels 7D’Alo ha servit per donar llum a un període històric recent que consideram molt dinàmic però poc estudiat. De fet, són
molt pocs els treballs d’aquesta època de transicions, dels anys 70 i 80,
que hi ha actualment sobre la taula. Per tant, en primer lloc, aquest petit treball d’anàlisi, amb la màxima modèstia, pretén ser una aportació
a la història general més enllà de l’estudi d’unes peces cinematogràfiques aïllades i una manera de demostrar que a partir de documents audiovisuals és possible fer història. És per això que també ha estat convenient utilitzar els testimonis orals dels creadors de les peŀlícules i la
bibliografia que acompanya el final d’aquestes pàgines.
De fet, quan ens referim a aquests anys, estem parlant d’un moment
cultural transcendental per entendre l’actualitat. Però «semblaria un
error que mitifiquéssim les accions d’aquests anys anterior al 79» ja que
tot allò que va succeir aquells anys no és el resultat del no res (Salord
2000). Per açò, en aquestes pàgines s’han abordat les dècades immediatament anteriors (50 i 60) a la creació del grup 7D’Alo i a la realització
posterior de les peŀlícules que tractem. Amb tot, creiem que demostra
que hi ha una certa continuïtat, que la generació que tractem arrossega un bagatge cultural i mental hereu dels anys 50 i 60 —de masses i
en castellà— i que s’actualitza devers els anys previs a la transició —ara
dirigit a un públic determinat i majoritàriament en llengua pròpia— en
un ambient d’intensa modernització i revifada cultural. En tot cas, queda pendent esclarir què succeeix els anys posteriors: com és que al 1984
els 7D’Alo abandonen la realització de peŀlícules? I més encara, com podem explicar aquest final en el seu context històric?
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Fulletó del concurs provincial amb la fitxa tècnica d’Aaron i Jeremías (1979)
(Arxiu personal de Tobal Esbert)

Per una banda, sembla evident que no disposem de més peŀlícules
dels 7D’Alo per l’evolució natural de les persones. En poc temps es va
disgregar l’ànim de fer obres coŀlectives en diversitat d’ànims individuals. Cada un d’ells es va desmarcar d’aquella activitat per fer-ne d’altres o per dedicar-se a la seva vida i feines personals. Tanmateix, és de
valorar que la gran majoria dels 7D’Alo continuen engrescats, cadascú
per la seva banda, en les arts. Alguns d’ells, fins i tot, s’han consolidat
com a professionals reconeguts.
Per l’altra, i tractant de donar respostes al segon dels interrogants,
vist en perspectiva el desballestament progressiu del cinema en la seva
vessant més social, alternativa i amateur del cinema dels cineclubs —i
especialment dels cine-fòrums— aquest fet sembla formar part d’un
procés històric que se’ns intueix complex a nivell del que entenem per
història cultural en general a Menorca.
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Si bé és evident que la consecució d’una democràcia a l’estil europeu amb unes llibertats ampliades tindria els seus efectes en la cultura, hi ha diferents aportacions: per uns, la democràcia amortitzaria una
cultura local d’idees polítiques (Portella 1999); per uns altres, les institucions democràtiques i culturals canalitzarien les reivindicacions
d’aquesta mena oferint vies de participació ciutadana fent la cultura
més política (Salord 2000).
En aquest bon punt, el que hem comprovat és que la formació de cineclubs i cine-fòrums va participar en la formació d’un esperit crític
vers la cultura, d’una alfabetització cultural i política moderna que serà
important en el anys que vindran després. Malgrat que el cinema dels
7D’Alo estigui buit de contingut polític manifest, està ple de caràcters
simbòlics, influències i idees personals que demostren un bagatge en
forma de cultura audiovisual afaiçonada en el visionat de cinema alternatiu del Cineclub. És més, creiem que aquest bagatge cinematogràfic d’aquestes generacions és molt important, demostrant que aquells
anys el consum de tot tipus de cinema era aclaparador. També ens sembla que la consecució d’una democràcia, on es pot parlar obertament
de tot, buida de sentit la formació d’aquests cine-fòrums per parlar de
política, però no per parlar de la vida. Per tant, el desballestament progressiu del Cineclub, amb cine-fòrum, no es pot vincular únicament al
final de la censura política sinó que és causa de molts més factors que
no només tenen a veure amb les llibertats polítiques adquirides a partir del 79 (Ruiz 2012). A més, quan parlem de cineclubisme i d’amateurisme sempre cal ésser conscients de que s’està estudiant un fenomen
minoritari amb un reduït impacte en el conjunt de la societat.
Ara bé, en aquestes pàgines també s’ha tractat de reivindicar l’obra
d’aquest conjunt de cineastes perquè es creu inqüestionable el seu valor artístic i estètic. També per reivindicar, altre vegada, la complexitat
de dur a terme aquestes peŀlícules en una època on adquirir una càmera i treballar amb ella no era una cosa comparable a l’actual. Cal tenir
present que el rodatge es feia sense veure què s’havia rodat. Que un cop
rodades les diverses escenes, s’havien d’enviar les tires de ceŀlulosa a la
Península per rebre’n els negatius resultants al cap de dues o tres set306
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manes. El muntatge, més complex encara, era una tasca molt minuciosa i delicada, ja que el material, com ja s’ha dit, era extremadament
fràgil. Un cop unides totes les escenes mitjançant la màquina empalmadora, la peça s’havia de tornar a enviar a la Península. En el cas de pretendre incloure so, el procés s’havia de tornar a repetir amb la tira de so
que s’ajuntava a la tira fílmica. S’havia de tornar a enviar a la Península. Amb tot, és evident que aplegar i involucrar en un projecte de peŀlícula, les persones i el temps suficient era una feina llarga, complicada
i cara que s’ha tractat de reflectir en un documental de moment inèdit.
De retop, el resultat de la feina dels 7D’Alo no és gens menyspreable;
al contrari, algunes de les obres són d’una qualitat notable dins el seu
context artesanal i, fins i tot, ens aventuraríem a dir que són les primeres a Menorca en la seva condició de cinema d’autor.
Tot plegat, un anàlisi detallat de les peŀlícules ha servit per aprofundir en processos d’interès històric des d’una perspectiva actual, d’unes
generacions nascudes en democràcia. Tanmateix, res és total, sempre seran d’interès noves aportacions i noves aproximacions al passat.
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Filmografia
Fons 7D’Alo. Arxiu d’Imatge i So de Menorca. Requiem (1973), El matí (1974),
Retorno (1974/1975), La Visita (1981), Ádeu a Inga (1982), Las Ruinas Circulares (1984) i El séptimo Invitado (1985).
Fons Joan Villalonga. Arxiu d’Imatge i So de Menorca.
Fons Juan Pons Jover. Arxiu d’Imatge i So de Menorca.
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Vint anys d’una iŀlusió: resums i records
de les jornades científiques del vintè aniversari
de la Reserva de Biosfera
Agnès Canals Bassedas (Institut Menorquí d’Estudis)
Agnès Canals Bassedas i David Carreras Martí, eds.,
20 anys d’una iŀlusió. Jornades sobre els 20 anys de la
reserva de biosfera de Menorca. Coŀlecció Recerca,
22. Maó: Institut Menorquí d’Estudis / Agència
Menorca Reserva de Biosfera, 2016, 539 p. http://
www.ime.cat/contingut.aspx?idpub=11926.

Des de 1989, i aproximadament cada cinc anys,
l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) ha organitzat
unes jornades científiques dedicades a valorar l’evolució de l’illa com a reserva de biosfera. Aquest llibre és el testimoni de
les Jornades sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca, celebrades el novembre de 2013 a la seu de l’IME i on, una vegada més, confluïren especialistes de disciplines diverses amb la voluntat de promoure la discussió i el debat sobre la sostenibilitat de l’illa des de diferents
enfocaments. Així, el número 22 de la Coŀlecció Recerca de l’IME, que
en aquest cas s’ha publicat exclusivament com a llibre electrònic d’accés gratuït, serveix de registre històric i de referència per a la gestió de
la reserva de biosfera, de la mateixa manera que ja ho van ser els nombres 7, 12 i 17 de la mateixa coŀlecció, els quals resumien la celebració
dels 5, 10 i 15 anys de la declaració, respectivament.
És evident que la publicació del llibre arribà tard, gairebé dos anys
i mig després de la celebració de les Jornades, però aquest decalatge
és el reflex de les dificultats que han hagut de patir el projecte de la reserva de biosfera i la cura del medi ambient a Menorca durant els anys
més crus de la crisi econòmica, com també ho van fer la cultura i l’activitat de l’IME en particular. El sol fet d’haver celebrat les jornades i
d’haver aconseguit la publicació del llibre, ja ha estat un èxit. Una fita
assolida, cal dir-ho, gràcies a la perseverança de la coordinadora cienRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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tífica de l’IME, Josefina Salord, i de l’actual director de l’OBSAM, David
Carreras.
Amb tot, podem celebrar avui tenir lliure accés al resum de les 37 ponències dels experts que van ser convidats a exposar els seus coneixements sobre l’evolució de Menorca i a mirar de respondre les preguntes
concretes que els organitzadors plantejaven: 1) Es dona a Menorca un
desenvolupament sostenible? i 2) Hi ha a Menorca una gestió diferenciada de la resta d’illes o altres territoris? Les Jornades i, consegüentment, el llibre del qual parlem es van organitzar o dividir en cinc blocs
temàtics: vectors ambientals; territori i paisatge; conservació i gestió del
patrimoni natural; conservació i gestió del patrimoni cultural; i economia, educació i benestar social.
Per a cada bloc o capítol trobem sis o set articles escrits pels mateixos
autors de les ponències que resumeixen les dades i les visions compartides durant la celebració de les jornades. Així, es resumeixen 20 anys
d’evolució del medi ambient, de l’economia i de la societat de Menorca i es tracten temes tan diversos com l’energia, la mobilitat o l’estat
dels recursos hídrics com la pressió humana i la protecció del territori
o la necessitat de la salvaguarda de l’autenticitat i del patrimoni etnològic. Destacaria la rellevància que es va voler donar durant les Jornades
a la transversalitat de tots els temes i que queda perfectament reflectida a l’article del Dr. Ildefonso Hernández «La salud en todas las políticas en el marco de una Reserva de la Biosfera», on relaciona la cura
de la salut amb la cura del medi ambient i amb el benestar i la qualitat
de vida de tota societat.
A part dels resums de les ponències i de les dades més tècniques que
s’hi exposen, el llibre també recull l’escrit que el Dr. Joan Rita presentà a la conferència inaugural de les Jornades i que ell titulà «L’origen
de la reserva de biosfera de Menorca i la seva història (1993–2013). Una
visió personal i subjectiva del que ha passat». Així, el Dr. Rita ens relata la història de la reserva de biosfera des d’un punt de vista personal i
donant importància al context i a l’entorn que condicionaren els fets i
que avui dia haurien de servir d’inspiració per seguir treballant per la
Reserva i per Menorca, perquè, com bé diu: «es donaren circumstànci314
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es que varen portar a un èxit que segurament ara (per novembre 2013)
no es podria repetir».
De la mateixa manera que el llibre recull l’acte inaugural de les Jornades, també dona testimoni de l’acte de clausura, durant el qual Sergi
Marí —director de l’OBSAM en aquell moment—, i en nom de tot el Comitè Organitzador, va fer una lectura comentada de les conclusions de
les Jornades i presentà un decàleg de propostes de cara al futur immediat de la reserva de biosfera de Menorca, el qual queda recollit a l’apartat de conclusions i que ha estat traduït al castellà i a l’anglès per a la
seva màxima difusió. El decàleg recull deu idees per a la futura gestió
de la Reserva de Biosfera i val a dir que afortunadament avui dia algunes ja són una realitat o com a mínim ja s’estan posant en marxa, com
per exemple: la reactivació de la participació social dins de l’òrgan d’administració de la RB; la posada en marxa de la redacció d’un Pla d’Acció de la RB; o l’estudi de les passes a seguir per anar cap la transició
energètica gràcies a les Directrius Estratègiques de Menorca que està
redactant l’IME actualment. Totes elles de ben segur que tornaran a
ser avaluades a les properes (en ordre i en temps) Jornades, que caldrà
anar preparant prest per poder celebrar l’any 2018 les vint-i-cinquenes
jornades sobre la reserva de biosfera de Menorca.
Sense voler-nos avançar encara en el temps, el present llibre de les
vintenes Jornades porta per títol 20 anys d’una iŀlusió i no és per casualitat o pura inspiració, sinó que té uns motius de pes, que els coordinadors de l’edició (una servidora juntament amb David Carreras) expliquen a la introducció del llibre i que aquí es reprodueix literalment:
20 anys d’una iŀlusió no és un títol casual i respon a la voluntat de combinar tres idees en un joc de paraules. El primer motiu és rendir un sentit homenatge a Josep Miquel Vidal Hernández, coordinador científic
de l’IME durant 27 anys, figura essencial per a la declaració de Menorca
com a reserva de biosfera i que ens deixava el 9 de gener de 2013. «Història d’una iŀlusió» és titulava la conferència inaugural que pronuncià
Josep M. Vidal en les jornades dels 15 anys de la RB i que acabava amb
les següents paraules: «L’aposta per Menorca reserva de biosfera continua essent una aposta vàlida i engrescadora». Així, aquesta seria la
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segona idea que vol transmetre el títol, la iŀlusió per continuar endavant i seguir millorant aspectes de la sostenibilitat. No obstant açò, sovint les paraules ens brinden la possibilitat d’interpretacions diverses i
no la volem deixar perdre per trobar-li un tercer sentit més crític. Una
iŀlusió també és una quimera, com una façana molt polida i fins ostentosa, mentre que, a dins, la casa encara està a mig fer. I en aquestes
jornades dels 20 anys, s’ha posat de manifest que és necessari un canvi de rumb decidit, valent i consensuat. De la societat menorquina depèn quin dels dos sentits d’iŀlusió arribarà a prevaldre: «una aposta vàlida i engrescadora, o una simple quimera».
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L’arxiduc Lluís Salvador en la història cultural
menorquina1
Josefina Salord Ripoll (Institut Menorquí d’Estudis)
Miquel Àngel Limón Pons, L’arxiduc Lluís Salvador:
columna vertebral d’un enciclopedisme menorquí
en el Vuit-cents. Coŀlecció Cova de Pala, 30. Maó:
Departament de Cultura i Educació del Consell
Insular de Menorca/ Institut Menorquí d’Estudis,
2016, p. 187.

Aquest llibre s’insereix en la dinàmica creada amb
motiu de l’Any dedicat a l’arxiduc el 2015, i cobreix,
a la fi —tot i els estudis monogràfics del mateix Miquel Àngel Limón i de Tomàs Vidal, sobretot—, el buit d’una obra de referència que situï i valori la importància de l’arxiduc Lluís Salvador en la
història cultural menorquina contemporània. El títol mateix de l’obra ja
ens adverteix de la seva originalitat i de la seva ambició, perquè el seu
abast no és només la figura de l’arxiduc sinó el fet que sigui contemplat i
interpretat des de la perspectiva d’erigir-se en columna vertebral de tot
un moviment cultural vuitcentista, molt poc conegut com ho és també
la història cultural menorquina de la segona meitat del segle XIX. Açò
significa que el protagonisme del llibre no és individual, sinó múltiple,
perquè, per les seves pàgines, hi desfilen, amb noms i llinatges, tota una
consteŀlació de figures que dibuixen un mapa complex i molt complet
de la vida cultural menorquina al voltant de l’arxiduc Lluís Salvador.
Un llibre d’aquestes característiques havia de ser obra de Miquel Àngel Limón Pons, perquè ell pot ajuntar en una mirada única, en un mosaic únic, els dos vessants des de la perspectiva de qui s’ha interrogat, de
manera global, sobre la dinàmica cultural, construint, per tant, aquesta visió abraçadora a partir del coneixement específic de cada una de
Nota: Aquesta ressenya és molt deutora de la presentació del llibre a l’Institut Menorquí d’Estudis el 20 de gener i al Cercle Artístic de Ciutadella el 18 de març de 2016.
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les tesseŀles d’aquest ampli mosaic. La raó, hem de cercar-la en el perfil cultural de Miquel Àngel Limón, en el seu extensíssim currículum,
al qual ara només vull apeŀlar en el seu sentit i no en el conjunt d’obres,
monografies, articles, comunicacions i adscripcions acadèmiques. Diria que la clau es troba en la llicenciatura en Ciències de la Informació (1980) i el doctorat en Periodisme (2013), d’una banda, i, de l’altra,
en la passió sostinguda al llarg de tota la seva trajectòria per la cultura menorquina, que s’alimenta tant d’una curiositat inteŀlectual insadollable com d’un profund civisme o, si voleu, d’un actiu menorquinisme. La confluència dels dos vessants l’ha duit a coŀlocar al centre de
les seves recerques una pedrera indefugible per a qui vol comptar amb
una de les matèries primeres fonamentals per construir la història cultural menorquina dels segles XIX i XX: la premsa, feta de tantes capçaleres en les quals, més enllà dels elements d’informació de l’època, no
només es dirimien les pugnes ideològiques sinó que hi trobaven cabuda, molt més que en els llibres, les noves formes de creació de la cultura burgesa per part dels diferents grups socials.
Si a aquest buidatge i coneixement de primera mà de la premsa menorquina hi afegim la competència interpretativa derivada d’un bagatge riquíssim de lectures, extretes tant dels seus rastreigs a llibreries de
vell i a biblioteques d’arreu com a les llibreries amb les darreres novetats, podrem començar a formar-nos una idea del perquè un llibre com
aquest duu el segell únic de Miquel Àngel Limón. No parlam d’erudició en el sentit autocomplaent i tancat del terme; sinó d’aquella que es
posa al servei del coneixement per al lector del present, perquè pugui
tenir les claus que li permetin interpretar com s’ha arribat a aquest present, amb els seus oblits i la seva memòria, amb el que s’ha ocultat i el
que ha aconseguit d’emergir-ne.
I tot açò, a més i sobretot, és ofert amb tot el plaer del veritable escriptor, d’aquell que, pensant en el lector, mira de compartir i d’encomanar-li
tota la bellesa i tota l’alegria de qui ha après buidant premsa, llegint llibres, escrivint per entendre millor la Menorca que estima. D’aquí que
L’arxiduc Lluís Salvador. Columna vertebral d’un enciclopedisme menorquí del Vuit-cents sigui, tot i l’encert del títol, un llibre que ofereix molt
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més del que podríem esperar. Les persones atretes per la figura de l’arxiduc hi trobaran un coneixement de la seva trajectòria i personalitat,
una crònica detallada dels viatges a Menorca per a la redacció dels dos
volums menorquins del De die Balearen, una explicació de la relació que
va mantenir amb la nostra illa, i, evidentment, la sempre anomenada
nòmina de coŀlaboradors, gràcies als quals aquests volums contenen la
varietat i el rigor que encara ara ens admiren i ens serveixen.
Però hi ha molt més, perquè tot açò és la base a partir de la qual Miquel Àngel Limón ha construït una monografia polièdrica amb les eines i la voluntat de fer entendre no només qui era l’arxiduc i què hi va
fer a Menorca sinó, de manera especial, de quina manera va contribuir
a subvertir el panorama cultural de l’illa, ajuntant personalitats diverses,
creant una xarxa cultural allà on hi havia només individualitats valuoses, propiciant el desenrotllament d’un programa cultural que havia de
tenir conseqüències coŀlectives més enllà dels dos volums en alemany,
de difícil accés per a l’època. En aquest sentit, el llibre convida, justament, a superar la fascinació per allò que podem considerar extraordinari i a situar-nos, en conseqüència, en el context des del qual les peces
encaixen en un dibuix complex però únic: en el context que pot donar
sentit al que, d’entrada, estaríem temptats de considerar només, i no
manco, una aventura enlluernadora però sense solució de continuïtat.
Per començar, aquesta operació l’aplica al mateix arxiduc Lluís Salvador, «un viatger entre viatgers», d’acord amb el títol del capítol V del
llibre. D’aquesta manera, no només inscriu l’arxiduc en una llarga nòmina de viatgers estrangers, científics i humanístics, a Menorca al llarg
del segle XIX, sinó que iŀlumina l’abast de l’interès cultural per l’illa,
amb tots els fruits que va comportar en la comunitat acadèmica internacional. Des d’aquesta base i l’establerta al capítol anterior sobre «El
panorama cultural que hi trobà», sense «cap forma orgànica de vertebració cultural» (p. 37), podem entrar als capítols centrals del llibre, el
VI —«Els viatges de recerca. Anar per feina» sobre la missió científica
de 1877»— i el VII —«El tercer viatge. La missió científica de 1887»—,
atès que el primer viatge, el de 1867, ha estat tractat al capítol III «Un
periple balear d’estiu. Primera fascinació».
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I és aquí que el llibre agafa tota la seva magnitud perquè la primera
part del títol del llibre, «L’arxiduc Lluís Salvador», es posa al servei de
la segona, «columna vertebral de l’enciclopedisme menorquí del Vuitcents», que es converteix en central. El protagonisme individual de l’arxiduc cedeix el pas al coŀlectiu menorquí: de Francesc Cardona i Orfila i Francesc Manuel de los Herreros a Joan Pons i Soler, Rafel Prieto i
Caules i Joan J. Rodríguez Femenias, tot incorporant el ventall divers
i fins inèdit de coŀlaboradors de Ciutadella, entre els quals destaquen
Gaspar J. Saura Revel i Martí Pons Saurina, al costat d’altres coŀlaboradors menors.
És en aquests capítols que el llibre agafa tota la volada del millor estudi d’història cultural per tal com l’autor sap lligar els coneixements
oferts per l’escadussera bibliografia consistent (Miquel Barber Barceló
pel que fa al clergue naturalista Francesc Cardona i Orfila, i Josep Miquel Vidal Hernández pel que fa al botànic Joan J. Rodríguez Femenias) amb els que són el resultat d’una dilatada tasca d’investigació a hemeroteques, arxius i biblioteques al voltant de figures poc conegudes
o, senzillament, desconegudes si no és, en els millor dels casos, a través d’esments puntuals i gens contextualitzats. Pot fer i fa una veritable
tasca de cartografia viva, ja que les figures, majors i menors, que dibuixen el mapa de relacions estan caracteritzades amb tots els detalls necessaris per donar-los sentit tant individualment com coŀlectivament.
Només per aquests capítols el llibre ja significaria una aportació fonamental a la història cultural menorquina del segle XIX perquè contribueix, de manera clara, a estructurar els coneixements esparsos i dispersos, i a dibuixar, per tant, una dinàmica cultural coherent, sòlida i amb
projecció de futur. És més: gràcies a ells, podem ser fins i tot convidats
a anar més enllà en el sentit d’interrogar-nos sobre els orígens d’aquest
gruix d’investigadors menorquins, diria que de difícil parangó en altres
latituds. Crec que podríem estar d’acord que els qui en principi són figures aïllades beuen de la tradició iŀlustrada immediata, tan rica en el
camp de les lletres i en el de les ciències. L’aurèola de la setcentista acadèmia i biblioteca Societat Maonesa, reunida a la casa de Joan Ramis,
no s’havia apagat en la memòria cultural de la segona meitat del segle
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XIX i, llavors, gràcies a l’arxiduc, semblava congriar-se justament la dinàmica que havia caracteritzat un dels dos vessants de l’esperit iŀlustrat:
el que empenyia a avançar en el coneixement en tots els camps; és a dir,
en l’enciclopedisme anterior de l’Europa i la Menorca de les llums: des
de la historiografia i el coŀleccionisme a les ciències naturals i la medicina. La lectura d’aquests brillants capítols fa encara més sòlida la hipòtesi que la forta creativitat de les tres generacions del grup iŀlustrat
menorquí només havia pogut trobar continuïtat en aquest enciclopedisme iŀlustrat, que pot expressar-se en una llengua instrumental, però
no en la creació i la traducció literàries, que reclamen l’ús de la llengua
pròpia, en la qual havien exceŀlit Joan Ramis, Antoni Febrer i Cardona,
Vicenç Albertí i Joana de Vigo, l’obra literària dels quals sí que va queda sumida en l’oblit. No debades una literatura és, abans que res, una
llengua, i el procés complementari de castellanització i dialectalització
no permetia l’emergència d’obres de creació o de traduccions d’autors
de la literatura universal en la llengua pròpia.
El llibre de Miquel Àngel Limón ens ofereix, tanmateix, altres modulacions que les de l’enciclopedisme vuitcentista i ens transporta també
als millors registres literaris, en castellà certament pel que acab d’apuntar fa un moment, però ja dins el segle XX, en què el coneixement del
castellà havia avançat al llarg d’un segle. En aquest sentit, caldrà llegir
amb deteniment el capítol IX, «L’arxiduc, soci d’honor de l’Ateneu de
Maó» per tal com ens n’ofereix el testimoni de Llorenç Lafuente Vanrell i de Màrius Verdaguer, lligats a la figura de l’arxiduc: en el primer
cas, a través de la crítica que va dedicar el 1927 a la noveŀla La isla de
oro del mateix Màrius Verdaguer; en el segon, a través d’aquesta obra
del 1926, qualificada per Miquel Àngel Limón com «la noveŀla per exceŀlència de la Mallorca arxiducal» (p. 168). Li hem d’agrair que no
s’hagi pogut estar de compartir amb els lectors bona part de l’evocació
dels records de Lafuente Vanrell relacionats amb l’arxiduc, certament
«una delícia d’evocació literària» (p. 166), i que dediqui a La isla de oro
tot un apartat amb el títol «Una vessant literària de firma menorquina».
Clou l’obra amb un capítol, «L’adéu personal però no cultural», en
què no només relaciona les «fugaces recalades del Nixe en aigües meRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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norquines» (p. 171), tot deixant constància de les presències a l’illa posteriors a les seves missions científiques, sinó que hi incorpora una petita
joia literària, el relat del mateix arxiduc, basat en un fet viscut, Naufragio
o el sueño de una noche de verano (1894), que inclou una referència menorquina i que ha pogut llegir en la traducció castellana de José Carlos
Llop del 1990. Finalment, en l’apartat «I, tanmateix, un llarg silenci»,
com un detectiu que aporta cada una de les dades, ressegueix totes les
temptatives de traducció dels volums menorquins del Die Balearen fins
arribar a la traducció castellana del 1980 i a la catalana del 2002/2003.
Es cloïa, així, el cercle: posant a les mans del públic menorquí una obra
que li pertanyia, que li era dedicada, que podria des d’aquells moments
obrir-se al coneixement menorquí.
L’arxiduc Lluís Salvador. Columna vertebral d’un enciclopedisme menorquí del Vuit-cents de Miquel Àngel Limón clou també el cercle de la llarga necessitat sentida de comptar amb una monografia sobre la relació
de l’arxiduc amb Menorca. I el clou de la manera més oberta possible,
perquè posa ara a les nostres mans una obra que no només ens ofereix
el que esperàvem, sinó que, a més, s’erigeix en un brillant assaig de la
història cultural de la Menorca, sobretot de la segona meitat del segle
XIX, posant en joc una gran riquesa de materials —periodístics, documentals, literaris i bibliogràfics— i tota la competència i el gust del veritable escriptor.
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Genealogia de Llibretes de cuina del segle XIX
de Bàrbara Soler Siquier i Bàrbara Oliver Soler
Pep Pelfort (Centre d’Estudis Gastronòmics Menorca)
Bàrbara Soler Siquier i Bàrbara Oliver Soler,
Llibretes de cuina del segle XIX. Edició i introducció
de Margarida Cursach. Coŀlecció Capcer, 32.
Maó: Institut Menorquí d’Estudis, 2016, p. 125.

Analitzarem la genealogia de Llibretes de cuina del
segle XIX des de diferents perspectives que ens permetin entendre un poc les dimensions d’aquests
textos en el context de la història de la gastronomia, especialment menorquina, així com totes les
reflexions culturals i de transmissió d’un patrimoni que la seva existència suggereix. Així com d’altres manuscrits culinaris menorquins de
l’època, les llibretes eren textos d’èxit que es copiaven de casa en casa
(aquestes conegudes com «les llibretes de Donya Bàrbara») o es transmetien de mares a filles fins arribar a l’actualitat on, en aquest cas i per
sort, la descendent Margarida Cursach Seguí en fa un estudi rigorós per
subratllar el valor que mereixen. El resultat és un gresol de les influències culturals i gastronòmiques rebudes per Menorca tot mantenint, sorprenentment, la pròpia idiosincràsia: una cuina absolutament universal i fortament local de manera paradoxalment simultània.
Genealogia de les autores
Les dues autores, dels manuscrits, mare i filla, formen part dels cercles
maonesos més cultes i benestants de l’època, amb relacions familiars
de forta empremta cultural i econòmica a l’illa, així com d’evidents contactes amb l’alta societat d’altres països: un entorn iŀlustrat, amb un respecte incipient per les dones. Ja sigui per les influències familiars o pel
propi nivell cultural de les autores, els manuscrits, destinats a un ús domèstic pràctic, són també especialment curosos amb la llengua pròpia
segons els preceptes de l’època. Cal destacar un altre llegat gastronòRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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mic indirecte de la mateixa família: la introducció de l’enclóver a Menorca per part de Benet Oliver (fill i germà respectiu), que, a part d’altres virtuts, ens permet gaudir actualment de la mel més delicada de
l’illa, prenent el relleu del seu prestigi antic. Tant pel seu estatus social
com per la majoria dels redactats, més evident en Bàrbara Soler, queda clar que no estem davant del text de cuineres expertes que pasten la
farina cada dia, sinó que es tracta d’un registre dictat de com fan les coses les responsables dels fogons, possiblement en algun cas d’altres cases menorquines. Ho denoten algunes expressions freqüents en tercera
persona o les diferents variants d’una mateixa recepta poc habituals en
un sol cuiner. Com en tots els llibres de cuina des d’antic, des d’Apici al
Sent Soví, mare i filla reprodueixen el model d’algú que inicia el receptari i els deixebles, hereus o copistes afegeixen, esmenen o introdueixen petites variacions, ja sigui per l’experiència pròpia, per l’evolució del
gust o per la disponibilitat del producte. Moltes llibretes de cuina familiars de Menorca segueixen el mateix model, reflectit fins i tot en anotacions fetes per diferents generacions de cuineres en llibres impresos
de capçalera: és el cas, entre d’altres, de El libro de las familias (1856).
Dels contactes de la família, ben detallats a l’estudi introductori, en
remarcarem la importància de les relacions comercials així com de l’obra
d’oncle i germans, seguint els mateixos conceptes gramaticals d’Antoni Febrer i Cardona. Per sorprenent que sembli, aquest autor ens interessa especialment des del punt de vista gastronòmic per la seva vinculació amb Joan Vidal Seguí com a coautor de l’adaptació de La creació
del món de Haydn. I com es menja aquesta relació amb la cuina? Perquè no hi ha dubte que Joan Vidal Seguí és l’autor del manuscrit Manual de la cuynera menorquina, un dels grans textos culinaris del segle XIX
europeu i, del qual resten almenys quatre còpies (dues de 1819, una de
1821 amb força afegits com era habitual i una «augmentada» a Ciutadella l’any 1832). El tractament de la cuina i de la llengua menorquina és
exquisit, en la línia de Bàrbara Soler, fet que permet imaginar un nucli
culte menorquí que participa dels principis iŀlustrats francesos. Febrer
i Cardona en fou de ben segur un gran transmissor (sense negligir la influència de la immigració de la Guerra del Francès), especialment en la
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importància de la llengua pròpia vinculada al naixement de la Gastronomia com a tal. Fins aleshores, els inteŀlectuals no s’havien preocupat de la cuina «pensada» i raonada (així com la Cuina és l’estratègia
alimentària de l’home, la Gastronomia en seria l’anàlisi inteŀlectual) o,
també, com a inventari del patrimoni immaterial de cada poble: llengua i cuina com elements claus en la identitat cultural. Són els enciclopedistes francesos els qui en comencen una sistematització, també als
fogons, i junt amb la coincidència de cinc grans autors (Dumas, Balzac,
Grimod de la Reynière, Brillat-Savarin i Carême) tots reflexionant sobre el fet culinari, els qui li donen prestigi com a cultura. De la mateixa manera, el desig de registre, gairebé naturalista, ajuda a diferenciar
les cuines nacionals, molt més uniformes mundialment fins aleshores
del que es podia pensar. Tot un corrent que permet als iŀlustrats, com
Joan Vidal Seguí o a les autores de les llibretes, escriure de la cuina pròpia amb la llengua pròpia.
Aquesta novetat menorquina i francesa, pionera a Europa, tindrà la
seva culminació un segle més tard, amb un punt de reminiscència del
somni enciclopèdic francès aplicat a Menorca, per l’estímul de l’Ateneu
de Maó tot convocant un premi que resta desert perquè només s’hi presenta l’obra en qüestió: De Re Cibaria de Pere Ballester. Una de les obres
estimades per Josep Pla, possiblement per la seva prosa neta, descriptiva,
concisa, d’adjectivació precisa i notarial. Cal dir que un bon percentatge
de les receptes provenen del manuscrit citat anteriorment, anomenat
«el mahonés». Són les que estan traduïdes al castellà, en contrast amb
les que són còpia literal que provenen de Libro de cocina, escrit en menorquí (el títol o portada en castellà pot ser posterior) però amb una gramàtica i ortografia molt allunyada, anomenat «el ciudadelano». Com
a hipòtesi per a la no traducció, a no ser que li arribés a Ballester sense
temps, s’entendria que dona la raó a Febrer i Cardona en el fet que, per
parlar o traduir a d’altres llengües, és imprescindible conèixer i escriure
bé en la pròpia. Els esforços, hereus del racionalisme, són també presents
en «el compañero del Ateneo», que prova receptes pesant ingredients
en grams fins arribar a la perfecció, per tal d’intentar aplicar el Sistema
Mètric propugnat pels enciclopedistes: un pioner de la cuina científica.
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L’inevitable dualisme menorquí dels dos manuscrits ponent/llevant,
juntament amb les llibretes de cuina de Ca n’Oliver i les de les cases senyorials publicades per Bep Aŀlès, formen un autèntic Corpus Culinari,
permeable a influències, però amb constants invariables de know-how,
amb identitat pròpia i a l’alçada de qualsevol de les cuines nacionals
de prestigi mundial. Les coincidències entre tots ells quant a elements
clau, com són la selecció de productes, l’ús de grasses culinàries o la
sublimació del producte aparentment senzill, són sorprenents. Entendre que gastronomia és cultura, economia i prestigi social, antropologia, folklore i medicina, és un llegat dels iŀlustrats, iŀlustrades en aquest
cas, que van estimar la seva llengua i la seva cuina com per deixar-ne
constància per a generacions futures.
Genealogia de l’obra
Com en tots els llibres o manuscrits de l’època, es fa evident que només és necessari donar les quantitats exactes dels ingredients per a les
elaboracions que ara anomenaríem de pastisseria o rebosteria. Tanmateix, aquesta precisió també és un novetat d’influència racionalista o
científica: per reproduir amb exactitud un experiment o recepta d’èxit,
ha d’estar perfectament mesurada i repetir les condicions. Aquesta és
la feina que fan Bàrbara Soler i Bàrbara Oliver amb precisió, molt possiblement amb voluntat que el seu servei repeteixi aquells plats que els
han agradat, ja sigui a Ca n’Oliver o en d’altres cases: «Les han pastades a les dues i les han duites después de 22 hores i han estat molt bé».
També és evident, en la continuïtat i repetició de receptes per la filla,
la voluntat de transmissió familiar, fins al punt que un dels manuscrits
ens arriba a través de la besneta.
Aquest desig de registre per a una bona gestió de la llar és un fenomen del segle XIX, on també la majoria de llibres publicats, a part de
les llibretes de cuina familiars, contenen al títol o al subtítol referències a l’economia domèstica, la família o «al maneig d’una casa» en el
text de Vidal Seguí. Fins aleshores, els textos es limitaven a cuiners conventuals, notes dietètiques de metges, receptes medicinals d’apotecaris, cuiners de reis o nobles, amb l’excepció de La cuisiniere bourgeoise:
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suivie de l’office, a l’usage de tous ceux qui se mêlent de dépenses de maisons
(1746), present a més d’una biblioteca particular menorquina de l’època. El motiu d’aquest boom editorial i manuscrit queda explicat amb el
títol del primer precedent imprès que ja ho diu tot: «bourgeoise».
Genealogia de les receptes
Analitzant el contingut del receptari, tot creuant dades amb els precedents, ens trobem amb una mena d’etimologia culinària: on és l’origen de
la idea, com evoluciona en el temps i per què era útil en un moment determinat de la història. Sovint això requereix una anàlisi culinària, ja que
la nomenclatura canvia per influències lingüístiques externes. El cas més
significatiu és l’anglicisme púding, que amb recepta idèntica ja apareix
l’any 1719 en manuscrits mèdics com «Crosta de bescuit» (el mot crosta
es manté en el manuscrit de Ciutadella) i, per tant, ens trobem amb un
canvi de nom i no d’una influència culinària anglesa. En realitat, el títol
de les llibretes Varies notes per fer pastes, pastisos, buñols manté la majoria
de noms antics, tret d’aquesta excepció i els panqüecs: cocs de paella en
manuscrits previs a la influència anglesa. De fet, com en manuscrits anteriors, moltes de les receptes són coc o coques amb un adjectiu o denominació de producte (de patata, de llevat, de fulls, bambes, etc.). Es manté
la passió per la de congret, ja present al segle XVII i moltes de les que han
arribat fins l’actualitat invariables. Amb els altres manuscrits més antics
o coetanis hi ha una coincidència absoluta en nomenclatura, així com en
l’afició per les rosquilles, rubiols, pastissets, orellanes, pasta real, formatjades, crema, menjar blanc, mostatxins i crespellets. Una menció a part
mereixen els bunyols que, curiosament, en d’altres manuscrits apareixen
sempre com de Tots Sants. Aquests canvis suggereixen que els anglesos
podien ensenyar moltes coses als menorquins, però no a cuinar. En canvi, en els productes sí que el llegat és important: l’ampli ús de la patata,
anomenada anglesa, però en realitat irlandesa com el Governador O’Cahan. Apareixen també els primers detalls de cuina química amb la magnèsia, que permetia també fer les coques al minut d’altres manuscrits.
En el cas de les receptes en castellà (mazapan y gelatina de naranja), la motivació de l’idioma és deguda al fet que es tracta de còpies, per
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les proporcions emprades, del Tratado completo y práctico de confitería
y pastelería (1859), un altre llibre d’èxit que inclou una de les primeres
receptes de salsa «mayonesa» amb aquest nom, així com d’altres de
menorquines (Roscas a la mahonesa, Nebrina de Holanda —explicació detallada per fer Gin, com la del manuscrit de 1819—, per exemple).
L’origen global de les receptes és una fusió al llarg dels segles del llegat de rebosteria àrab amb l’especial passió pel sucre i les ametlles, juntament amb una persistència com en cap altre lloc de la gran cuina catalana dels segles XIII al XVI, coneguda en detall pel Llibre de Sent Soví
i Llibre del Coc, mantenint fins i tot noms perduts en altres contrades:
ravoles (roroles), menjar blanc, rubiols, formatjades i crespells. La influència genovesa i toscana, per les bones relacions comercials del Renaixement, deixa la petjada en l’afició pel congret. De recepta indiscutiblement francesa, només hem detectat els biscutins: al segle XVIII
els reis i nobles mullaven en xocolata. Les receptes escollides per Bàrbara Soler, així com les copiades per Bàrbara Oliver, demostren un fil
conductor al llarg dels segles en les preferències dels menorquins, que,
per sort, arriben en molts casos fins a l’actualitat. Una anàlisi de la genealogia de la dieta i el rebost no té gaire sentit tenint en compte que
la majoria de receptes són més aviat per àpats especials o festes assenyalades que per un consum diari. Tanmateix, sorprèn que tractant-se
d’una família benestant, els productes per aconseguir una gran pastisseria siguin extremadament senzills: una virtut de la cuina menorquina.
Genealogia de la llengua culinària
L’estudi introductori de l’edició, seguint el model d’Andreu Vidal Mascaró a Art de la Cuina de Fra Roger, és d’una extrema utilitat per a qualsevol anàlisi o enfocament del text, a part de l’interès filològic perfectament explicat: tant de bo tots els llibres de cuina antics s’editessin així.
Genealogia futura
Entenent la gastronomia com a fet cultural de primer ordre, vinculat directament o indirectament a tots els aspectes del nostre coneixement,
caldria recollir el testimoni dels iŀlustrats menorquins que van comen328
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çar a «pensar la cuina», conscients de la importància del patrimoni: publicar els manuscrits o llibretes familiars que ens van deixar amb edicions d’aquesta qualitat per poder-los estudiar i valorar. De la mateixa
manera que Bàrbara Soler i Bàrbara Oliver, amb el testimoni recollit
per Margarida Cursach, som responsables de transmetre a les generacions futures aquest llegat amb les nostres aportacions, fruit d’un millor
coneixement i mitjans, així com de les influències globals ben païdes
i adaptades a Menorca: com les Cuyneres menorquines han fet sempre.
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El metge de l’ambaixador. Una mirada calidoscòpica
de la Mediterrània
Alfons Méndez Vidal (Institut Menorquí d’Estudis)
Josep Pellicer Pons, El metge de l’ambaixador. De
Bujaraloz a Menorca i a Constantinoble. [Ciutadella
de Menorca]: [Edició de l’autor], 2014, 198 p.

Un metge, integrant del coŀlectiu de quatre mil
captius que els turcs van fer a Ciutadella el 1558,
és l’excusa que utilitza Josep Pellicer per realitzar
una incursió en la Constantinoble del segle XVI.
D’entrada, l’autor ens ofereix una introducció en
la qual sembla oferir una monografia històrica sobre la Desgràcia. Tanmateix, a la pàgina següent, ens trobam amb la
primera de les vuit cartes que conformen el volum, que completen uns
mapes i el llistat dels arxius consultats.
L’estil de les missives és d’aŀluvió com si, efectivament, cada capvespre el protagonista prengués la ploma per combatre la recança pel món
perdut i l’admiració per la nova cultura on el destí l’ha arrossegat. Quedam seduïts d’immediat per aquestes cartes on es descriu, una mica
com va fer Marco Polo, un país de meravelles. El dubte sobre quin tipus de lectura tenim a les mans és un dels aŀlicients de l’obra: són documents històrics o una noveŀla? Les notes finals deixaran amb l’interrogant al lector. En realitat, enlloc s’indica la procedència de les lletres
que el doctor Esteve Albacar envia a la seva família aragonesa i el pròleg compleix la mateixa funció que, al Quixot, l’atribució de la seva autoria a Cide Hamete Bengueli, historiador aràbic.
L’estil epistolar i una mica arcaic està ben treballat. En tost de presentar un text travat i literari, llegim petits fragments, la majoria inconnexos, però tots amb una lògica interior i un ritme narratiu que donen
cohesió a la narració. En ocasions, un paràgraf pot referir-se a dos, tres
o quatre temes diferents; a vegades, les comes substitueixen els punts.
Tot contribueix a donar versemblança al dietari.
330
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El llibre podria haver estat una simple noveŀla històrica, però la intenció no és narrar una aventura ambientada a l’Imperi turc, sinó confrontar dues civilitzacions, la cristiana i l’oriental, al final del Renaixement.
D’aquesta manera, Pellicer ens explica les diferents actituds envers el
matrimoni, la caritat, els malalts, la mort o les sepultures dels musulmans. L’autor mostra una admiració sense embuts per aquell moment
gloriós que vivia la Sublim Porta.
Els turcs disposen d’una tecnologia més avançada, estan organitzats
millor, constitueixen una societat més justa, on qualsevol persona pot
accedir a la més alta magistratura, ser visir, pels seus propis mèrits, per
modest que sigui el seu bressol. La seguretat és garantida per una eficient policia dins de la ciutat i als camins. La tolerància religiosa permet
que convisquin grecs ortodoxos, catòlics de totes les nacions, jueus i musulmans d’Àsia, Àfrica i Europa. Circula un nou enginy: el llibre, procedent de les impremtes de Venècia, Lió i altres ciutats, així com manuscrits de totes les èpoques, del món antic a l’actualitat.
L’afany per mostrar els turcs en el seu esplendor m’ha recordat Em
dic Vermell, d’Orhan Pamuk. L’amor per la caŀligrafia és el punt de contacte més evident, però aquí també hi surten els soldans i visirs que van
fer la glòria d’aquell imperi, a partir de la conquesta de Constantinoble,
que aquí és narrada de forma senzilla, però efectiva. L’autor va deixant
aquí i allà petites notes històriques, com si fossin les despreocupades
pinzellades d’un pintor impressionista, que fan sorgir en la nostra imaginació l’ocupació de Rodes, les intrigues entre venecians i genovesos
(amb la participació dels catalans). En un segon pla, França, Espanya,
Àustria i el Papat juguen les seves cartes.
L’Imperi otomà és de cada vegada més fort. És cert que no pot conquerir Viena, però la desfeta espanyola de Djerba deixa a les clares la
seva puixança. Dins d’aquest gran marc, se situa la rapinya de Ciutadella, com un fruit desafortunat de la revenja de la coalició turco-francesa per la derrota de Sant Quintí, condicionada per l’aparició de la pesta a Barcelona, l’objectiu original de l’expedició.
Però la història és només el marc on els personatges de la noveŀla
cobren vida. A través d’ells compartim l’exili dels ciutadellencs al barRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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ri de Gàlata, separat de la resta de la ciutat pel Corn d’Or. Van a missa a
l’església de Sant Francesc, on es troben els diumenges. Alguns penen
a les drassanes; altres són farmacèutics o exerceixen diferents professions liberals; moltes dones fan feines. S’han d’adaptar a les exigències d’aquesta nova societat, més oberta, on les antigues classes socials
són escombrades i tot depèn de la vàlua personal.
Tots són esclaus, però gaudeixen de més llibertat de la que tenien a
casa seva: paguen menys impostos, tenen més drets i no estan sotmesos a les tancades estructures socials de la Ciutadella de l’època. La contradicció és permanent i origen d’algunes reflexions del protagonista. Si
bé es produeix alguna conversió a l’Islam o la negativa a tornar a casa,
perquè aquí estan millor, molts sospiren pel retorn. El rescat dels captius és tractat sobretot a la segona part del volum i hi conviuen la bona
voluntat d’alguns amb la rapinya d’altres.
Els pocs militars de la guarnició rememoren les seves gestes militars.
Especial interès revesteix la figura de Negrete. Enviat a defensar Ciuta
della sense mitjans ni esperança de reforços, aquest soldat que havia perdut una cama a les guerres de Flandes, on va culminar la seva carrera, du
una existència materialment folgada, però ben trista i és alliberat després
que el rei pagui una forta summa i s’instaŀla a Milà, on té un protector.
El protagonista és el metge d’Ogier de Busbeq, ambaixador de l’emperador Ferdinand. Aquesta suggestiva figura va redactar les Cartes
Turques, un dels primers exemples de literatura de viatges, que segur
que han estat ben útils a Pellicer en les seves descripcions dels ambients diplomàtics. El legat austríac fou un actiu coŀleccionista de peces
de l’antiguitat i de llibres i manuscrits. Les seves gestions davant dels
visirs ofereixen una estimulant perspectiva d’aquests cercles elitistes,
que en ocasions sembla propi d’una peŀlícula d’espies.
Al centre del relat se situa Esteve Albacar, que és acompanyat a l’exili per dos criats, Andreu i Francina, a través dels quals contemplem de
forma plàstica la vida corrent d’una casa menorquina trasplantada a Estambul, amb el seu hort, on es fan totes les hortalisses que abasteixen
una cuina on s’entrecreuen els plats de l’illa i d’orient; Francina s’acostuma a posar-hi espècies, que al basar són prou econòmiques.
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Però la personalitat més atractiva és, per descomptat, la del propi Esteve. Membre d’un grup privilegiat, els homes d’ofici, ja que els turcs
tenen necessitat de mà d’obra qualificada, és un apassionat dels llibres.
Passa el temps a la gran biblioteca de l’ambaixada, aprenent medecina i totes les ciències i les lletres, però sobre tot llegeix: «llegir és l’únic
consol i l’únic calmant. No treu la causa del dolor, però ajuda a suportar-lo». Ogier comenta que la lectura és la passió del doctor Albacar.
Aquesta activitat va de la mà de l’escriptura: «potser escriure és amagar la por a l’oblit». Les cartes serveixen per donar compte del nou món
i no perdre el contacte amb l’anterior: «procuro recordar. És una experiència traumàtica i alhora grandiosa». L’aragonès escriu en una habitació elevada situada al capdamunt del barri de Gàlata.
A la part central de la narració, prenen rellevància unes meditacions
que l’acosten al seu contemporani Michel de Montaigne, que també escrivia en una torre. Així ens diu que «l’arrogància és enemiga de la inteŀligència», «la història és sempre desastrosa, per açò l’art hi ha de posar una pàtina de bellesa». Més endavant: «una vida sòbria. Moderada,
mancada de coses supèrflues o ornamentals. Si algun dia perds el que
tens, patiràs poc o molt poc». En la mateixa línia, «la vida és ondulant,
com la mar», però així mateix, «la mar és inexplicable i, per un aragonès, encara més». Finalment, «no cal maleir la foscor; encén una llàntia» i «quan s’acaba la força, queda el coratge».
Tot i que l’estil és més aviat sentenciós, també es troben especulacions més elaborades i fins i tot petits relats filosòfics, com els referents
a la felicitat, l’amor, «maledicció terrible, sempre enamorat, mai estimat», les cases deshabitades, les cuines, les observacions sobre les baldritges, que són una metàfora de la vida, o les gavines, que manifesten
la seva nostàlgia, pàgines amb prou significat perquè aquest animal iŀlustri la portada del llibre. Hi ha temes que van sorgint al llarg de tota
l’obra, com les consideracions sobre la medecina i els metges o sobre
la mort, que poden concloure amb frases com ara «potser la mort és el
peatge que es paga pel luxe de viure».
L’activitat favorita del metge és seure davant de la finestra que dona
a l’espectacle immens del Bòsfor, la Mar de Màrmara i el Cor d’Or. En
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la darrera part del volum veiem un protagonista seduït pels fenòmens
meteorològics (somia on aniran els núvols que es desplacen cap a ponent), marítims, les aus, els homes, les embarcacions i tota la vida que
corre davant dels seus ulls. Els colors, blaus, blancs, el reflex del sol sobre les penyes dels dos continents, diferents a la matinada i a la posta
de sol, formen un calidoscopi que Esteve vol compartir amb els lectors.
També viatja en el temps, de la mà de la lectura de l’Ulisses. Aquesta
combinació de materials diversos, narració, reflexió i observació, així
com el toc d’autoficció que li dona la primera persona, insereix el text
en les tendències actuals de la noveŀla, que l’han converit en un espai
on tot hi cap.
De forma progressiva, els ulls del protagonista es giren envers el seu
Bujaraloz natal. Si al prinicipi l’enyorança es traslluïa en el desig que tenia de rebre cartes de la seva família (les quals tardaran a arribar), cap
al final recorda cada vegada amb més nitidesa la seva infantesa a les severes terres de l’Aragó. Com a contrast, aquest és el període durant el
qual Albacar contrau matrimoni amb Rafaela, que, passats els mesos,
li dona la seva filla Joana. En l’epíleg se’ns informa que és un ser real
que va aconseguir retornar a Ciutadella, on va fer un bon matrimoni.
A mesura que avança el text, la pesta es va fent més present. La plaga va castigant persones properes al nostre doctor, que, després de descriure els múltiples remeis que se li intenten oposar, reconeix que no
s’hi pot fer res. Només l’aïllament, com les quarantenes que s’apliquen
de forma pionera a Venècia, tenen un efecte preventiu. Aquesta malaltia és una altra oportunitat per exposar l’avançat sistema sanitari turc,
amb hospitals on es té cura dels malalts, ni que siguin incurables, situació que contrasta amb les tortures que apliquen els països cristians a
aquells que creuen que estenen l’epidèmia. Les actituds socials també són oposades: mentre que a occident el pànic ataca la gent, els musulmans l’esperen amb resignació, i deixen el seu destí en mans d’Alà.
El metge Albacar ens mostra l’ambigüitat de l’exili, entre l’enyorança
i l’esperança. La seva peripècia bascula entre els esclaus menorquins i
les intrigues de les cancelleries i la cort otomana. Tot plegat configura
una fascinant panoràmica de la Mediterrània del mil cinc-cents.
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Normes de presentació d’originals
La Revista de Menorca —creada el 1888, convertida el 1906 en publicació de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, i editada des del
1990 en coŀlaboració amb l’Institut Menorquí d’Estudis— és una publicació de periodicitat anual que té per objectiu la publicació d’articles
de recerca sobre història, arqueologia, llengua, literatura, ciències socials, ciències naturals, i ciència i tècnica, especialment referits a l’illa
de Menorca. Així mateix, incorpora un apartat d’assaig, obert a qualsevol àmbit del coneixement, i un altre de ressenyes, tant bibliogràfiques com d’activitats culturals.
Presentació d’originals
Els articles i les ressenyes que es proposin s’han d’enviar a secretaria@
revistademenorca.cat, han de ser originals i inèdits, i no han de trobar-se
simultàniament en revisió en altres revistes. S’hi farà constar, després
del títol, el nom de l’autor, la institució acadèmica a la qual pertany i les
dades de contacte (l’adreça electrònica, la postal i el número de telèfon). A més del català i el castellà es podran admetre treballs en altres
llengües, prèvia aprovació del Consell de Redacció.
Els articles s’han de presentar en format electrònic (doc, rtf, odt),
amb un interlineat d’1,5, en fulls de format DIN A4 i amb un cos de lletra de 12 punts. També s’ha de lliurar, en un arxiu separat, un resum en
la llengua original i un altre en anglès, d’un màxim de 100 paraules cadascun, que exposi breument l’objectiu, la metodologia, els resultats i
les conclusions del treball; i han d’anar acompanyats, a més, d’un màxim de sis paraules clau, en els dos idiomes, evitant, en la mesura que
es pugui, els termes emprats al títol. L’extensió dels articles no serà superior als 63.000 caràcters amb espais, i s’hi haurà de comptar l’espai
ocupat pels gràfics, taules o iŀlustracions. Els articles que formin part
d’un monogràfic tindran un límit de 50.000 caràcters amb espais.
Els gràfics, taules o iŀlustracions aniran numerats i citats correlativament al text. Els seus peus han d’anar en un arxiu apart, numerats, indicant l’autor i la font. Les imatges que acompanyin el text s’han de lliuRevista de Menorca 96 (2017) issn 0211-4550
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rar per separat, en format TIF, PNG o PDF, i han de ser de qualitat, amb
una resolució mínima de 300 DPI (punts per polzada).
Els agraïments aniran al final del text principal, abans de les referències bibliogràfiques, i contindran els noms i la relació institucional
de les persones esmentades així com el tipus de coŀlaboració prestada.
Els textos han de complir tots els requisits d’aquestes normes. Els que
no ho facin seran retornats perquè s’hi adaptin.
Recepció i acceptació d’originals
La Revista de Menorca sotmet tots els articles a un procés d’avaluació per
experts externs i a l’aprovació posterior del Consell de Redacció. La revista es compromet a prendre una decisió sobre la publicació dels textos rebuts en un termini no superior a sis mesos. Les dates de recepció
de l’original i d’aprovació final es publicaran a l’inici dels articles.
Correcció de proves
Les proves de compaginació seran enviades al primer autor que signa
l’article o al que s’assenyali per a la correspondència amb la revista, i
hauran de ser retornades en el termini de 10 dies. Les correccions es podran fer a mà sobre una còpia impresa o bé sobre l’arxiu PDF compaginat.
L’autor o autors hauran d’indicar quin mètode volen seguir. No s’admetran variacions ni addicions que representin més del 2 % del text original.
Avís de copyright
Els continguts publicats a la Revista de Menorca estan subjectes a una
llicència de Creative Commons de Reconeixement 4.0 Internacional.
Correspon a l’autor gestionar els drets dels gràfics, taules o iŀlustra
cions que en tinguin. La revista no assumeix cap responsabilitat derivada de la infracció dels drets de propietat inteŀlectual o comercial.
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Normes de citació
1 Criteris generals
Les citacions, quan siguin breus, s’inseriran en el text amb cometes baixes (« ») i en rodona; quan siguin llargues, se separaran amb una línia
blanca i es posaran en rodona, sagnades i en un cos de lletra inferior.
Les cometes altes (“ ”) es reserven per marcar citacions internes a altres citacions. Els termes amb valor afegit (ironia, significat especial) o
amb usos metalingüístics es marcaran amb cursiva.
Les notes aniran totes a peu de la pàgina, i les crides de les notes, sempre després de la puntuació.
2 Referències bibliogràfiques
Les referències bibliogràfiques es donaran segons els criteris establerts
per The Chicago Manual of Style, i s’aplicarà exclusivament el sistema
autor–data.
A les referències abreujades al cos del text s’hi recollirà entre parèntesi el nom de l’autor, l’any de la publicació i, si escau, la paginació precedida de coma. A les referències del mateix any s’hi afegirà una lletra
(a, b, c…) per diferenciar-les. Les múltiples referències d’un mateix autor s’han de separar per punt i coma. En el cas, finalment, que el nom
de l’autor aparegui dins el text, es posaran entre parèntesi només l’any
i les pàgines de referència.
(Casasnovas 1998)
(Canut & Amorós 1989)
(Jofre et al. 2003)
(Cortés 2002, 62) o (Cortés 2002, 69–71) o (Cortés 2002, 68, gràfic 2)
(Febrer i Cardona 2004a, 183; 2004b, 31)
…tal com va exposar Casasnovas (1998, 137), els motius…

Al final del text, s’inclourà la llista bibliogràfica completa de les referències citades ordenades alfabèticament pel primer cognom dels autors. Si hi hagués més d’una obra del mateix autor, aquestes s’ordenaran cronològicament. Dels documents electrònics en línia, se n’haurà
de fer constar la URL completa.
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