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Vestidors nus presenta una descripció 

etnogràfica centrada al  vestidor femení 

d’una piscina pública. Les línies teòriques 

d’estudi parteixen de l’espai físic i la seva 

relació amb el comportament humà,  

tenint en compte les qualitats 

biològiques, culturals, socials i de 

gènere. 
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“Lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás, todo 

lo demás, ¿Dónde está? Lo que ocurre cada día y vuelve 

cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo 

ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo 

habitual, ¿Cómo dar cuenta de ello, cómo interrogarlo, 

cómo describirlo? “  

   Georges Perec (1936-1982) 
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1.-Introducció  

 

El punt de partida del present treball de recerca és l’anàlisi i la descripció etnogràfica 

d’un espai físic molt concret: El lloc escollit és el vestidor femení de la nova piscina 

coberta municipal de Manlleu, inaugurada el dia 9 d’octubre de 2006.  Cinc anys 

abans, el projecte guanyador del concurs municipal havia estat atorgat a un prestigiós i 

reconegut despatx d’arquitectura, però en la obertura al públic el seu èxit va ser molt 

relatiu, condicionat per l’especial disposició dels vestidors i resultat de la freda acollida 

de la qual van ser objecte. 

Els més de tres mil socis que esperaven ansiosos la inauguració van expressar-se de 

forma inesperada i molt crítica contra la nova disposició dels vestidors, denunciant 

mancances d’intimitat i comoditat. El disseny no agradava al seu públic, arribant a 

l’extrem, algunes persones fins-i-tot van establir-ne comparances amb les dutxes de 

gas de l’Alemanya nazi.  

Personalment vaig formar part del centenar de nous socis que no havien tingut 

l’experiència del canvi dels vestidors vells als nous, però el nou espai sempre m’ha 

semblat fascinant, tot i no saber identificar ben bé el perquè, potser l’alçada, potser la 

llum i el color, potser la disposició... apareixeran però moltes més variables que seran 

tractades en aquest treball, les quals aprofundeixen tant en el comportament i les 

formes d’interacció social  com  en la importància del binomi natura-cultura. 

Els criteris de disseny arquitectònic sovint segueixen una lògica pròpia (que es 

relaciona molt sovint amb concepcions polítiques, econòmiques i/o funcionalistes) 

potser no és estrany que en el pas del projecte lineal imaginari a la realitat física topi 

amb una dimensió que pel seu caràcter invisible passa desapercebuda. Faig  

referència a l’ús sensible que en faran les persones, a través de  l’establiment d’una 

particular relació i percepció de la nova estructura, tan bon punt aquesta està llesta per 

ser viscuda a través dels sentits. Sobre aquestes diferències existents entre l’espai 

concebut i l’espai practicat dialoga Henri Lefebvre (1991:300), distingint un espai 

“mental” d’un espai “real” o físic. Per Lefebvre, l’espai es “produeix” (1991:70). L’espai 

social és creat contínuament per les vivències i pràctiques humanes, per les persones 

que s’entrecreuen entre elles en el vaivé de les seves activitats, més o menys 

planificades, més o menys atzaroses, intercalades,  coincidint – o no - en un 

determinat espai-temps.  
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1.1.- Tema de la recerca i objectius 

 

El propòsit d’aquesta recerca és el de constatar i aprofundir en la relació existent entre 

aquest determinat espai i els seus usuaris1, entre la construcció material i el 

comportament social. En paral·lel es presenta l’estudi de les petites interrelacions 

personals que succeeixen en aquest context específic, l’anàlisi del cos humà, la relació 

entre aquest i les estructures més grans i la relació dels cossos entre sí; una relació 

que Goffman (1986) defineix com una “situació descuidada” subjacent en la 

quotidianitat i que és en realitat molt més rica i complexa d’allò que sembla.  

Les preguntes d’aproximació al tema són generals i àmplies, podrien semblar banals 

però en el fons són ambicioses, perquè el que intenten captar és l’essència d’una 

realitat concreta. El diàleg que es manté durant la recerca segueix un guió obert:          

- Què és el que hi passa aquí dins? Què és el que l’espai comunica? Com es situen 

les usuàries? Quins factors hi intervenen? Com es gestiona la intimitat femenina en 

aquest espai? Fins a quin punt el comportament respon a lleis etològiques o a lleis 

culturals?” Les respostes a aquestes preguntes condueixen a un apropament 

exhaustiu i multi conceptual. Com suggereix el títol del treball, la intenció és la de 

despullar una realitat quotidiana que es conforma sobretot de petits detalls, 

moviments, mirades, distàncies, petits gestos i rituals d’interacció social fixats 

culturalment que es repeteixen de forma inconscient2. 

L’objectiu de l’estudi és el d’aprofundir en el coneixement 

d’una realitat concreta que es troba aquí estretament 

continguda, encapsulada en uns limitats metres quadrats 

però que té molt a dir. La intenció final és entendre l’espai i 

donar-li significat, fer parlar un espai en el qual el que 

menys compta són les paraules, captant la importància 

que tenen aquí els més petits detalls.  

                                                           
1
 Edward T.Hall va ser el primer antropòleg que definí el concepte de proxèmica, la relació de l’home amb 

l’espai físic, establint amb els seus arguments un marc teòric sòlid per enfocar la relació natura/cultura a  

Hall, E.T. Más allá de la cultura, Barcelona: Gustavo Gili. 1978 i                                                
Hall, E.T. La dimensión oculta, México: SXXI.1981                                                                      
Hall, E.T. El lenguaje silencioso, Madrid: Alianza. 1989  

2
 Alguns exemples de rituals són les salutacions, acomiadaments, permisos i/o excuses per intromissions 

en l’espai personal o proximitats excessives.   

Vista  dels vestidors des de la porta d’entrada. 
Al fons, les dutxes sense portes i un dels dos WC.  
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 1.2.1 Marc  teòric: La teoria social del cos 

 

El cos en l’actualitat es situa en el centre de la reflexió social i antropològica, els 

treballs dedicats a aquest especialment des dels anys 70 es solen denominar en 

conjunt  “teoria social del cos”. Com aprecia Mari Luz Esteban (2004), tenen en comú 

un enfocament teòrico-metodològic relativament nou i la pràctica en diferents àmbits i 

especialitats, entre ells l’antropologia3 , la filosofia, la sociologia, la semiòtica, els 

estudis culturals i les manifestacions artístiques culturals.  L’estudi del cos reflecteix  

interdisciplinarietat i es caracteritza per la manca d’una delimitació teòrica clara i una 

mena de caos teòric que es pot valorar de forma positiva però dispersant.  

L’interès del cos com a camp de treball es centra en els usos concrets del cos en la 

societat occidental, esperonat per les reivindicacions per part dels col·lectius 

feministes i homosexuals, els primers en liderar les protestes contra un context 

recreador d’un determinat ordre social, cultural i polític que, emparat en el marc del 

capitalisme, fan del cos un dels espais principals de contradicció social que Turner 

(1994) anomena “context d’emergència del cos”. 

Els precedents històrics de l’estudi teòric es remunten als primers autors que tractaren 

aquest tema concret en els segles XIX i XX; Un dels pioners de l’anàlisi socio-

antropològic del tema va ser Marcel Mauss, el qual proposa en l’article “techniques du 

corps” (1934), la no existència d’un comportament natural en relació amb el cos i com 

el fet de convertir-se en un individu social implica necessàriament un determinat 

aprenentatge corporal.  

En el camp de l’antropologia cultural es situen els treballs d’Edward T. Hall, autor nord-

americà i investigador intercultural que centra la seva obra en les percepcions culturals 

de l’espai. Aquest és un autor bàsic per els treballs que, com el present, fan una 

etnografia urbana primordialment centrada en els espais públics (tan comuns com 

places, bars, carrers, estacions i transports públics, cues a la caixa del supermercat...). 

                                                           
3
 Per exemple, en antropologia feminista, antropologia de la salut o l’antropologia de l’art … 
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Delgado (2004) defineix l’etnografia urbana com una ecologia, un nínxol o un entorn 

físic al qual cal emmotllar-se,   composada tant d’elements fixes materials o mobiliaris 

com de factors mutables com les condicions lumíniques, sonores, temporals, 

horàries..., tot plegat és posat en relació als usos i pràctiques socials, formant un medi 

ambient canviant, una estructura social en construcció permanent.  

La teoria sociològica pren també  un paper destacat de la mà d’autors com Bordieu, 

que tracta la percepció social del cos,  i Goffman, aquest darrer també molt present en 

el marc teòric d’aquesta recerca. L’interès central d’aquest autor rau en 

l’interaccionisme simbòlic4 i la microsociologia, a més d’enfocar  la rellevància dels 

rituals d’ordre públic.  

El fet de centrar la recerca en els vestidors femenins proporciona una oportunitat 

d’acostament a la percepció social del cos de la dona, en aquest sentit el marc teòric 

intenta enllaçar amb la descripció des del punt de vista del gènere. El fet de mostrar el 

cos nu comporta implícites connotacions de pudor i rubor social.  

Per comprendre d’una forma més profunda  els condicionants del pudor, ha estat 

valuosa la lectura de Lopez Anadón (2006), autor que fa una particular anàlisi 

antropològica del fenomen del pudor i la nuesa des d’una perspectiva històrica i 

multicultural.  

                                                           
4
 L’Interaccionisme simbòlic és un corrent de pensament en microsociologia, es relaciona amb 

l’antropologia i la psicologia social, i es basa en la comprensió de la societat en la comunicació a tots els 
nivells (tant verbal com no verbal) i la producció social del significat.   
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1.2.2. La Universitat Invisible:  “Un nou model de comunicació”  

 

Fins als anys cinquanta, el model de comunicació més comú era el model telegràfic o 

de ping-pong, que es representa de forma esquemàtica com un emissor que envia un 

missatge a un receptor a través d’un canal i en un determinat codi. Es tracta, però, 

d’un model més propi de l’enginyeria de telecomunicacions, perquè segons aquesta 

idea, la comunicació és un acte verbal, conscient i voluntari (Winkin, 1984:21) 

Amb el nom de la Universitat Invisible (Winkin, 1984:6) es fa referència a un grup 

d’investigadors nord-americans procedents de disciplines diverses tals com 

l’antropologia, psiquiatria, lingüística, i la sociologia, que partint de zero van formular 

una teoria general de la comunicació i un nou model comunicatiu que pogués incloure 

també la gestualitat (kinèsica) i l’espai personal (proxèmica) 

Els seus membres tenen en comú el fet de treballar en paral·lel sobre el tema de la 

comunicació, i el fet de ser mal admesos per l’establishment universitari americà 

(Winkin, 1984:75) els seus treballs no van estar avalats per les institucions oficials. No 

s’han reunit mai tots en un hipotètic congrés sinó que han mantingut un contacte 

informal, intercanviant idees, visites i comentaris als seus treballs abans de ser 

publicats. La Universitat Invisible es dividia bàsicament entre dos ciutats nord-

americanes, el grup de Palo Alto, a Califòrnia (costa Oest), i el grup de Filadèlfia (costa 

Est).  

Com als seus membres més destacats, pertanyen a l’antropologia Gregory Bateson, 

Ray Birdwhistell i Edward Hall. A la sociologia Erving Goffman. A la psiquiatria Paul 

Watzlawick, Janet Beavin i Don Jackson. També el filòsof i escriptor Marshall 

McLuhan, el psicòleg Erik Erikson i el pare de l’etologia Konrad Lorenz.  

En oposició al model telegràfic, proposen un nou model amb la metàfora de la 

orquestra, on la comunicació es presenta com un sistema de canals múltiples en els 

que l’autor social participa en tot moment, tant si ho desitja com si no, amb els seus 

gestos, la mirada, el silenci i fins-i-tot l’absència (Winkin, 1984:105). En qualitat de 

membre d’una cultura, forma part de la comunicació, de la mateixa forma que el músic 

forma part de la seva orquestra, en la qual tocarà la seva música en consonància amb 

els altres membres. 
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El que la Universitat Invisible presenta és una concepció plural de la comunicació, 

compartint la idea de Birdwhistell, segons la qual un individu no es comunica, sinó que 

participa de la comunicació, en tant que aquesta és un sistema que es val d’un 

determinat context (Winkin, 1984:77). 

Per aquests autors la comunicació és un procés social permanent que integra 

múltiples formes de comportament: la paraula, el gest, la mirada, la mímica, l’espai 

interindividual, el tacte, l’olfacte, el temps.... No es tracta d’establir una oposició entre 

comunicació verbal i comunicació no verbal, ja que la comunicació és un tot integrat. 

Per explicar-la parteixen d’una posició naturalista en relació a les ciències humanes 

(els éssers humans es mouen, fan sons, s’agrupen...), per Winkin aquesta és la raó 

per la qual els membres de la Universitat Invisible són sospitosos als ulls dels 

“guardians de la ortodòxia”. (Winkin, 1984:81). 

Edward Sapir, antropòleg i lingüista de la Universitat de Chicago, va ser el precursor 

d’una idea sobre la gestualitat i comportament que seguirien els membres de la 

Universitat Invisible: “Reaccionem com si seguíssim un codi, secret i complicat, que no 

està escrit enlloc, no el coneix ningú i tanmateix tots l’entenen”5 

La investigació de la comunicació pels membres de la Universitat comença a partir de  

la formulació de la pregunta: - ¿Quins són, entre els milers de comportaments 

corporals possibles, els que reté la cultura per aconseguir conjunts significatius?  

Entenen la comunicació a partir de l’existència d’uns codis (conjunt de regles) que 

regeixen el comportament personal i interpersonal. Tota persona viuria 

necessàriament (encara que de forma inconscient) dins i en funció d’uns codis, perquè 

tot comportament respon al seu ús. En conseqüència apareix l’axioma segons el qual 

“no és possible deixar de comunicar-se”. (Winkin, 1984:21) 

En els anys seixanta, l’antropòleg i lingüista Dell Hymes proposà anomenar aquests 

estudis com “etnografia de la comunicació”, a  la que es sumarien nombrosos 

antropòlegs. 

                                                           
5
 Sapir, E. Anthropologie (presentación de J.E. Boltanski). París. Ed Minuit. 1968  (citat a Winkin, Y. La 

nueva comunicación. Kairós. Barcelona. 1984 p.92.) 



TFC 
Vestidors nus 

9 

Mireia Robles Expósito 
 
 
 

Sense tenir-ne consciència, el pensament de la Universitat Invisible s’integra en el 

corrent estructuralista que domina la reflexió de les ciències humanes des de mitjans 

del s.XX. Els seus estudis no parteixen de la naturalesa psicològica dels individus sinó 

dels sistemes en els quals es troben i les seves interaccions (familiars, institucionals, 

de grup, socials, culturals...) La idea principal a tenir en compte és la del context, ja 

que és aquest el que dóna sentit a la comunicació. 

Els principals autors de les teories que s’apliquen en el present treball són Edward Hall 

i Erving Goffman, ambdós van formar part de la Universitat Invisible però malgrat els 

seus múltiples contactes i influències, són homes solitaris i d’esperit independent. Per 

la seva posició teòrica, de difícil encasellament i farcida d’idees i multi conceptual, 

Winkin els anomena “franctiradors de la investigació”. (Winkin, 1984:89) 

 

1.2.3 Edward T.Hall (1914-2009) 

 

Doctorat en antropologia a la Universitat de Columbia (Nova York) el 1942, Hall va 

dedicar la seva vida a l’estudi de la organització social de l’espai entre les persones. 

Va enfocar també la seva atenció vers els “xocs culturals” amb la intenció de descobrir 

els codis de la comunicació intercultural. S’interessà per els codis de gestió del temps i 

les seves diferències entre cultures, amb les quals estigué en contacte directe gràcies 

al nomenament com a director del programa del Foreign Service per el Departament 

d’Estat dels Estats Units, que consistia en familiaritzar als diplomàtics amb la nova 

cultura del país als que eren destinats. Hall coneixeria a fons a través dels seus 

viatges Europa, Amèrica llatina i Orient Mitjà.  

Al llibre “la dimensión oculta” 6, Hall tracta el tema de l’espai personal i social i la 

percepció que l’home en té d’aquest. Analitzant la comunicació no verbal des del punt 

de vista de la biologia i la cultura, Hall explora els límits i coincidències entre el 

comportament animal i l’humà, demostrant que la distància entre aquests no és tan 

gran com molts creuen.   

                                                           
6
 Hall, E.T. La dimensión oculta, México: SXXI. 1981 
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Hall definí el concepte de proxèmica, que descriu la relació de l’home amb l’espai 

físic, establint amb els seus arguments un marc teòric sòlid per enfocar la relació 

natura/cultura. Adonar-nos d’aquesta dimensió oculta comportarà un millor 

coneixement d’altres cultures i grups humans, però sobretot ens ajudarà a superar 

l’alienació pròpia amb nosaltres mateixos. 

L’autor determina molts conceptes que defineixen el comportament humà:  

a) Espai de caràcters fixes, semifixes i espai informal. (nivell microcultural). Per 

espai de caràcter fix s’entenen les estructures que no tenen caràcter mòbil, 

com les dependències o habitacions, els edificis i els mateixos carrers. Són de 

caràcter semi fix els elements mobiliaris, com taules i cadires. Hi ha una clara 

relació demostrable entre la disposició mobiliari i el comportament o interrelació 

personal i verbal. Per espai informal s’entén el referit a les distàncies entre els 

individus, es defineix com informal perquè és variable i mòbil.  

 

b) la distància: L’etologia ha descrit com els animals conserven unes distàncies 

determinades com a forma de defensa en relació a un possible atacant, com la 

distància de fugida (un punt determinat que assenyala el límit fins al qual un 

altre animal es pot acostar permetent al primer una fugida ràpida en cas 

d’amenaça) i la distància crítica (quan l’atacant supera aquest límit posant al 

primer a la defensiva). En els humans, l’evolució hauria transformat les 

distàncies de fugida i crítica, pròpies dels animals, en la distància personal i 

social , que resumeix en quatre mesures: íntima, personal, social i pública.  

 

La distància íntima és la mínima, permet el contacte físic i intensifica la 

percepció de l’alè, l’escalfor i la olor corporal. Respon a una relació personal 

intensa. Si es sobrepassa sense permís es pot considerar amenaça, i en el cas 

de ser-ho necessitat, com en el cas d’un ascensor o transport públic, existeixen 

mecanismes socials de defensa com la immobilitat, mantenir els braços al 

costat del cos i la mirada fixa en un punt llunyà.  
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La distància personal es representa amb una mena d’esfera o bombolleta que 

envolta l’individu, oscil·la entre 45 i 90 centímetres, de forma que permet el 

contacte físic en el moment que es desitgi. Es tracten a aquesta distància els 

assumptes d’interès i relacions personals.  

 

La distància social va dels 1,2 als 3 metres, permetent una visió de cos 

sencer. Es tracten a aquesta distància assumptes impersonals, com els 

laborals. En el cas de ser inferior a 3 metres, implica sovint la necessitat o 

obligació de conversar.  

 

La distància pública és la més gran, sobrepassa els 9 metres i és la que 

distingeix als oradors i personatges públics, exigeix un to de veu alt i més cura 

en la postura i l’elecció del llenguatge. El mobiliari pot contribuir a augmentar la 

distància social per prendre una postura de poder, és el cas de tarimes i taules 

de despatx de gran amplada.  

 

c) La percepció de l’espai i els seus receptors (vista, oïda, olfacte i tacte), són 

mesures humanes que sovint es menyspreen o s’obvien sense tenir en compte 

la seva importància. Hall parla també del llenguatge de l’espai, definint els 

espais sociòfugs (els que no propicien el contacte social i la comunicació) i 

espais sociòpets (els que si propicien la relació interpersonal). (nivell 

precultural). 

 

d) Una qüestió de cultura: el passat biològic de l’home es fusiona amb les 

diferents cultures, afectant la percepció individual. La cultura determina de 

quina forma l’home percep el món, però la major part d’aquesta es manté 

oculta i fora del domini voluntari. (nivell infracultural). 
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A “Más allá de la cultura” 7 , Hall tracta d’establir la fina línia que divideix la naturalesa 

humana biològica de la cultural, essent la naturalesa cultural molt més complexa del 

que ens sol semblar des la nostra pròpia perspectiva perquè hi estem immersos i la 

veiem des de l’interior. Únicament mitjançant la comparació intercultural es pot 

teoritzar sobre el seu abast, i tot i així s’ha de ser un capacitat analitzador per 

identificar la dimensió “oculta” de la mateixa, la concepció diferent de conceptes 

aparentment similars és distintiu de les diferents cultures: 

a) Mitjançant la invenció de les “extensions culturals”, eines com el 

llenguatge, les institucions, el transport, l’escriptura, etc. L’home ha quedat 

atrapat en el que denomina una “transferència d’extensió” concepte definit 

per Marshall McLuhan (1996), de forma que l’extensió té una pròpia 

autonomia que la presenta lluny de l’abast humà, el qual deixa de tenir 

capacitat de comprensió sobre aquesta:  “La verdad se imprime en las 

páginas; la realidad consiste en fotografías. Todo lo cual condiciona a las 

personas a hacer un tratamiento sin relieve ni fondo de los estímulos 

sensoriales. Vivimos en el mundo de la publicidad y de la propaganda, 

fragmentado, manipulador y en su mayor parte bidimensional. Realmente el 

medio es el mensaje.” (Hall, 1978:156) 

 

b) Cultures de context alt i cultures de context baix: Les cultures de 

context alt són aquelles en les quals la informació és molt compartida, i 

prefereixen el contacte personal per davant dels sistemes mecànics i 

mediats, que les fan perdre en integritat. En canvi, les cultures de context 

baix són aquelles molt individualitzades, alienades en cert sentit, 

fragmentades, en les que els individus estan poc involucrats entre si, i en 

aparença poden absorbir les extensions mecàniques sense perdre la seva 

integritat.  (Hall cita com exemples de cultures de context alt les dels indis 

nord-americans i les del sud d’Europa, com Itàlia, Espanya i Portugal. Com 

exemples de context baix situa la Suïssa i l’Alemanya.) 

                                                           
7
 Hall, E.T. Más allá de la cultura. Barcelona: Gustavo Gili. 1978      
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1.2.4. Erving Goffman (1922-1982) 

 

El sociòleg Erving Goffman mantenia un contacte regular amb Hall i coincidia amb 

aquest  en el fet de voler destapar les normes socials que regeixen la vida quotidiana, 

però no ho va fer per comparació cultural sinó fixant-se en els trencaments i encaixos 

dins la seva pròpia societat. Es doctorà a la Universitat de Chicago el 1953 amb una 

tesi que reprenia les idees del sociòleg alemany George Simmel.  

Goffman teoritza a partir de l’observació participant, passà un any en un hospital 

psiquiàtric en qualitat d’ajudant del director d’activitats esportives per convertir-se en 

un membre més de la institució, en una altra ocasió es convertia en director d’una 

taula de casino de Las Vegas. També va ser un agut observador del seu propi univers 

quotidià, tot i que, al contrari de Hall o Birdwhistell, no presentava elements 

autobiogràfics en els seus escrits.  

Amb l’ús de termes com “el jo mateix” (self), la interacció, el rol, etc... Goffman es 

posicionà també com a  continuador de l’escola de Chicago en referència a 

l’interaccionisme simbòlic, un terme que sintetitza el pensament d’un grup de 

pensadors, filòsofs, psicòlegs i sociòlegs liderats per George Herbert Mead. 

Coincidint amb Birdwhistell, sentencià: “nothing never happens” (mai passa que no 

passi res).  (Winkin, 1984:105). El seu principal camp d’estudi és el comportament 

humà com a fonament del sistema general de comunicació, a la recerca d’una 

“partitura invisible” que orquestra les trobades casuals, els intercanvis espontanis i les 

converses banals. 

Una de les aportacions més valuoses de Goffman a la sociologia és el fet de combatre 

una visió preconcebuda que presenta la vida dels individus en funció de la seva 

naturalesa, caràcter, humor..., (factors essencialment personals), traient a la llum  

l’existència d’unes regles de caràcter exterior que els individus no poden fer res més 

que seguir-les si és que volen ésser considerats persones normals dins la societat 

(Winkin, 1984:106). 
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En el llibre “Relaciones en público” 8, l’autor reivindica les interaccions humanes (que 

inclouen activitats quotidianes com reunions familiars, casaments, cues en el 

supermercat, aglomeracions de gent o circular en parella, per exemple) com a camp 

d’estudi legítim de la sociologia, lluny del caràcter accessori que tradicionalment se li 

ha donat. L’establiment de normes de coexistència en les normes socials i la vida 

pública (la que té lloc en presència immediata d’altres persones) es tradueix en 

l’estructuració d’unes rutines o normes que s’apleguen sota el nom d’ordre social.  

Principals conceptes: 

a) Unitats vehiculars: Anomena així els individus que circulen per la via pública, 

establiments o reunions socials tant si ho fan en companyia o en solitari 

(formant un grup d’una sola persona) 

 

b) Dins dels “territoris del jo” es troba l’Espai personal: Espai que envolta un 

individu dins del qual l’entrada d’un altre significa una intrusió. La reserva 

d’espai lliure és passatgera i situacional (depèn del context). Es tracta d’un 

contorn, més que d’una esfera, ja que davant dels ulls s’exigeix una distància 

més gran que, per exemple, a l’esquena. L’espai personal acompanya a 

l’individu, mentre que el recinte és un espai situacional que es reclama a mode 

de reserva temporal, sovint s’indica mitjançant senyals amb objectes personals 

(per exemple, en penjar la jaqueta o bossa en una cadira independentment que 

la persona s’hi mantingui asseguda o no). Els objectes personals s’utilitzen com 

a “reserves egocèntriques” de lloc, quan es situen sobre béns mobles, ja 

siguin de titularitat pública com privada (com en els bancs dels parcs o taules 

del restaurants).  

                                                           

8
 Goffman, E. Relaciones en público, microestudios del orden público. Madrid: Alianza. 1979. 
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c) Rituals d’accés: les salutacions i acomiadaments són senyals relatives a 

l’accessibilitat dels individus, un reconeixement a les possibilitats d’accés, com 

a obertures i tancaments del contacte físic que es segueixen tant en la 

interacció directa com la mediatitzada (telefònica, per exemple). 

d) Intercanvis correctors: Tota desviació de la norma social implica una sanció, 

que sol ser expressada a través de mirades de desaprovació dels testimonis, 

es tracta d’una forma de control social. L’individu infractor involuntari es veurà 

obligat a donar una sèrie d’explicacions verbals o gestuals per demostrar la 

seva innocència, com oferir excuses, demanar perdó o permís. 
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2.-  Metodologia 

2.1.- Presa d’una metodologia qualitativa 
 

Per enfocar el treball de recerca es parteix d’una metodologia qualitativa i d’un punt de 

vista humanista, centrat en les persones i els seus actes més enllà de xifres i 

estadístiques. Com descriuen Taylor i Bogdan (1992), la metodologia qualitativa és 

inductiva, parteix de les dades (i no al contrari). 

La particularitat de l’estudi etnogràfic dels espais públics és la seva naturalesa 

contrària a la planificació. Acostar-s’hi amb unes premisses inicials fermes (anar a 

observar quelcom determinat) i amb la intenció d’aplicar una metodologia ortodoxa 

condiciona l’observador de tal manera que només trobarà allò que ha anat a cercar 

(Delgado, 2004).  

 

2.2.- L’observació flotant 

 

El centre o focus d’observació del present estudi es recolza en el comportament social 

no verbal, per aquest motiu s’ha considerat que la proposta més adient per aquesta 

recerca és la de trobar el seu propi camí a través de l’observació flotant, un mètode 

suggerit per Pétonnet (1982) que indica que per abordar una realitat fluïda és 

necessari enfocar una recerca sense un model prefixat, restar obert a tota 

circumstància, deixar-se portar per l’experiència viscuda al camp de forma que la 

informació ens pugui arribar sense filtres morals, l’única forma de descobrir les regles 

subjacents, els ritmes i les interaccions. 

En el decurs de les sessions d’observació i les lectures teòriques, s’estableixen les 

línies generals que centren el treball antropològic, que són l’aproximació des de l’espai 

físic i la seva relació amb l’individu (la proxèmica), l’aproximació des del punt de vista 

biològic i cultural, des del punt de vista de la societat en general i parant atenció a 

qüestions de gènere.  
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2.3.- Una perspectiva naturalista 
 

Analitzar l’espai i el que hi succeeix amb una nova mirada fa que el procés sigui una 

experiència única, com afirmava Hall (1981:156), de cop i volta el món quotidià que 

tenim fins aquell moment tant assumit canvia de dimensió, es torna més profund, pren 

més color, més textura, més olor, és més sorollós, i l’observador inicia un viatge o 

immersió de difícil retorn, on aprèn a veure amb tots els sentits. Es concentra a la 

recerca dels continguts latents, les postures, l’ús de l’espai vital... d’allò més important 

per l’etnògraf per la càrrega cultural que conté (Fericgla, 1995).  

Des de l’enfocament particular de l’observador s’intenta captar l’essència d’una realitat 

volàtil, inabastable en la seva totalitat, però tot i així cal fer un esforç que requereix de 

certa valentia per fer-ne un apropament exhaustiu, com diria Perec (2007), un intent 

d’esgotament de l’espai físic. Aquesta qualitat aproximativa o difusa no ha d’amagar o 

justificar una tasca de treball més lleugera que la subjecció acrítica al protocol científic, 

exigeix d’un mètode honest i disciplinat, de tipus naturalista (Blumer, 1981) flexible i 

rigorós,  entenent rigorositat en oposició a la rigidesa del mètode canònic.   

La perspectiva naturalista s’explica en oposició a la formalitzada, requereix d’una gran 

sintonia amb allò que observa, fixant-se en els actors i en allò que fan i com ho fan, en 

els petits detalls; Com indicava Simmel (1988) “els actes socials aparentment 

insignificants  són els més significatius de tots”.  Delgado (2004) defineix L’anàlisi 

naturalista com el que no pretén demostrar res concret perquè la seva finalitat és la de 

“veure i relatar després el que allà succeeix, en presència dels sentits”.    

Dels anys 70 ençà, l’etnografia urbana9 ha seguit aquesta via naturalista per proposar 

el que és en el fons un  retorn conceptual a l’etnografia clàssica, seguint els preceptes 

més típics del treball de camp com per exemple  l’observació participant que va definir 

Malinowski als “Argonautes del Pacífic Occidental, on afirmava que “el principal afany 

de l’investigador és fer que els fets parlin per si mateixos (1986:73). Refent un camí 

paral·lel  i a la inversa, es proposa un viatge d’estranyament que parteix a la recerca 

d’un l’exotisme que no caldrà cercar en selves i paradisos llunyans perquè es troba 

entre nosaltres,  cobert sota el vel d’allò més quotidià .  

                                                           
9
 Pétonnet  criticà la qualitat reduccionista de l’apel·latiu “urbà” i proposà anomenar-la  amb més propietat  

“etnologia del món modern” o “etnologia de la modernitat”. (Pétonnet, C. (1982) L’observation flottante. 
L’exemple d`un cimetière parisien”. [article en línia]. L’Homme XXII/ 4:37-47  [consultat el 18-05-10]  

 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4216_1982_num_22_4_368323 

 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4216_1982_num_22_4_368323
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2.4.-  Tècniques de recollida de dades  
 

L’esmentada tècnica principal del meu treball de camp és l’observació flotant, i ha estat  

organitzada  en deu sessions establertes en el termini d’un  mes i mig. El treball de 

camp s’atura en arribar a un punt de relativa “saturació teòrica” en termes de Glasser i 

Strauss (1975), però reconeixent en tot moment la  incommensurabilitat de la 

quotidianitat, una qualitat que recullen sempre els relats de George Perec.  

Les observacions es fan des l’experiència pròpia com a usuària, es tracta d’accedir a 

l’espai i fer-ne ús estant atenta a tot el que hi succeeix. Les impressions principals 

s’anoten al diari de camp  de forma abreujada per no interferir massa en el decurs de 

l’acció. La durada total de les sessions és variable (entre hora i mitja i dues hores, a 

les quals cal restar uns trenta minuts fixes dedicats a la natació). Cada jornada consta 

de dos parts, dividides per l’accés a la piscina i la pràctica de l’esport. Així, en una 

mateixa sessió, es donen dues oportunitats diferenciades d’observació, l’ús d’anada 

(arribada, canvi de roba i accés a la piscina) i l’ús de tornada (dutxa, canvi de roba i 

sortida del recinte).  

El factor temps no és determinant  sinó que s’adapta al transcurs de l’acció. El ritme de 

les meves activitats com usuària ha estat intencionadament pausat, però en presència 

aliena, l’observació participant i les qualitats panòptiques de l’espai feien obligatori el 

seguiment de les tasques habituals del vestidor o performance. Les sessions 

d’observació són completades a posteriori,  el mateix dia un cop  fora del camp  les 

notes preses són revisades i ampliades amb la calma i reflexions necessàries.  

La línia d’investigació segueix una aproximació comparativa amb la visita a un espai 

homòleg, en aquest cas als vestidors de la nova piscina de Torelló (un poble veí). En 

el decurs de  l’estudi comparatiu, prenen rellevància per contrast els aspectes més 

característics dels dos vestidors.  

L’ús de  tècniques més verbals, com la realització d’entrevistes, té una finalitat 

bàsicament il·lustrativa, i no tant d’anàlisi, ja que el leitmotiv d’aquest treball és, tal com 

deia Hall, que allò més important no és el que es diu, sinó el que es fa i com es fa.  

Pertanyen a les tècniques il·lustratives habituals la confecció del planell a escala del 

recinte i la presa de fotografies (les quals naturalment només poden prendre’s quan en 

l’escenari no hi apareguin les usuàries o en tot cas amb el seu consentiment). 
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2.5.- El procés de recerca:  de la teoria a la pràctica 
 

La recerca ha procurat mantenir un punt d’equilibri entre la documentació teòrica i el 

treball de camp, en el transcurs del qual sovint una recolzava i reforçava l’altra davant 

dels dubtes, el marc teòric i l’observació de camp s’anaven perfilant  progressivament.  

Les primeres dificultats a l’abordament teòric van constatar la necessitat de discriminar 

entre la gran quantitat d’informació i decidir les línies principals d’investigació.  En la 

vessant pràctica, calia portar a terme una activitat extraordinària (no ordinària o 

habitual) que consistia en l’observació del comportament social; Mirar i analitzar el que 

fèiem jo i la resta d’usuàries, detenir-me en les accions, les posicions, les distàncies, 

les preferències de lloc, les mirades, els gestos, les salutacions, col·locació de la 

roba...  La dificultat principal ha estat que dins el vestidor, per les seves dimensions i 

disposició mobiliària, és impossible passar desapercebut. Cal respectar el dret legítim 

que té l’individu a què ningú se’l quedi mirant o examinant quan aquest es troba en 

l’espai públic, on arriba a establir el que Goffman defineix com “una exquisida distinció 

perceptiva entre que el mirin i que el contemplin”. (Goffman, 1979:56)  

Per aquest motiu he optat sempre per comportar-me com una usuària més, actuant de 

forma natural i seguint els mateixos rituals o accions que la resta. He intentat observar 

d’una forma no intrusiva, de forma que cap persona es pogués sentir objectiu directe 

del meu estudi. En aquest sentit l’eina de la mirada és bàsica i s’ha d’adaptar a la 

norma social i la discreció moral en tot moment. És important notar que malgrat la 

meva activitat de tipus literària o acadèmica (anotant breus mots a la llibreta), l’acció 

transcorre de la mateixa forma, arribant finalment a trobar-me en una estranya situació 

d’aparent invisibilitat per part dels demés. Fins-i-tot el fet d’introduir un artefacte 

amenaçador de la intimitat com és la càmera de fotos ha estat ignorat i cap de les 

meves accions (sempre respectuoses, val a dir-ho) ha motivat fins ara cap mena de 

reacció curiosa vers la meva activitat, la qual hagués satisfet de bon grat.   

Vull reconèixer amb agraïment a totes les persones que han participat tant en l’entorn 

subjecte a estudi com a l’entorn familiar i d’amistat, ja que conversar sobre el tema ha 

estat molt interessant, perquè en siguem conscients o no, - i tal com asseguraven els 

etnometodòlegs -, en el fons tots som etnòlegs de la vida diària. 



TFC 
Vestidors nus 

20 

Mireia Robles Expósito 
 
 
Calendari del treball de camp 
 

L’organització temporal s’ha establert mitjançant un calendari de treball en sessions 

d’observació i lectures que ha resultat una eina bàsica per concentrar la tasca en el 

temps disponible. 
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3.-  Sistematització i anàlisi de la informació obtinguda 
 

La informació obtinguda es presenta en forma de descripció etnogràfica, una 

explicació densa o monografia capaç de descriure la realitat d’aquest espai particular 

(en la línea de Pétonnet i Perec) pensant en allò infracultural i  infraordinari,  i que vol 

ser un intent d’esgotament físic i multi conceptual de l’espai. 

D’acord amb Geertz (2001:36) , que presenta l’assaig com el gènere natural per 

presentar les interpretacions culturals, la presentació del TFC segueix un format més 

tradicional que la presentació online però que afavoreix amb la seva forma  una relació 

més personal amb el lector, conservant un romanticisme i un fil directe, una essència 

que personalment no sóc capaç de trobar en  les presentacions multimèdia (que 

compten amb altres avantatges propis del mitjà). 

Per presentar la informació obtinguda he optat per la divisió en cinc fases correlatives 

en el temps, que suposen a grans trets la presa de contacte inicial, l’aprofundiment al 

camp i l’acomiadament o retorn per passar a les conclusions finals. De tota manera, es 

manté el format diari en favor de la lectura i perquè cada sessió sigui apreciable per si 

mateixa.   

Taula: presentació de les diferents fases: 

 

Fase 1 Introducció al camp  Dies 1 i 2 

Fase 2 Entrevista formal Dia 3 

Fase 3 Estudi comparatiu Dia 4 

Fase 4 Aprofundiment al camp Dies 5,6,7 i 8 

Fase 5 Acomiadament del camp Dies 9 i 10 
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Presentació Piscina Municipal de Manlleu:  
 

L’espai objecte d’aquest treball és el vestidor femení de la Piscina Municipal de 

Manlleu, poble d’uns vint mil habitants10 pertanyent a la comarca d’Osona (província 

de Barcelona). Després de Vic (capital de comarca), Manlleu ostenta el segon lloc en 

població i destaca per l’activitat industrial (metal·lúrgica, alimentària, química...) com a 

principal sector econòmic, afavorida històricament pel pas del riu Ter.  

La piscina és un servei municipal, adreçat principalment als manlleuencs però que per 

proximitat s’ofereix també al mateix cost als habitants dels pobles veïns. Situada a la 

carretera BV522 (la sortida sud del poble en direcció a Roda de Ter), la piscina coberta 

fou  inaugurada el dia 9 d’octubre de 2006 i comparteix terreny amb la piscina exterior. 

El projecte guanyador del concurs públic de l’ajuntament fou el del reconegut i premiat 

despatx d’arquitectura “Aranda, Pigem i Vilalta” d’Olot.  

Resum taxa abonaments més freqüents 11
 

 

Modalitat Descripció Matrícula Quota Mensual 

Individual adult 1 persona d’entre 31 i 64 anys 53,01 € 17,67 € 

Familiar 3 

 

3 persones (pare, mare i fill fins a 30 anys) 90,90 € 30,30 € 

Familiar 2 2 persones, una de 65 anys o més,  pensionista o 
discapacitada 

60,60 € 20,20 € 

Cost entrada puntual d’un dia:  adults 7 € (entre 31 i 64 anys) sèniors 4,50 € (a partir 65 anys)  

Horari obertura:   

 

                                                           
10

 Concretament 20.647 habitants censats el 2009.  
Font: www.idescat.cat 
 

11 Graella completa a la pàg.59  (annex 2) 

De Dilluns a divendres de 7 h a 23 h.  

Dissabtes de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h 

Diumenges de 10 h a 14 h. 

Vista exterior del recinte esportiu, al fons en 

color fosc destaca la piscina coberta i a la 

dreta la piscina descoberta o d’estiu. 

Fase 1: Introducció al camp: Presentació general i descripció dels vestidors en les 

dues primeres observacions, exposició de les característiques bàsiques de l’espai. 

http://www.idescat.cat/
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Mides = 18 m. llarg x 12 m. ample x 5 m. alt) 

Descripció prèvia de l’espai del vestidor femení:  
 

La piscina coberta compta amb cinc vestidors, el masculí i el femení són espais 

idèntics que es troben en un mateix passadís, separats per tres vestidors més estrets 

dels quals dos es dediquen als nens que fan cursets i  un darrer als monitors.  

El meu treball es concentra en el vestidor femení, és un espai peculiar per les seves 

condicions físiques, entre les quals destaquen les mides (18 m. llarg x 12 m. ample x 5 

m. alt) i el color gris uniforme. A excepció dels dos banys que es tanquen amb portes, 

la resta del vestidor és  “panòptic”, és a dir, des de qualsevol punt és té una 

panoràmica visual de tot el recinte. Aquesta qualitat és determinant en l’ús de la 

instal·lació perquè en accedir-hi, hom sap exactament quantes persones s’hi troben i 

què està fent cadascuna, incloent fins-i-tot l’ús  de les dutxes, les quals compten amb 

petits divisors entre una i altra però cap mena de porta o barrera visual. De la mateixa 

forma que es percep la totalitat del vestidor, també l’usuari es sap percebut pels 

demés, fet que necessàriament condiciona el comportament social. 

Per evitar ser percebut per les mirades alienes dins el vestidor només hi ha la 

possibilitat de tancar-se en un dels dos banys disponibles.  

La disposició dels dos llargs bancs a banda i banda, amb els penjadors a la paret, 

condiciona l’acció de canviar-se de roba, que es fa de cara a la paret i donant 

l’esquena a l’escenari.  

L’espai dedicat a “tocador”, amb dues piques i un mirall, té capacitat per dues 

persones i es troba situat a la sortida de les dutxes, en un lloc de pas molt visible.  

 

  

  El “meu” racó  
  La “meva” dutxa 
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Dades estadístiques de la piscina municipal 

 

Total Abonats actuals  2914 persones 

Dones abonades  1634 (56,07%) 

Cursets adults  200 persones (181 dones= 90,5%) 

Cursets infantils 183 persones (102 nenes= 55,7%) 

 

Mitjana diària de dones 2010 

 

De 18 a 30 anys  12,1 dones (15%) 

De 31 a 65 anys  57,2 dones (72%) 

Més de 65 anys  10,2 dones (13 %) 

Total 79,5 dones/dia  

 



TFC 
Vestidors nus 

25 

Mireia Robles Expósito 
 
 

Passadís d’entrada als vestidors 

 

Sabater al passadís  

 

Vista general vestidor des de les dutxes , 

amb  la mampara d’ocultació afegida 

per  la reivindicació de les usuàries. 

 

La roba com a símbol d’apropiació de 

l’espai  ( evita  el contacte). 

 

El carro de la neteja, nota 

de color dins la uniformitat 

del gris.  

 

(dreta) mirall-tocador  a 

la sortida de les dutxes. 

 

Detall alçada sostre i 

canviador nadons. 

Detall WC des de la 

porta (4,5 m. x 2,5 m.) 

 

 

 Fotografies (piscina Municipal de Manlleu) 
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Dia 1 - 13/04/10 – 10:30 a.m. 

Entro a la piscina amb una sensació estranya, amb una nova mirada vers una activitat 

quotidiana, admirant  l’alçada del sostre i l’amplada del passadís,  la planta natural que 

el decora i la llum exterior. A la porta del vestidor femení, identificable per un símbol de 

figura amb faldilla, m’aturo a comptar  les sabates a les caselles  del sabater per saber  

quantes persones hi ha més enllà: Quatre parells, més el meu, cinc parells. 

 

Dins dels vestidors buits, les motxilles i la roba pertanyen a  quatre dones que s’han 

establert completament separades, dues a cada banda. Escullo el lloc que hi ha a 

recer del biombo o mampara  de l’entrada, és el meu lloc favorit, fins ara creia que ho 

era per una qüestió de preferència o gust personal, però fent una petita anàlisi 

etnogràfica crec que és un punt estratègic situat “a recer” de la mampara, a més, el fet 

d’estar en una cantonada implica que el contacte personal només es pot donar al meu 

costat esquerre.  Deso la motxilla i prenc l’espai de quatre penjadors. Goffman 

(1979:46), defineix els objectes personals com a “reserves egocèntriques” per la seva 

funció de delimitadors territorials, es tracta d’una ocupació informal i passatgera d’un 

bé situacional fix, en aquest cas una porció del banc està ocupada per la motxilla de 

forma que es reserva el dret al seu propietari de col·locar-s’hi enfront en tornar de la 

natació. 

 

El vestidor és gairebé quadrat, les seves mides considerables superen els 200 m2 

(18m.llarg x 12m.ample x 5m.alt), i conformen un recinte tancat, públic i quantificable 

on les usuàries reivindiquen el seu espai temporalment. Aquest espai utilitzat 

individualment és variable sempre en funció de la quantitat d’ocupants (Goffman, 

1979:50). Això significa que la porció d’espai que prendrà cada usuària seguirà una 

seqüència lògica relacionada amb l’espai ocupat per la resta. A més espai lliure més 

amplitud hi haurà entre els usuaris, i aquesta distància es redueix progressivament a 

mida que augmenta el volum d’assistència.  

 

El color de parets, bancs, portes i accessoris és el gris motejat, només es trenca pel 

petit matalàs del canviador de nadons que és blau elèctric, tots els altres colors que es 

veuen (de la roba, motxilles o estris de neteja), pertanyen a coses alienes, que no 

pertanyen al mobiliari del lloc, aquests objectes hi són de forma transitòria i en funció 

del nombre d’assistents a la piscina.  
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Mentre em poso el banyador entra la senyora de la neteja, una dona molt xerraire que 

estableix conversa amb mi i una tercera senyora que s’hi afegeix, aprofito per fer una 

petita entrevista informal i demanar-li sobre els aspectes més significants per ella dels 

vestidors:  

La Rosa (que volta els  50 anys), explica que l’espai és ideal en raons higièniques, els 

materials del terra són antilliscants i s’han de netejar molt sovint, però són agraïts en 

aquest sentit. Al seu parer, les dones són molt més pudoroses que els homes. El 

problema el té al vestidor d’homes per ser del sexe contrari, però compta amb 

tècniques pròpies per superar-ho, com per exemple no mirar-los mai directament (ni 

que els ho pugui semblar), demanar permís quan entra a fer la neteja i intentar donar 

sensació de naturalitat.  

Observa que moltes dones es tanquen al lavabo per posar-se el banyador abans 

d’anar a la piscina. (Mentre parlem, arriba una noia d’uns trenta anys que porta a sota 

el banyador posat de casa) . Segons la Rosa, els vestidors són petits. Es tracta d’una  

clara demostració del fet que  la dimensió és molt relativa perquè mesura prop de 200 

metres quadrats. M’explica llavors que els caps de setmana s’omple tant que no s’hi 

queb, i ho soluciona entrant els bancs de fora per col·locar-los al centre. 

L’espai se’m presenta de sobte des d’un punt de vista nou i aliè, és possible que el 

vestidor no sigui tan gran? La resposta la tracta Hall (1978:72): “El que hom pot fer en 

un determinat espai determina la forma de sentir-lo”. És a dir, l’espai lliure central i les 

vint passes que calen per creuar-lo unides a l’elevada l’alçada del sostre fan 

considerar subjectivament un espai grandiós, però la seva disposició peculiar a banda i 

banda fa que a partir de quinze persones l’espai es quedi petit. Comptant els 

penjadors i posant-ne dos per persona, uns quaranta centímetres per cadascú, donaria 

per vint-i-cinc persones, però en dos pams no és possible vestir-se sense tocar als 

demés.  Sabem que la mitjana diària de dones és d’una setantena, però l’assistència 

depèn molt dels horaris habituals de les usuàries. La màxima afluència es dóna entre 

les cinc de la tarda i les vuit del vespre.  
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Dia 2 : 22/04/10 – 11:50 a.m. 

Tot està acabat de netejar, es veu encara moll i fa olor de desinfectant, és agradable la 

netedat però la  olor, la fredor cromàtica i el minimalisme mobiliari fan sentir com en un 

hospital, el vestidor és gairebé asèptic. La neteja és una de les qualitats més altament 

valorades pels usuaris de la piscina. L’antropòloga Mary Douglas (2007:11) reflexiona 

sobre la importància de la neteja en la nostra societat i el seu significat. Considera 

l’analogia contemporània de la brutícia amb el concepte “tabú” com a protector d’un 

ordre universal. El seguiment dels “tabús” són al mateix temps indicadors de 

complicitat i compromís amb la societat, i actuen com a forma de control social. La 

nostra societat evita la brutícia ja no per temor o un mandat religiós, tampoc per 

l’amenaça de malaltia; principalment, la brutícia atempta contra l’ordre. “La seva 

eliminació no és un moviment negatiu, sinó un esforç positiu per organitzar el nostre 

entorn” (Douglas, 2007:20).  

Comptant les sabates de l’entrada en sumen quatre, més les meves, cinc. Tota la roba 

està en el cantó esquerre i seguida, entre roba i roba hi ha dos penjadors buits (la roba 

evita també el contacte), però semblen formar part d’un grup, hi trobo coincidències 

d’estil i pel color, mida i tipus sembla roba de senyora gran, aventuro que potser 

formen part d’un curset organitzat.   

Considero una sort que el “meu” lloc preferit estigui lliure, crec que sóc una persona 

especialment territorial. És un concepte bàsic en l’estudi del comportament humà que 

es defineix com “el comportament mitjançant el qual un ésser viu declara les seves 

pretensions sobre una extensió d’espai, defensant-lo contra els membres de la seva 

pròpia espècie” (Hall, 1973:14) 

Asseguda, intento  apreciar el que els sentits em mostren,és quelcom que es sent però 

no es fa conscientment, perquè confiem principalment en la visió, Hall (1978:156) 

atribueix aquesta percepció cultural fragmentada a l’impacte dels mitjans i la publicitat, 

que ens manipularia cap a la bidimensionalitat, però reconeix que la vista és 

probablement mil vegades millor que la oïda en recopilar informació (Hall, 1981:58). És 

possible que veiem el món com una pantalla, però percebem inconscientment el total, 

la qüestió és com tenir-ho present. En el vestidor no fa fred, es nota en treure’t la roba. 

S’escolten els sorolls dels vestidors dels nens. Per primera vegada, me n’adono que hi 

ha música, estic sola i s’escolta molt fluixet... aixeco el cap i veig uns altaveus al 

sostre.  
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Entra una noia jove, saluda amb un “-Hola” amb el cap abaixat  i s’adreça ràpidament 

a l’espai buit més allunyat possible tant de mi com de la roba de les quatre senyores. 

No és un comportament estrany ni anormal, es pot considerar una forma de pudor 

social i una forma típica de sociabilitat que pren relleu especialment en espais tancats 

que estan ocupats per individus o usuaris desconeguts que han arribat anteriorment. 

Forma part de les normes no escrites que conformen el comportament social. 

S’aprecia molt clarament, per exemple, en el cas dels viatgers en transport públic, com 

a mida que van entrant nous usuaris  es van col·locant en espais lliures i en proporció 

a l’espai total disponible. La norma no és obligatòria, però si amb una vasta disposició 

d’espai lliure un usuari escull un seient molt proper a un altre usuari, pot despertar en 

aquest altre una sensació de desconfiança vers les seves intencions.  

La noia ha vingut amb el banyador posat de casa. Pel fet de ser una pràctica molt 

habitual al vestidor, començo a pensar que no pot ser només per una qüestió pràctica, 

és cert que es guanya rapidesa i agilitza el temps d’estada al vestidor però potser 

aquest temps s’acompanya de raons més profundes que l’estalvi de temps i la pressa. 

No he vist cap gest particular o demostració d’interès per la meva activitat de prendre 

notes a la llibreta de camp, així, el que aquí dins és una activitat no habitual, entra en 

el marc de la meva intimitat i és possiblement respectada i obviada per aquest motiu.  

Me’n vaig a nedar i de seguida veig que hi ha un grup de jubilats que fan aquagym i 

somric en reconèixer  les propietàries de la roba penjada. 

De tornada sento fred al vestidor, hi ha la noia jove vestint-se i una senyora molt obesa 

que s’està dutxant, escullo la “meva dutxa” favorita  i ens donem l’esquena. Sovint com 

usuaris establim unes preferències més o menys fixes que es basen en percepcions 

subjectives sobre l’espai, així, de les set dutxes n’hi ha una a la qual dono un sentit de 

propietat, per mitjà per exemple d’un ús reiterat i també per preferències físiques a les 

quals generalment no parem atenció però que hi són presents, la “meva” dutxa 

preferida és la que té un espai més ample que la resta perquè és annexa (no té divisió 

de fusta) amb  la dutxa preparada per usuaris amb mobilitat reduïda. També queda 

més al fons i ofereix un cert major grau d’intimitat lligada a la distància.  
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 La senyora s’ha dutxat amb el vestit de bany mig abaixat, de cintura en avall no 

passa. Lopez Anadón (2006:77) es pregunta  quin és l’origen de la vergonya en exhibir 

el cos, i per què s’ha parcel·lat en zones visibles als altres i zones tabú. Conjuga com 

a resposta els conceptes sexuals, la consideració social de la dona i les idees 

religioses, tres factors que graviten sobre la consciència de la nostra societat. En la 

consideració social de la dona s’inclou la incidència de la moda i els estereotips 

aplicats a la figura femenina, en paraules de l’autor:  - “El cos, dividit en parts púdiques 

i impúdiques segons la vara moral de cada religió, i la dona més cos que cap altre, 

pagant un tribut més alt d’ocultació”.  

La noia jove, la senyora i jo no ens hem adreçat la paraula, cadascuna al seu racó i 

donant-nos l’esquena. No és una actitud estranya entre desconeguts sinó que 

correspon al que Goffman descriu com “inatenció civil”, un mecanisme de conducta 

que consisteix en “- Mostrar-li a l’altre que se l’ha vist i que s’està atent a la seva 

presència (ell ha de fer el mateix) i, un instant més tard, distreure l’atenció per fer-li 

comprendre que no és objecte d’una curiositat o intenció particular”.12   Finalment ens 

hem dit “adéu” ,un ritual d’interacció social que  dóna per tancada la nostra especial 

“relació”. Aquesta mena de rituals són clàusules d’educació o expressió de bona 

voluntat que tenen clau de diàleg (Goffman, 1979:79).  

Tot em fa pensar que el vestidor és un espai sociòfug, adjectiu amb el qual Hall 

(1981:133) defineix els espais que tendeixen a mantenir les persones allunyades les 

unes de les altres. És un lloc que no inspira a establir converses, fer noves 

coneixences ni estar-s’hi gaire estona... quan estava pensant en tot això, com per 

contradir-me, entren les quatre senyores del grup xerraires i rialleres, fins-i-tot a les 

dutxes i despullades continuen parlant i rient entre elles... Desconec la seva relació de 

coneixença, però son un bon exemple de com la interacció verbal s’imposa sobre el 

pudor, en aquesta activitat també l’eina de la mirada és bàsica perquè “quan els 

cossos es despullen, la mirada es cobreix” (Goffman 1979:63). Les senyores 

conversen mentre s’estan dutxant, en aquesta ocasió es dutxen de cara enfora, 

d’esquena a la paret (al contrari que si anessin soles) i parlen amb un to alt de veu per 

superar el soroll de l’aigua mentre es miren fixament als ulls i assenteixen amb el cap.  

                                                           
12

 Citat a Joseph, I. Erving Goffman i la microsociologia. Gedisa. Barcelona. 1999 (p.77-78)  
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Dia 3 : 28/04/10 – 17.00 p.m. 

Sr. Xavier Generó, regidor i cap de l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Manlleu 
 

Asseguts en un despatx petitó (gris, com tot) mantenim una conversa amena i cordial, 

ens mirem als ulls i anem assentint amb el cap i fent sorolls d’aprovació. El meu 

interlocutor vol mostrar el seu lideratge en la gestió dels problemes de la instal·lació, i 

dóna la sensació de comprendre a fons la realitat física i perceptiva de les diferents 

zones.  

Els inicis del projecte es remunten anys enrere quan es condicionà  la piscina 

municipal cobrint-la amb un globus presostàtic que s’havia d’instal·lar cada temporada. 

L’ajuntament optà llavors per la construcció d’una  coberta definitiva i obrí  un concurs 

de projectes d’arquitectura que van guanyar Aranda, Pigem i Vilalta d’Olot, un despatx 

actualment molt reputat i premiat. En Xavier  prengué el seu càrrec amb l’obra just 

acabada, i atribueix a raons econòmiques el fet de deixar per més endavant les 

saunes, jacuzzi i la maquinària de la sala de musculació.  

Va ser testimoni de l’acalorada recepció que tingueren els primers usuaris dels nous 

vestidors, quan les reaccions en forma de queixes directes no es van fer esperar, 

ressaltant la manca d’intimitat en les instal·lacions de dutxes i vestidors. Els partits 

polítics de la oposició van fer-se ressò d’aquestes en els mitjans d’informació 13. 

En Xavier explica que les queixes provenien d’homes i dones per igual  però que la 

manca d’intimitat només era comprovable en el cas del vestidor d’homes, ja que en 

obrir la porta era possible veure’ls des del passadís exterior. Aquest no era el cas del 

vestidor de dones, perquè es troba al final de tot el passadís, en un lloc que no queda 

de pas sinó que s’hi ha d’accedir intencionadament. 

                                                           
13

 veure annex pàg.58. Notícia al diari digital “Osona Comarca” del 20 d’octubre de 2006 

Fase 2 : Entrevista formal : Un cop reconegudes les característiques més bàsiques 

del vestidor i els seus usuaris, es comprova que la direcció del centre les coneix i les 

hi dóna un propòsit justificat, no hi ha res casual en la gestió de l’espai.  
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El regidor (d’uns trenta anys), descriu la mala acollida dels vestuaris per part del públic 

com un problema de percepció, especialment de la gent gran, i al fet que els vestidors 

antics de la piscina exterior tenien dutxes individuals. A la nova piscina les dutxes son 

comunitàries, cosa que ell justifica i accepta com a un fet habitual. Explica que en 

l’esport professional (del qual prové), i especialment en els vestuaris dels esports 

d’equip, és molt comú que les dutxes no tinguin portes, separadors ni cap mena de 

barrera visual. És un argument verídic, però es pot dir que no té en compte que les 

relacions professionals i personals que uneixen els jugadors d’un determinat equip, 

dista molt de les casuals relacions entre els usuaris anònims de la piscina. Els 

membres d’equips esportius comparteixen una relació personal i professional, 

coneixen els seus noms i identitats, saben qui són, com són i d’on són. Porten a terme 

una activitat conjunta, juguen junts, es dutxen i vesteixen junts també. L’ús del vestuari 

és compartit, però no és obert al públic, a mirades i participants desconeguts, com és 

el cas del vestidor de la piscina municipal.   

L’explicació sobre el disseny particular és una conjunció holística sobre les necessitats 

i funcions de l’espai públic, per una banda criteris econòmics que inclouen l’espai físic 

(en metres quadrats), però també intervenen criteris higiènics, ecològics, d’accés, de 

seguretat... el que ell denomina “fer-ne via”, és tanmateix una concepció de l’espai 

sociòfug, que com puntualitzava Hall (1973:136), no té perquè ser un criteri dolent, 

sinó de necessitat, en funció de la qual l’arquitecte dissenya un espai amb una sèrie 

d’intencions o premisses prèvies. En Xavier ho ratifica quan comenta que la direcció 

no diu a ningú quanta estona haurà de dedicar a la higiene i a l’ús, però el seu propòsit 

no és el d’oferir un ús íntim o relaxat. La lògica correspon aquí en propiciar un ús 

esportiu àgil en vistes de compartir l’espai físic i temporal amb la major quantitat 

possible de gent sense arribar a l’amuntegament.  
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Quadre Sinòptic 1:  En aquest quadre s’interpreten les característiques del vestidor (A) i 

com aquestes afecten a l’espai (B)  i l’usuari (C): 

 

 

 

 

 

 

El quadre A resumeix el que el projecte d’arquitectura i l’ajuntament establiren com a criteris de disseny i 
construcció, els quals giren entorn d’una concepció econòmica i sostenible. L’espai construït, estava 
limitat al terreny disponible i a la resta de dependències que compondrien el total de la instal·lació. La 
disposició de dutxes, lavabos i zona de bancs està directament relacionada amb el consum d’aigua i 
energia elèctrica i la facilitat i economia de neteja. L’efecte panòptic del vestidor, dutxes i zona de tocador 
està dissenyat amb la intenció d’escurçar el temps dedicat a les activitats pròpies del vestidor (bàsicament, 
canvi de roba i dutxa). Els criteris econòmics també es representen en el disseny arquitectònic 
d’inspiració racionalista (un espai de línies rectes i formes geomètriques, funcional, dinàmic, minimalista 
en mobiliari, l’ús decoratiu del color del material de construcció...). L’accessibilitat està contemplada en 
l’amplitud de l’espai, de les portes i dels dos grans lavabos adaptats per l’accés en cadira de rodes, un d’ells 
amb dutxa. S’inclou en criteris econòmics perquè s’han disposat unes úniques instal·lacions amb doble 
funció, de les quals en fan ús tant les persones amb mobilitat reduïda com les que no.    

El quadre B resumeix la conseqüència pràctica del disseny amb criteris econòmics (A), la creació d’un espai 
sociòfug (que no incita a priori al contacte interpersonal), en el que prima la funcionalitat (l’equipament 
està perfectament adaptat a la seva funció prevista), amb una capacitat quantitativa (quant menys temps 
disposi l’usuari individualment, més usuaris en podran fer ús en total al final de la jornada). La consciència 
de les limitacions de grup explica com l’usuari, quan coincideix amb gran quantitat de persones, és 
conscient que no pot disposar de l’espai de forma egoista perquè d’altres usuaris esperen el seu torn. El 
comportament individual lliga amb el concepte de control social, ja que pot ser jutjat tant per la pròpia 
consciència com per part de la resta d’usuaris, especialment en una situació de visibilitat directa. Finalment 
l’acció conjunta, la performance habitual que té lloc al vestuari, presenta un context baix de comunicació; 
Els usuaris, situats davant dels bancs i de cara a la paret, es concentren en la seva activitat amb un ritme 
àgil, emprant la comunicació verbal d’una forma molt bàsica que es sol resumir en unes poques paraules de 
cortesia, salutacions i peticions de permís o disculpes en envair l’espai personal de la resta. 

Els quadres A i B xoquen directament amb les característiques personals representades al quadre C, la 
concepció individualista de la societat contemporània, en la qual cada vegada hi ha menys ocasions de 
compartir recursos (vehicles privats, jardins privats, habitacions i suites amb banys privats...). Aquest 
individualisme està directament relacionat amb els condicionants culturals, la forma que tenim de 
percebre l’espai en base als nostres costums i experiències. Els espais que utilitzem per vestir-nos i els 
banys són generalment reduïts, a escala individual o familiar. No ens sentim de la mateixa forma si ens 
vestim en un bany, en una gran sala menjador o en el replà de l’escala, per citar uns exemples, encara que 
sapiguem del cert que no ens pot veure ningú. Els darrers condicionants també estan molt relacionats amb 
la cultura però ara des la perspectiva d’una dimensió biològica a la qual hi està fortament fusionada, és 
molt difícil distingir fins a quin punt el nostre component animal pot afectar al fet que, situats en un espai de 
grans dimensions, donem l’esquena a l’escena i centrem l’atenció en la nostra activitat, perdent el control 
visual de la resta.    

A- Criteris econòmics 

Espai construït 

Consum d’aigua i energia 

Panoptisme 

Racionalisme arquitectònic 

Accessibilitat 

B- Espai Sociòfug 

Funcionalitat gestió 

Capacitat quantitativa 

Consciència de  les 
limitacions de grup 

Context baix  comunicació 

 

Context baix comunicació 

 

 

C- Criteris personals 

Concepció individualista 

Condicionants culturals 

Condicionants biològics 
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Solució als problemes espai-persones:  
 

La controvèrsia entre les queixes dels usuaris i l’espai ja construït es van pal·liar amb 

l’aplicació d’unes petites mesures correctores.  

Les primeres i més urgents va ser la instal·lació dels mampares14 a cada una de les 

portes d’entrada i sortida dels vestidors, amb les quals es va aconseguir silenciar les 

crítiques que es fonamentaven en la possibilitat de que les persones nues poguessin 

ser vistes des de l’exterior, especialment greu en el cas de ser vistes per individus del 

sexe contrari, explicable en termes antropològics de tabú sexual i trencament de 

l’ordre social.   

La segona mesura va ser la instal·lació d’uns petits separadors a les dutxes que 

proporcionen un major grau d’intimitat. Es va canviar el model de penjador (el primer, 

en forma de punxetes) i per últim es van col·locar una lleixa sobre els penjadors per 

proporcionar més espai on deixar les motxilles. El darrer factor corrector (i el més 

poderós) és el pas del temps, als tres anys de funcionament, els usuaris veuen cada 

vegada amb més “normalitat” la disposició de l’espai, de forma que es demostra així 

com un ús habitual i reiterat és capaç de canviar la percepció de les persones.  

Les queixes més sovintejants afecten la intimitat, l’espai per dipositar objectes 

personals i el fred. Parlant de la temperatura, proposo al Xavier (seguint a Hall), que la 

disposició de l’espai i el color gris podrien determinar psicològicament la sensació 

tèrmica, però aquesta idea no sembla dir res al meu entrevistat, que insisteix en 

atribuir les queixes a una avaria de la calefacció, que provoca una elevada 

temperatura al passadís que comunica la piscina i el vestidor. En fer el camí de 

tornada, l’usuari percebria un fort contrast i la variació a una temperatura inferior en  

entrar al vestidor. Dins del vestidor, la normativa dicta una temperatura estable entre 

23 i 26 graus i el regidor s’enorgulleix de mantenir el vestidor a 25 graus.  Considerant 

que en una llar la temperatura del bany pot variar generalment entre els 19 i 23 graus, 

potser no seria tan estrany pensar que podrien intervenir altres factors en la sensació 

tèrmica que tindrien una explicació més enllà de la temperatura objectiva.  

 

                                                           
14

 veure planell  pàgina següent 
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 Planell amb mesures correctores (mampares a  les portes principals i separadors a les dutxes) 
 

 

Espais adaptats segons el gènere? 

La  distribució dels vestidors i decoració és exactament igual al d’homes com al de 

dones. Comparteixen el neutre color gris, que és el predominant en tota la instal·lació, 

tant en la recepció com a les sales, vestidors, passadissos, serveis... aquest color, 

comenta en Xavier, té un propòsit de representar la tranquil·litat i la concentració 

precedents a la pràctica de l’esport, a més de ser d’un material plàstic idoni per la 

neteja (una de les característiques més ben valorades de la piscina). 

Parlem de la condició femenina. Ja en el seu temps Hall denunciava la manca de 

consideració per part dels dissenyadors d’unes necessitats pròpies del gènere femení, 

que en la seva època exemplificava, per exemple, en l’alçada inapropiada dels mobles 

de la cuina. Avui en dia, molt més sensibles a la igualtat de sexes, encara no hem 

superat aquesta mena de handicaps, tendint a promocionar la igualtat en forma 

d’unificació sexual (unisex). Objectivament, però, és la dona la que sol portar el cabell 

en diferents llargades, i la que per pentinar-se utilitza eines com assecadors i planxes 

en una proporció molt més gran que ho fan els homes. Es tracta d’una distinció cultural 

fortament arrelada, (fins-i-tot l’home pot considerar poc masculí o impropi utilitzar 

l’assecador en públic). El disseny del vestidor femení promou la igualtat assimilant la 

pràctica femenina a la masculina en aquest cas, no de forma explícita, perquè no la 

prohibeix, però si de forma efectiva a través del mínim tocador i la manca d’accessoris 

i mitjans.   
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L’espai dedicat a piques i miralls té capacitat per dues persones, un nombre molt 

reduït en relació als vestidors, es troba poc il·luminat i situat en un lloc de pas. En 

temes de pentinat i maquillatge la posició de la organització obeeix criteris 

funcionalistes, de mínims. No és que es prohibeixi, però tampoc s’afavoreix, pensant 

que per fer-ne un ús íntim i relaxat (cito textualment) “per això ja té cadascú casa 

seva”. Al vestidor, les dones han de portar l’assecador de cabell de casa o, com fan 

sovint, utilitzen l’eixugador de mans per eixugar la cabellera. Tant la instal·lació 

d’assecadors de cabells com la disposició de més endolls ha estat una reivindicació 

pròpia del vestidor femení.  

També es relaciona amb aquesta activitat la idea de control social dins el mateix 

vestidor. Una dona que estigui molta estona davant el mirall no passa desapercebuda 

quan ocupa un reduït espai que cal compartir amb la resta  i es situa en un lloc on la 

seva presència és molt visible a la resta d’usuàries.  
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Fase 3: Estudi Comparatiu: Les característiques del vestuari que centra l’estudi són 

contrastades en la visita a un espai anàleg que, tot i compartir les mateixes funcions 

(la pràctica de la natació), és fruit d’una concepció ben diferent.   

Presentació Piscina Municipal de Torelló 
 

L’espai escollit per l’estudi comparatiu és el vestidor femení de la Piscina Municipal de 

Torelló, un poble que té prop de catorze mil habitants15 , situat a set quilòmetres de 

Manlleu i pertanyent també a la comarca d’Osona (província de Barcelona). Ocupa al 

seu torn un lloc d’importància en quant a població i destaca per l’activitat industrial 

(metal·lúrgica, torneria...) com a principal sector econòmic, igual que Manlleu, ha estat 

també afavorit històricament per la seva situació a la riba del riu Ter.  

La piscina és un servei municipal, adreçada principalment als torellonencs però que 

per proximitat s’ofereix també als habitants dels pobles veïns que conformen la Vall del 

Ges. Situada al centre del poble i a tocar d’altres establiments esportius municipals 

com el poliesportiu i pistes de curses, la piscina coberta és un projecte de Gallego 

Arquitectos, S.L., fou  inaugurada el dia 20 de Juny de 2009  i comparteix  terreny amb 

la piscina exterior.  

Resum taxa abonaments més freqüents 16
 

Modalitat Descripció Matrícula Quota Mensual 

Individual adult 1 persona d’entre 16 i 64 anys 46 € 34 € 

Familiar 3 3 persones (pare, mare i fill fins a 16 anys) 138 € 84,07 € 

Individual Sènior 1 persona de 65 anys o més
17

 46 € 22,11 € 

Cost entrada puntual d’un dia:  adults 7 €  

Horari obertura:   

De Dilluns a divendres de 7 h a 22:30 h.  

Dissabtes, diumenges i festius  de 10 h a 14 h  

                                                           
15

 Concretament 13.808 habitants censats el 2009. Font: www.idescat.cat 
 

16
 Graella completa a la pàg.60  (annex 3) 

17
 L’ajuntament de Torelló contempla a part  bonificacions no contemplades a la taula que s’ofereixen a 

pensionistes i persones de totes les edats  amb diferents graus d’invalidesa.  

Vista exterior del recinte esportiu. 

http://www.idescat.cat/
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En la comparació de quotes mensuals entre les dues piscines s’hi aprecien diferències 

superiors al 50%  en el cas de la piscina de Torelló, que s’expliquen per la seva àmplia 

oferta de serveis, que suposen un plus afegit a l’accés a la piscina, com per exemple la 

zona spa amb  hidromassatge, sauna i banys de vapor, sala de musculació, sala de 

fitness i sala de ciclisme indoor. També ofereix un gran nombre d’activitats dirigides 

per monitors sense cost afegit com les classes d’aiguagym, ioga, tonificació, pilates, 

aeròbic, gimnàs per gent gran i balls llatins entre altres. 

La piscina de Torelló contempla serveis extres que s’han d’abonar a part de la quota 

mensual, com massatges, programes d’exercici personalitzats, servei mèdic, solàrium. 

 

Descripció prèvia de l’espai del vestidor femení: 

 

El vestidor de la piscina de Torelló es conforma per un passadís central de pas i quatre 

passadissos més que el creuen en horitzontal, els quals format per grans mòduls de 

guixetes de color verd amb un banc al centre de cadascun.  

L’espai és gran, d’ aproximadament tres-cents metres quadrats, més llarg que ample. 

El sostre és més aviat baix, situat a uns 2,20 m. i té molta llum gràcies a una vidriera 

opaca que dóna a l’exterior a la paret de l’entrada. 

Quan l’usuària entra a la sala no li és possible saber qui ni quanta gent hi ha en aquell 

moment, perquè la disposició mobiliària en forma de passadissos evita el panoptisme.  

Hi ha quatre petits vestidors unipersonals però força amples (qui cabrien dues 

persones), semblants als emprovadors de les botigues de roba que estan preparats 

amb penjadors i portes que serveixen per canviar-se totalment en privat. 

Compta també amb cinc sanitaris petits i set dutxes que es troben al final de la sala en 

un passadís, les dutxes no tenen portes sinó uns petits separadors entre unes i altres. 

Una d’elles té instal·lada una cortina de bany preparada per preservar la intimitat de 

qui ho desitgi. 
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Espai canviador 
unipersonal amb 
porta 
 

Dutxes obertes i dutxa 
 amb cortina 
 

Detall Mirall amb 
assecador al passadís 
 

Vista passadissos  central i laterals, 
limitats per les guixetes 
 

La roba queda tancada  
amb candau a les guixetes. 
 

La zona dedicada a tocador ocupa tot un passadís, té espai per unes quatre o cinc 

persones. No es troba en un lloc de pas i és completada amb assecadors de cabells a 

disposició de les usuàries. En la resta de passadissos dedicats a vestidors també s’hi 

ha col·locat miralls individuals amb un assecador al costat per agilitzar l’activitat i en 

previsió de les necessitats en hores de màxima afluència.  

Les guixetes són d’ús obligatori, tots els usuaris (fins-i-tot els d’un sol dia) reben un 

candau per desar i assegurar les seves pertinences abans d’abandonar el vestidor.   

Fotografies (piscina Municipal de Torelló) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFC 
Vestidors nus 

40 

Mireia Robles Expósito 
 
 
Dia 4 : 7/05/10 – 12.00 p.m. (Piscina Municipal de Torelló) 

Entro al vestidor i hi trobo una disposició és semblant a la d’un petit supermercat, amb 

els passadissos delimitats per guixetes. Aquesta proposta mobiliària aconsegueix un 

efecte doble; cada usuària obté un lloc propi i segur per desar motxilles i roba, de 

forma que no ha de patir pels seus efectes personals quan no és al vestuari, al seu 

torn, la funcionalitat del vestidor es millora perquè s’aconsegueix un efecte de major 

capacitat, que s’expressa en una percepció visual i física. Quan els objectes personals 

són endreçats, ja no actuen com a reserva territorial i l’espai queda lliure per les 

usuàries que arribin amb posterioritat, que poden usar lliurement tant els bancs com 

els penjadors (i també de forma temporal, fins endreçar allò que porten). Els objectes 

personals, igual que les persones, tenen la capacitat de crear una sensació 

d’amuntegament perquè ocupen un espai que reclamen com a propi d’ algú que 

desconeixem,  en representació del seu propietari.(Goffman, 1979:60) 

S’escolta música moderna en un volum moderat, i animades converses de persones 

que no es veuen directament. En general,  dóna la sensació d’haver-hi força 

moviment. A  un costat, una senyora en banyador que abans d’entrar a la piscina 

s’està menjant un plàtan; té una posició relaxada, ara ella també es fixa en mi i ens 

fem un petit somriure còmplice. 

Exagerant els moviments per demostrar el meu status de “nouvinguda”, (una 

comunicació no verbal explícita cap a les dones que es troben en l’espai) faig una 

ullada a la resta del vestidor. Veig el passadís dedicat a les piques d’aigua, assecadors 

i miralls, aquí hom es pot dedicar a emmirallar-se sense ser contemplada per la 

totalitat de les usuàries.  El contacte que tenim amb la nostra pròpia imatge reflectida 

al mirall pot ser causant d’un sentiment de pudor davant mirades alienes per ser el 

reflex de la nostra íntima identitat, i de la comunicació personal que tenim amb 

nosaltres mateixos.  

Aquí el cos nu és mostrat d’una forma tranquil·la. Hi ha un parell de senyores nues 

eixugant-se amb  naturalitat i dues dones més que s’unten sense presses la crema 

hidratant. El fet que l’espai estigui delimitat en passadissos “recollits” provoca una 

gestió molt menys tensa de l’activitat. Aquest  vestidor s’aproparia més a allò que Hall 

va definir com un  espai sociòpet (Hall,1981:133), que són aquells llocs  que tendeixen 

a reunir a la gent.  
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En aquest sentit és de gran importància  la relació del mobiliari amb les emocions i el 

contacte interpersonal. Aquest efecte de la distribució mobiliària  sol passar 

desapercebut per les persones però en canvi és fins-i-tot mesurable físicament (per 

exemple en els tons de veu, establiment de converses, durada de l’activitat, etc.) 

Comprovo també que en passar pel costat, la gent es mira als ulls i somriu, 

segurament això forma part del ritual d’interacció social en l’estretor que crea el 

passadís, però també té el poder de provocar un ambient més càlid entre les 

persones. Quan es creuen, les usuàries es veuen obligades a passar d’una distància 

personal a prendre una distància íntima (Hall,1981:43), una distància on la presència 

de l’altre és inconfusible i que sovint motiva comentaris verbals per evidenciar les 

bones intencions dels actors que reconeixen que la seva proximitat és fruit d’una 

necessitat puntual.  

L’activitat de la piscina és més variada, a Manlleu s’havien eliminat el gimnàs, saunes i 

jacuzzi per una qüestió econòmica, mentre en aquesta s’han mantingut, i crec que això  

té un efecte positiu en el caràcter dels seus usuaris i el desenvolupament de l’acció. 

L’ambient no és estrictament esportiu, motivat per l’ús de les saunes i hidromassatges,  

és  de relaxació i hedonisme corporal (identificant el plaer corporal com un bé). Penso 

en la concepció “holística” d’aquest espai que entén l’esport com un concepte integrat  

(esport-salut-relax) que contrasta fortament amb el funcionalisme de Manlleu, centrat 

en la pràctica de la natació i l’ús pragmàtic de les instal·lacions.   

El terra enrajolat està moll i aprofito  el  tema per conversar amb la senyora de la 

neteja i establir una entrevista informal.  Parlant de la intimitat em comenta les seves 

estratègies per molestar el mínim possible als usuaris, aprofitar quan són a l’aigua, 

netejar per zones... el pitjor- em diu- “és fer la neteja al vestidor d’homes”, aprofita les 

hores de menys afluència i es fa veure cantant (de nou, una tècnica verbal que 

distregui del moviment corporal).  Diu que els vestidors d’homes són exactament 

iguals, i que les “cabines” de canviar-se els van molt bé en la seva presència. Em 

comenta que més o menys, cadascú té les seves preferències de lloc, mitjançant l’ús 

reiterat de les instal·lacions s’estableixen unes disposicions que els usuaris consideren 

com a pròpies o habituals, és una forma d’adaptació a un determinat espai, de fer-se’l 

seu independentment que sigui un lloc públic.  
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Aquesta visita ha presentat les diferents possibilitats de concebre un espai d’acord 

amb una mateixa activitat però amb diferents propòsits, la concepció d’un espai 

sociòpet , que mantingui units els usuaris, s’aconsegueix mitjançant una distribució 

molt més individualista (el que en principi semblaria contradictori). Aquí l’ambient és de 

relaxació i d’atemporalitat (la noció del temps és molt diferent en un i altre espai). La 

idea de pertinença a una mateixa comunitat és molt més forta i la comunicació 

s’expressa verbalment molt més sovint, influint  en la percepció d’estar en un context  

més alt. (Hall, 1978:43).  Recordem com s’estableix en el marc teòric, que un context 

alt comunicatiu és aquell en el qual els individus mantenen un  contacte directe  i 

altament relacionats entre si, mantenint un alt grau de comunicació entre els seus 

components. D’altra banda,un context comunicatiu baix és aquell on les persones 

actuen de forma molt independent, i molt més fragmentat, mantenint poca o nul·la 

relació.  
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Quadre sinòptic 2 En aquest quadre s’interpreten les característiques del vestidor (A) i 

com aquestes afecten a l’espai (B)  i l’usuari (C): 

 

 

 

 

 

 

El quadre A resumeix el que el projecte d’arquitectura i l’ajuntament establiren com a criteris de disseny i 
construcció, els quals giren entorn d’una concepció social i personalista. El disseny del vestidor respon a 
criteris de comoditat individual, que aconsegueix mitjançant l’ús de les guixetes, deixant així espai lliure 
pels usuaris que arriben amb posterioritat. La preservació de la intimitat és garantida en aquest cas per la 
divisió en passadissos mitjançant la disposició mobiliària (evitant el panoptisme), l’existència de cabines-
cambiador i la dutxa amb cortina de bany. Aquestes garanties d’intimitat tenen un efecte que a la pràctica no 
es tradueix en un nivell de pudor més elevat, sinó que succeeix al contrari, les necessitats no s’accentuen i 
el cos es mostra amb menys reticències. Amb la diversificació de la oferta d’activitats lúdico-esportives 
s’aconsegueix un ambient esportiu però també de relaxament i culte al cos.  

El quadre B resumeix la conseqüència pràctica del disseny amb criteris socials (A), la creació d’un espai 
sociòpet (que incita a priori al contacte interpersonal). El vestidor està dissenyat amb una intenció 
fenomenològica, conjuga les necessitats de la organització amb les necessitats individuals, no motiva un 
ús breu i directe sinó un ús qualitatiu, la idea de ser un servei complert a disposició de l’usuari. La 
consciència de pertànyer a una mateixa col·lectivitat apareix quan degut a la proximitat que els 
passadissos limiten, els usuaris es veuen obligats a establir converses, és una forma de reconeixement 
social però en aquest cas també actuen com a nexes d’unió interpersonal. Tot plegat estableix que l’acció o 
performance esdevingui en un context alt de comunicació, les converses espontànies, els tons de veu, 
creuament de mirades i les interaccions verbals al passadís central fan que els usuaris estableixin relacions 
estretes que evolucionaran a mida que comparteixin altres trobades en el mateix context.    

Els quadres A i B estan d’acord amb les característiques personals representades al quadre C, la 
concepció individualista de la societat contemporània, en la qual cada vegada hi ha menys ocasions de 
compartir recursos, es veu assegurada amb l’assignació de l’espai propi de les guixetes i zones “tipus racó” 
que l’usuari pot considerar com a propis, encara que sigui informalment i per un curt espai de temps. Un ús 
que està directament relacionat amb els condicionants culturals, perquè està d’acord amb la forma que 
tenim de percebre l’espai en base als nostres costums i experiències (els espais que utilitzem per vestir-nos 
i els banys són generalment reduïts, a escala individual o familiar). Els darrers condicionants també estan 
molt relacionats amb la cultura però ara des la perspectiva d’una dimensió biològica a la qual hi està 
fortament fusionada, és difícil distingir fins a quin punt el nostre component animal pot afectar al fet que sigui 
possible trobar recer en un passadís o racó. En aquest espai l’acció és sempre de cara enfora, tenint la 
guixeta a l’esquena, la mirada es centra en l’activitat que té lloc davant del banc, de cara als demés, de 
forma que no es perd mai el control del que succeeix a l’espai que la vista controla.      

A-Criteris socials  

Comoditat Individual 

Preservació Intimitat  

Diversificació oferta 

lúdico-esportiva 

 

 

B- Espai Sociòpet 

Gestió fenomenològica 

Capacitat qualitativa  

Consciència de 

col·lectivitat 

Context  alt  comunicació 

 

 

 

 

 

C- Criteris personals 

Concepció individualista 

Condicionants culturals 

Condicionants biològics 
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Fase 4: Aprofundiment al camp: De tornada a  l’espai inicial de l’estudi, aquesta 

fase es concentra en el comportament social. Es fixa més en l’ús actiu que en fan les 

seves usuàries sense deixar de banda l’estudi de les característiques del lloc.   
 

Dia 5 : 11/05/10 – 20.55 p.m. (Piscina Municipal de Manlleu) 

En aquesta franja horària del capvespre hi ha més gent i un altre ambient... Les 

sabates de l’entrada en sumen quinze, més les meves, setze.  

En entrar al vestidor, comprovo que només hi ha dues dones, la primera, a la zona del 

tocador, una senyora  rossa i de pell blanca com la llet que s’eixuga les seves parts 

d’una forma totalment desinhibida. Va acompanyada d’una segona senyora que 

encara es dutxa. La meva presència sembla completament indiferent i continuen 

immutables la seva acció. La meva salutació vaga però respectuosa no ha tingut 

resposta. Parlen en una llengua estrangera, potser de l’est d’Europa, com que he 

pensat que podrien ser russes, les anomeno amb aquest motiu. Hall deia que en les 

diferents cultures tenien formes diferents de percebre el món a través dels sentits, i és 

possible que això representi una diferència en el context del vestidor. Les “russes” 

porten a terme la mateixa activitat que la resta d’usuàries, però els seus moviments 

són desinhibits, no utilitzen la mirada en reconeixement de la presència d’altres i els 

seus gestos són desimbolts i espontanis, porten la barbeta alta i tenen un estat d’ànim 

alegre i desenfadat. En general, el caràcter típic del vestidor és el contrari, els 

moviments són continguts, es busca no cridar l’atenció en un intent de passar el més 

inadvertit possible, el gest és sempre mesurat i s’utilitza l’eina de la mirada per mostrar 

la inatenció civil goffmaniana, sovint deambulant amb el cap abaixat i en un silenci 

respectuós.   

El “meu racó” està ocupat. Avui les motxilles ocupen gairebé tota la superfície dels 

bancs, les lleixes instal·lades amb aquest propòsit rarament s’utilitzen perquè estan 

penjades a 1,80 cm. i perquè en alçada no actuen com a “reserva” de lloc. Els objecten 

tenen la capacitat de representar als seus amos en la seva absència, però les 

motxilles només ho fan si estan directament col·locades sobre el banc. En el cas de 

deixar-les a una considerable alçada, no es considera que tinguin dret sobre l’espai 

que està situat al banc inferior. Això es comprova quan en tornar el seu propietari i 

baixar la motxilla de la lleixa es veu obligat a buscar un lloc lliure on col·locar-la, com si 

arribés de nou al recinte, sol suposar la incomoditat d’haver de resituar-se.  
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Una jove s’afanya a vestir-se sota el barnús i després de tants esforços d’ocultació, 

apareix paradoxalment una tanga vermella que li ressalta ben vistosament les natges, 

en aquest cas, la reduïda peça de roba interior evita la vergonya de mostrar els glutis. 

El pudor, la vergonya o satisfacció en mostrar o no el cos està relacionat amb la moda, 

de la qual el pudor n’és tributari (López Anadón, 2006:18), però la segmentació ritual 

del cos (Goffman, 1979:55) també depèn de les diferents cultures. Per segmentació 

del cos s’entén el fet de concedir una importància variable a les diferents parts del cos, 

les zones genitals són les que més preocupen a la nostra cultura però això no és un fet 

universal, llegim una mostra a continuació en paraules de López Anadón: 

“Que el pudor y el desnudo sean hechos culturales resulta axiomático, ya en el alba de la 

civilización los indios amazónicos sironós se muestran copulando desnudos, pero impiden a toda 
costa que les vean comiendo. Las antiguas putas otomanas, hoy turcas, se desnudaban 
completamente delante de su cliente a excepción del rostro, que se tapaban “por pudor”. En el 
siglo XIX, en Europa, los tobillos de las mujeres eran un objeto sexual muy apreciado por los 
varones, que se aprestaban a verlos cuando subían a los tranvías. En China el marido era el 
único que podía contemplar los pies en su mujer. En EEUU, primer productor de pornografía del 
mundo, es muy raro ver el top-less en sus playas, mientras que en toda Europa se da con mucha 
frecuencia.”  (López Anadón, 2006:12) 

La disposició dels bancs a banda ha d’influir necessàriament en el desenvolupament 

de l’acció (performance). En aquest punt té especial rellevància una perspectiva 

biològico-cultural (Hall,1981:19) el passat biològic de l’home com animal es fusiona 

amb les diferents cultures, de forma que s’estableix un límit molt difús en la percepció 

humana de base etològica. Les distàncies que els animals conserven com a 

mecanisme de protecció com la distància crítica i la de fugida (conservació d’una 

distància determinada que permeti l’allunyament del perill en cas d’amenaça), tenen 

una relació directa amb les distàncies de l’home, la distància íntima, la personal, la 

social i la pública 18 . 

Les distàncies interpersonals al vestidor són variables i depenen directament del volum 

d’usuàries que coincideixen en un mateix espai de temps. Els dos bancs llargs 

establerts a banda i banda a més de dotze metres entre ells eviten una relació directa 

entre unes i altres. En el cas de poca afluència, la distància és molt àmplia, una 

distància social, però a mesura que augmenta l’afluència es van escurçant fins a una 

distància personal (en la que és possible tocar a l’altre fent un esforç voluntari) i en els 

moments de major assistència els bancs són utilitzats per les seves usuàries a una 

distància íntima, en la qual es percep el calor corporal, la olor i fins-i-tot la respiració. 

                                                           
18

 Referides i explicades amb més profunditat al marc teòric, pàg.10 
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A distància íntima, els moviments són conscientment controlats per evitar el contacte 

entre desconeguts, els individus es troben incòmodes,  apareix el concepte d’estrès i 

de pudor social pel fet de compartir unes dimensions que es solen reservar a familiars i 

relacions de parella. Però en el vestidor encara és més accentuada la situació 

compromesa quan el pudor social es veu incrementat pel pudor sexual degut a les 

necessitats pròpies de l’activitat esportiva, que implica mostrar el cos nu en el canvi de 

roba.  

En aquests moments, a una ampla distància personal, ens trobem cinc persones que 

compartim una mateixa activitat en el silenci. Totes cinc mirem a la paret i a la bossa 

de la que, col·locada sobre el banc, anem traient i desant els mateixos objectes, una 

seqüència o ball idèntica o similar en totes. Pensatives i silencioses, seguim les 

accions habituals i preceptives. Seria impensable, per exemple, que com en un 

musical, algú s’alcés per cantar una cançó sense passar per boig, perquè la 

organització social, l’escenificació d’allò habitual implica precisament aquesta idea, 

procurar que els nostres actes siguin els propis del context, a risc de ser jutjats i 

condemnats pels mecanismes de control social (expressats sovint únicament amb la 

mirada). De fet, és imprescindible seguir els barems del comportament social si es 

pretén estar inclòs en la “normalitat”, perquè tot allò que es surt del context perd la 

qualitat de ser “habitual” per passar a ser excèntric o extraordinari.  

El silenci només és trencat pel parlar de “les russes”, la resta les escolta parlar, però 

no entén el que diuen. Només elles no estan “soles”. Goffman (1979:38) aprecia com 

una persona sola és “un grup d’un individu”, mentre que persones que es troben “en 

companyia” formen unitats especials d’interacció, que mantenen una proximitat més 

íntima i una conversació fluïda que suposa l’exclusió dels no-membres en la conversa. 

El fet de trobar-se en públic i en companyia proporciona un cert avantatge davant de 

les persones que circulen soles, formar part d’un grup suposa una posició menys 

vulnerable, que pren més força, confiança i seguretat gràcies a la unió.  
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A mida que van entrant més usuàries,  el soroll no augmenta, en realitat cada vegada 

hi ha més gent “sola”, en grups d’un. Personalment aquest ambient se’m fa opriment i 

estressant... En l’espai del vestidor es magnifica la percepció, quan només hi ha una o 

dues persones, la buidor afecta molt als sentits, les dimensions es fan molt grans, hom 

espera gairebé sentir un “eco” que no arriba perquè el to de veu és sempre contingut. 

Però quan hi coincideixen moltes persones, més de dotze per exemple, es presenta 

també una mena d’amuntegament silenciós de persones que inconscientment es 

saben directament observades i escoltades per la resta. Concentrades en la seva 

activitat, actuen amb la màxima diligència per fer-ne via i sortir de l’espai.     

Les dutxes tenen una pauta pròpia, el primer que entra escull, el segon que entra 

escull el lloc contrari d’esquena al primer, el tercer que entra es col·loca en diagonal i 

d’esquena als dos primers... el model es repeteix molt sovint, i gairebé mai s’ocupen 

les 7 dutxes alhora, per moltes usuàries que hi hagi al vestidor. A les dutxes, una de 

les preocupacions freqüents és trobar un espai on penjar la tovallola. El lloc establert 

per fer-ho és a la paret exterior, al costat de la zona tocador. Però moltes dones 

prefereixen cobrir-se molt abans d’aquesta zona i per això la solen penjar de forma 

informal sobre la barana de la dutxa adaptada per discapacitats. Ja sigui per 

condicionants culturals, pel pudor, com per qüestions de temperatura, les dutxes sense 

portes no tenen en compte les necessitats individuals, fins-i-tot pel que fa a la 

disposició de la tovallola, problema que les usuàries resolen com poden en la mesura 

de les seves possibilitats. 

En sortir de les dutxes per adreçar-se al banc, pràcticament la totalitat de les usuàries 

cobreix el seu cos amb el barnús o embolicant-se amb la tovallola. De la totalitat de 

productes de bellesa que s’associen amb la dutxa femenina,  les usuàries porten a les 

mans tot just el sabó de dutxa (com a màxim sabó i suavitzant), no porten ni esponges, 

ni bosses necessers, de forma que la dutxa té únicament un sentit pràctic, el d’eliminar 

el clor de l’aigua de la piscina.    

Les “russes” han marxat sense acomiadar-se de la resta d’usuaris, ni verbalment ni 

amb la mirada,  no han participat del ritual d’accés i sortida del vestidor. 

De tornada de la dutxa hi  ha un grupet de dones que xerren en parelles, però el to de 

la conversa no puja gaire, hi ha moltes orelles que escolten en silenci... s’escolten els 

acomiadaments que al passadís pugen molt de volum, un cop fora, les veus s’alliberen 

de l’ambient que dins el vestidor és com de respecte, gairebé religiós. 
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Una noia m’ha demanat perdó per separar la seva motxilla de mi, tot i que no m’ha 

tocat, ella preveu la invasió del meu espai, i així em fa un avís de les seves intencions 

no ofensives. L’espai personal es sol definir com una bombolla fictícia que envolta la 

persona; Goffman (1979:46) precisa al respecte que s’ha de veure com un contorn 

més que no pas com una esfera  perquè les exigències d’espai davant de la cara són 

molt més grans que les que requerim a l’esquena. També aconsella representar l’espai 

personal com una reserva passatgera i situacional, perquè canvia en relació al context 

i les variables canviants (nombre de persones, espai transitat, relació personal...) En 

aquests moments, la bombolla personal ha de tenir uns trenta centímetres al contorn 

del cos, només pot ser envaïda pels laterals, ja que davant els ulls tenim la paret i a 

darrera el vast espai lliure del vestidor.  

Avui he arribat amb el banyador posar de casa, això m’ha fet estalviar temps, i també 

sentir-me com “en avantatge”, però per venir amb el banyador a sota m’ha quedat per 

descuit la roba interior a casa. Curiosament, no és el descuit sinó el fet de que els 

demés ho puguin apreciar el que  em fa sentir vergonya. L’incident palesa de nou la 

norma com a control social, - Per què ens preocupa tant el que pensin els altres? 

Foucault (1990) assegura que la imposició de normes socials es comparteix a través 

d’un mecanisme que funciona mitjançant la mirada aliena, que cada individu 

interioritza per acabar controlant-se a si mateix. Afegeix Goffman (1971:193) a 

propòsit, que les normes mitjançant les quals un s’expressa intenten comunicar les 

nostres qualitats personals, d’acord amb les nostres creences religioses o morals en 

designi d’unes virtuts i coneixements que l’individu no pot negar amb el seu 

comportament. Potser és el fet de comunicar una desagradable imatge de deixadesa 

el que em preocupa, molt més que no pas una possible sanció visual.  

Cap de les dones que s’han dutxat s’ha posat crema hidratant, un tractament de 

bellesa comú en activitats com la natació en la qual el contacte amb el clor resseca la 

pell. Però en l’ambient panòptic i sociòfug del vestidor, es tracta d’una activitat poc 

freqüent i evitada. Intento imaginar-ne els motius, potser pel fet de prolongar el temps 

d’exhibició del cos i el temps total per sortir de l’espai. Potser perquè l’auto-massatge 

requereix d’un major grau d’intimitat. El fet de tocar-se el propi cos com activitat plaent 

podria tenir implícites unes fortes connotacions sexuals que la convertirien en una 

activitat més pròpia de l’àmbit privat, apareixent de nou el concepte de pudor.    
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Dia 6 : 14/05/10 – 18.00 p.m. 

És l’hora de les mares amb criatures i de les noies més joves, tenen en comú el ritme 

accelerat en les seves activitats. 

Catorze parells de sabates, quinze amb les meves, però entro i trobo el vestidor molt 

més buit del que semblava... trobo el “meu racó” lliure... (en ocupar-lo, també jo l’estic 

prenent a algú altre que potser el té com a preferit). Observo la roba, constatant de 

nou que entre una i altra hi ha gairebé sempre dos penjadors lliures.  

Dues noies d’uns vint anys que entren plegades somrient i em saluden obertament, la 

primera es tanca al bany molta estona,  la segona l’espera fins que finalment apareix 

canviada i en banyador.  

De tornada de l’aigua hi ha molt més moviment, com per treure’m del mig me’n vaig 

cap a les dutxes buides, però una mare amb una nena em tallen el pas i prenen la 

“meva” dutxa... la “segona dutxa” (la immediata de davant, que li dona l’esquena) està 

ocupada, així que em “toca” la tercera, que és més estreta però ofereix una bona 

sensació de recolliment. Gairebé tothom es dutxa d’esquena, això evita mirades 

compromeses, a la “segona” dutxa una dona molt alta té una posició estranya, de cara 

enfora, treu el cos de l’espai limitat pels separadors, el motiu és que està vigilant els 

seus fills, que l’esperen asseguts, obedients i amb el pijama posat.  La majoria de 

converses típiques del vestidor giren entorn dels nens que, presents o no, són el tema 

estrella. 

Els efectes de la moda, el mercat i la globalització també es poden comprovar quan 

coincidim alhora cinc dones amb el mateix model de banyador!  

En aquest ambient de tarda, la sensació és de pressa, de fer-se molt tard, s’aprecia 

l’amuntegament, sobretot per les motxilles i els efectes personals, que ocupen tot 

l’espai, més que per les persones! Potser sóc massa sensible, però tinc ganes de sortir 

del mig, en el que per mi és un ambient estressant. Els gestos son precisos i 

apressats. De vegades costa preveure amb temps suficient la direcció que prendrà 

algú que es mou directe vers la meva trajectòria. La limitació de l’espai es fa evident, i 

hom es debat entre reivindicar una porció pròpia i el reconeixement del dret dels 

demés a fer-ne ús, una idea que es transforma en la necessitat d’apressar-se per cedir 

el lloc als següents.   
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Dia 7 - 19/05/10 – 11.30 a.m. 

Sembla que ha arribat l’estiu, és el primer dia que la calor fa venir ganes de remullar-

se. Entro al recinte enamorada de la verdor de la gespa i els arbres exteriors, que 

contrasta amb el negre brillant de la coberta de la piscina. armada amb la càmera de 

fotos serà una bona hora per poder-les fer sense molestar.  

Cinc parells de sabates, amb les meves, sis. La majoria han canviat les sabates 

tancades per les sandàlies descobertes, i això em fa considerar la possibilitat de  

seguir el seu exemple, com una mena de senyal que m’indica que ha arribat el 

moment de canviar el calçat d’hivern pel d’estiu. Per un moment en obrir la porta crec 

que el “meu” racó estarà ocupat, però en passar el biombo comprovo que no és així. 

Hi ha algunes peces de roba  a banda i banda, el punt central està ocupat pel carro de 

neteja i la Rosa està disparant a les dutxes amb una mànega a pressió, començo a fer 

fotografies aprofitant que no hi ha ningú més.  

Entra una noia jove que s’allunya de mi tot el que pot, es canvia molt de pressa perquè 

sota el xandall hi portava de casa el banyador posat. La majoria d’usuàries arriben a la 

piscina amb roba esportiva, malles o xandall i sabates esportives, tot i que el tipus de 

roba no afecta a l’esport, pel qual només és necessari banyador, casquet de bany i 

xancles. És possible que s’identifiqui vestir-se amb roba esportiva amb el fet de 

considerar la natació com activitat pròpiament esportiva,  però també es pot considerar 

que facilita el fet de vestir-se de forma ràpida i pràctica.    

Per dissimular la meva activitat semi clandestina (tinc permís de la direcció però no de 

les propietàries de la roba, a més, una càmera és un objecte ben sospitós en un 

vestidor) pregunto a la Rosa per la nova màquina de fregar, i em respon que ella 

neteja  com si fos a casa seva, i que té una guerra particular contra els fongs... 

espontàniament comença a parlar-me dels vestidors,  que estan fets per anar molt de 

pressa, llavors obro molt els ulls  pensant en què ha captat perfectament el sentit 

d’espai sociòfug, però de fet parla de la seva feina, cada vegada hi ha més usuaris i se 

li demana que netegi més ràpidament (...)  
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De tornada hi ha més moviment. Faig una mena de cursa lenta fins a les dutxes 

competint amb una senyora que arriba primer i escull una dutxa de la dreta, jo em 

col·loco a “la meva”, preceptivament d’esquena a la primera usuària. Generalment 

hom es renta de cara a la paret, mentre que per esclarir-se es canvia de sentit un 

parell de vegades. El fet de tocar-se el cos es prescriu “a cegues”, és a dir, amb la 

mirada al front, el menys expressiva possible o amb els ulls tancats, evitant 

curosament fixar la mirada sobre la resta d’usuàries, especialment als ulls i a les parts 

genitals. El pudor afecta també el propi cos, en el rentat les parts sexuals s’eviten o 

s’hi passa amb rapidesa, d’una forma desfocalitzada. 

Les dutxes funcionen amb un comandament que cal prémer cada dotze segons, 

sistema que estalvia aigua també perquè fa prendre consciència a l’usuari sobre la 

temporalitat. És difícil determinar el temps que hi destinen les usuàries, però 

aproximadament es prem el comandament d’aigua entre quatre i sis vegades, el que 

suposa poc més d’un minut en total d’aigua corrent. Un temps considerablement curt, 

molt sostenible en termes ecològics i econòmics.    

Dues senyores intercanvien menús estiuencs, la conversa va de l’ensaladilla russa 

dels adults als macarrons dels petits, tot i que es coneixen, parlen de coses més o 

menys intranscendents, que es puguin compartir amb oïdes alienes, no es parla de 

persones concretes, ni de sentiments, el pudor afecta també la vida privada. Així ho 

descriu Lopez Anadón (2006:19), demostrant com el pudor no ha de ser 

necessàriament identificat amb la sexualitat, sinó com un sentiment de vergonya en 

mostrar el que l’individu considera pertanyent a la seva esfera més íntima, allò que no 

es vol deixar veure a un estrany.  Goffman (2003:42) es centra més en el rubor social, 

una propietat humana que es manifesta quan un individu projecta definicions 

incompatibles de si mateix vers als altres individus que hi son presents. Els individus 

que es troben en una determinada situació social han de ser capaços de comportar-se 

amb naturalitat, i aquesta naturalitat ha de fer-se visible a la resta. L’individu 

aconseguiria mitjançant el control de la informació que ofereix en públic (en el vestit, la 

mirada, el gest, to de veu i paraula...) la pretensió de donar als altres una versió 

validada  de si mateix, l’interès del qual és la imatge o impressió que deixa en aquests 

altres com espectadors.   
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Dia 8 : 23/05/10 – 12.00 a.m. 

Els caps de setmana i especialment els diumenges al matí com avui són els preferits 

dels pares que van a la piscina acompanyats dels seus fills petits. L’ambient és alegre i 

familiar ja des l’entrada al recinte.  

Hi ha vuit parells de sabates de dona i cinc de més petites, algunes de les quals 

comparteixen casella. Un cop a dintre també la roba de talla petita està col·locada a 

tocar de la gran, expressant amb el contacte la seva relació de pertinença familiar.  

Els nens són socialment percebuts com extensions dels adults que en són 

responsables, també tenen una qualitat de centrar les mirades dels adults no sols 

perquè “fan gràcia” sinó perquè no reben el mateix status de decòrum adult, ells es 

mouen sense respectar les distàncies personals i no mantenen les convencions de  la 

mirada o el to de veu, l’adult responsable és qui ha de mantenir l’ordre en el que fan 

mitjançant exigències correctores. “Els processos pels quals  els nens adquireixen les 

competències rituals són probablement la socialització més fonamental de totes, 

perquè en ella aprenen el caràcter que tindran en el futur com actors” (Goffman: 

1971:165).   

Hi ha tres mares que dutxen i vesteixen als seus fills i a elles mateixes, ho fan amb 

diligència. Generalment els nens acompanyen a les mares al vestidor, tot i que cada 

vegada hi ha més homes que comparteixen vestidor amb els nens, sobretot si els 

petits són del sexe masculí.  

Avui el nivell comunicatiu és més verbal, centrat en les mares que dirigeixen oralment 

l’acció dels fills i s’adrecen a ells per donar-los ordres i indicacions de comportament 

social.  
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Fase 5: Acomiadament del camp: Arribem a les dues últimes sessions, 

concentrades a descriure les sensacions que provoca vestidor, mentre s’endevina un 

món canviant en la seva rutina.  
 

Dia 9 : 25/05/10 – 11.00 a.m. 

Fa un dia preciós, radiant i assoleiat i això em fa pensar de nou en el color de la 

piscina, el gris, difícilment és el color preferit de ningú, el gris no és blanc ni negre, és 

un color que defineix sovint la tristesa i la mediocritat. Un dia gris, una vida grisa, una 

persona gris, un futur gris... en la seva defensa, el gris fa que allò que hi ha fora tingui 

molt més color. 

Sumen deu parells de sabates al sabater. La canalla als vestidors de cursets fan un 

soroll estrident, els crits alegres i juganers inunden tot el passadís. Tot i haver-hi molta 

llum exterior,  els fluorescents són encesos (...) 

Entro al vestidor i alço la vista apreciant l’alçada, hi trobo buit el “meu” racó, m’hi assec 

i  de sobte em veig com una mena de fita immòbil, la meva activitat és atípica perquè 

quan un s’atura no participa de la dansa, del ritme que, tot i més lent al matí, circula. 

circulació és una paraula que descriu molt bé el vestidor, és un lloc de trànsit, 

d’entrada i sortida, una cabina de corrent alterna per on les dones van i venen. Un punt 

obligatori de divisió sexual.  Mirant enlaire veig unes lletges esquerdes que s’han obert 

sota les finestres... i tornem al gris...Hi ha  molta aigua al terra de  les dutxes, entra la 

Rosa i deixa el carro de neteja al bell mig del vestidor, el centre és el punt més 

“calent”, qualsevol que s’hi col·loqui es situa a l’ull de l’ huracà...  

La roba a banda i banda estesa conserva els dos penjadors de rigor entre una i altra, 

ara la roba ha canviat, compassada amb el temps exterior, és més primaverenca, més 

lleugera i més acolorida... Sembla que els barnussos ja reculen, i jo torno a semblar  

una fita immòbil, un pal enmig d’un camp ventós, mentre a la dutxa avui les converses 

estan molt animades, dones que xerren a crits superant el soroll de l’aigua (...) 
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Dia 10:  31/05/10 – 11.00 a.m. 

Amb la sensació de ser un punt fix he cregut arribar al punt de “saturació teòrica” del 

qual parlaven Glasser i Strauss (1975). He establert amb la recerca una intensa  

relació de familiaritat amb el vestidor, i amb el sabor agredolç  del turista en el seu 

darrer dia de vacances em proposo una  darrera visita al “meu” particular espai. 

Sis parells de sabates. El meu racó habitual. La roba penjada que reserva 

provisionalment el lloc a les seves posseïdores... Faig un nou intent de cercar dades 

que conscientment encara no hagi registrat, i aleshores em fixo en els cartells que 

posen en contacte la organització i les usuàries, són cartells blancs, en Din-A4 i 

missatges imperatius: Els dos primers situats a la porta indiquen: “És obligatori 

descalçar-se abans d’entrar al vestidor”. El segon escrit en to d’advertència “Per tal 

d’evitar possibles robatoris i pèrdues d’objectes de valor es recomana fer ús de les 

taquilles” i en relació als furts “la piscina municipal no es fa responsable de qualsevol 

incidència” (cal tenir present que si bé els objectes actuen com a reserva de lloc, la 

llunyania dels seus propietaris també és tinguda en compte per oportunistes que els 

cobegin). El darrer dels missatges es troba al costat de les aixetes com a decàleg 

d’estalvi d’aigua.  

En aquests dies he fet algunes coneixences “de vista”, només pel fet de compartir 

l’activitat i l’espai, aquestes coneixences es tradueixen en salutacions i 

acomiadaments acompanyats d’una mirada afirmativa i fins-i-tot algun petit somriure 

que són degudament correspostos. Coneixences no verbals i lligades al context que 

uneix persones independentment de la seva condició personal, social, política o 

familiar, que condueixen a la veritable essència d’aquest vestidor, un espai que posa i 

exposa  a totes les seves usuàries en  igualtat de condicions.  
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4.- Conclusions  
 

Winston Churchill va dir: “- Nosaltres configurem els nostres edificis i ells ens 

configuren a nosaltres” (Hall, 1981:132). Aquesta premissa, que hauria de ser una 

màxima en arquitectura, diu molt sobre la naturalesa i cultura humanes, de l’estret 

vincle que tenim amb el medi, de forma empírica a través dels sentits i de forma 

racional a través de la cultura. Paradoxalment, ambdues dimensions formen part d’una 

quotidianitat que pel fet de ser-ho passa inadvertida. En aquest treball s’ha pretès 

profunditzar en aquesta realitat quotidiana, i la principal conclusió derivada és que no 

hi ha res casual, que tot té un sentit propi i un desenvolupament que va lligat al context 

i una dimensió molt més social que individual.  

 

Es pot dir que en aquest vestuari es dóna una distinció que contraposa allò públic i allò 

privat, si el luxe privat és l’espai individual (monovolums, suites amb bany, habitacions 

individuals, garatges i jardins familiars...) difícilment l’usuari té la capacitat de valorar 

amb perspectiva l’espai comú, que aquí es regeix per unes normes que es consideren 

“sostenibles” però que no acaben d’encaixar amb la concepció postmoderna, 

individualista i capitalista.   

 

També es pot determinar com a conclusió important la condició mal·leable de la 

cultura, la concepció intel·ligent d’un espai amb uns propòsits sociòfugs preestablerts 

que és superada amb el temps, gràcies a l’adaptació progressiva de la percepció 

humana a les característiques de l’espai, de forma que s’acceptin les condicions com a 

normals i, com a tals, no qüestionables.  

 

A banda de com ens sentim amb l’espai i la proximitat de l’altre, han aparegut 

condicionants corporals més relacionats amb la psicologia i les relacions socials. La 

percepció del propi cos i la nuesa femenina té  molt a dir en aquest tipus 

d’instal·lacions; Moltes dones opten per no exhibir el seu cos, utilitzant per canviar-se 

de roba els banys o portant la roba de bany posada de casa. De l’altra banda es troben  

les dones que superant condicionants culturals i corporals, com els temuts complexes, 

escullen canviar-se en el lloc destinat inicialment per fer-ho, sovint ajudant-se 

d’extensions cobertores, com barnussos i tovalloles, i sempre amb la màxima 

diligència, conservant els rituals d’interacció social, les normes invisibles que 

possibiliten i permeten el contacte quotidià, que prescriuen l’establiment de distàncies 

interpersonals correctes, guien la mirada per evitar compromisos i regulen el 

desenvolupament aparentment natural de l’acció. 
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Annex 1: Noticia al diari digital Osonacomarca.com el 20 d’octubre de 2006.19  

La piscina de Manlleu obre amb 3.000 abonats però amb les crítiques de l’oposició  

 

MANLLEU | Redacció.- Amb cert retard, la piscina coberta de Manlleu va obrir les seves portes el 
dilluns, 9 d’octubre, amb una xifra d’abonats indicativa de l’èxit i la bona acollida que ha tingut el 
nou equipament, gairebé 3.000 abonats, dels quals un centenar són nous.   
Tot i això, encara queda per acabar alguns detalls que han provocat la queixa d’alguns usuaris. 
L’accés a la piscina és provisional, falta enjardinar i acabar l’exterior. Tampoc es podrà posar en 
funcionament, tot i que la instal·lació ho permet, el servei de jacuzzi, sauna i sala polivalent. 
«Esperem engegar-ho ben aviat, quan tinguem la partida pressupostària necessària»- afirma 
Josep Mas, regidor d’esports. Les obres de construcció de la piscina s’han allargat durant més de 5 
anys i ha tingut un cost de cinc milions d’euros. Els abonats paguen l’abonament un 8% més car 
que fins ara. 

La nova piscina coberta de Manlleu és obra de l’estudi RCR Aranda Pigem-Vilalta Arquitectes, el 
mateix que va fer l’escola bressol Colors. El va encarregar l’equip de CiU, la legislatura passada i 
ha patit algunes modificacions, encaminades, segons explica el regidor d’esports Josep Mas, «a 
primar més la funcionalitat i el minimalisme, que l’estètica, i d’aquesta manera, reduir el cost total 
de l’obra, però també els costos que es deriven del consum energètic, aigua i llum». Ben al 
contrari pensa el portaveu de CiU Lluís Mundet «el projecte s’ha ant desvirtuant, i s’ha acabat 

ràpid i malament. Els vestuaris són petits, i no hi ha penjadors. Tampoc s’ha pogut posar en 
marxa per falta de pressupost, la sauna, el jacuzzi i la sala polivalent. Fem el ridícul. Tots els 
municipis que projecten piscines noves ho fan amb aquests serveis addicionals» El mateix pensa el 
regidor del PP Miquel Vilalta,«en el seu dia vam votar a favor del projecte de la piscina coberta, 
però un cop resolt veiem que arquitectònicament és un nyap. No és el que esperàvem i s’ha obert 
sense estar acabada, els usuaris ja noten deficiències. Tornem a repetir el cas de l’escola Bressol i 
amb els mateixos arquitectes, tenen molt nom, però considerem que el projecte s’ha resolt 
malament i ha costat a Manlleu més diners del que es preveia»  

                                                           
19

 Font: 

http://www.osonacomarca.com/index.php/weblog/seguir_leyendo/les_piscines_cobertes_han_deixat_de_s

er_exclusiva_de_privilegiats/ 

 

http://www.osonacomarca.com/index.php/weblog/seguir_leyendo/les_piscines_cobertes_han_deixat_de_ser_exclusiva_de_privilegiats/
http://www.osonacomarca.com/index.php/weblog/seguir_leyendo/les_piscines_cobertes_han_deixat_de_ser_exclusiva_de_privilegiats/
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Annex 2:   Graella tarifes i abonaments piscina municipal de Manlleu20 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Més informació a: www.manlleu.cat 

 

http://www.manlleu.cat/


TFC 
Vestidors nus 

60 

Mireia Robles Expósito 
 
 

Annex 3:     Graella tarifes i abonaments piscina municipal de Torelló21 
La Piscina de Torelló ofereix servei integral que permet que els abonats puguin fer un ús global de tots els seus 
espais. El pagament d’una quota mensual inclou:  

 Ús lliure de totes les instal·lacions esportives de La Piscina 

 Més de 70 activitats dirigides a la setmana (excepte reduccions en període d'estiu i vacances) 

 Assessorament en programes d'entrenament a la sala de fitness 

 Descomptes en activitats complementàries i els serveis de salut i mèdic 

 

 

                                                           
21

 Més informació a: www.lapiscinatorello.cat 

 

http://www.lapiscinatorello.cat/

