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la família determinada, però pot ser que no es relacionin
entre ells. A més a més, cada una d’aquestes persones
tindrà unes altres relacions amb els seus amics, veïns,
parents ...desconeguts de la família objecte d’estudi. En
una xarxa, les unitats externes que la componen no
formen un tot social.
La “connectivitat” vindria a ser el grau en què les
persones conegudes per una família (xarxa social) es
coneixen i es tracten entre elles, independentment
d’aquesta família.
Elisabeth Bott afirma que el grau de separació en el
rol relacional de marit i muller està directament relacionat
amb la major o menor connectivitat de la xarxa social de
la família. De tal manera que com més connexa és la
xarxa, major és el grau de separació entre els rols. I a
l’inrevés, a menor connexió de la xarxa, menor és la
separació entre els rols dels esposos.
O sigui que a major vinculació amb una xarxa molt
connexa, més separació de rols. Contràriament, si el
matrimoni viu aïllat d’amics i coneguts, hi ha més intercanvi
de rols entre ells.
La interpretació que en fa la doctora Bott és:
• Que el matrimoni reprodueix les pautes de
comportament del seu grup. (Si no té grup és més lliure
i pot canviar les pautes).
• Que el marit no gosa fer les feines tradicionalment
assignades a la dona per por a què diran els seus
amics.“Jo ja faria el dinar o rentaria els plats si sabés que
no em veu ningú per la finestra de la cuina”. (Si no es
tenen amics, no cal tenir por de comentaris burletes).
• També pot ser degut al fet que cada un dels esposos
troba distracció i satisfaccions en les amistats de fora, i
no necessita tant la proximitat de l’altre quan són a casa.
Evidentment que el grau de connectivitat de la xarxa
social no és l’única causa de la separació o de la
unificació dels rols, però no havia estat estudiat fins ara;
si més no, no s’havia demostrat la relació que hi ha fins
que ha arribat el treball d’Elizabeth Bott.
És un llibre imprescindible per a la Sociologia de la
Família i d’obligada consulta en Antropologia Social.

Aquest llibre és una publicació
traduida força útil per al professor
d'Etapa Primària en el tractament
de la Geometria. S’hi recullen
exemples i situacions de gran valor
per a la classe. La síntesi, tot i no coincidir amb les línies
de la Reforma pel que fa a l’esquema, reflecteix els seus
principis bàsics, ja que es presenten —entre altres—
treballs de visualització.
L’obra conté molts elements d’interès, ja que hi
podem trobar problemes de representacions, ús de
maquetes en tres dimensions i corresponents dibuixos
plans, que tot sovint s’obliden en l’aprenentatge. També
es treballen relacions de superfície mitjançant l’ús de
puzzles diversos. S’hi dedica algunes pàgines al treball
amb paper plegat, els mosaics, i també les sanefes.
El lector hi trobarà models preparats per a ser utilitzats
a la classe.
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Familia y Red Social és el resultat d’una valuosa investigació de
l’antropòloga social britànica
Elizabeth Bott.
La principal aportació d’aquest
treball és el concepte de “xarxa social” i el de
“connectivitat”, i la seva relació amb el mode de
comportament dels cònjuges en la seva vida domèstica:
com desenvolupen els marits i les dones els seus rols
conjugals.
La doctora Bott diu que les relacions socials externes
de la família adopten la forma d’una xarxa i no la d’un grup
organitzat. En aquest els individus que el componen
formen un tot social més ampli, amb objectius que el
caracteritzen, però en la configuració de les xarxes tots
els individus que hi pertanyen mantenen relacions amb

Aurora Aubach Guiu

53

