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ENTENDER LA DIVERSIDAD FAMILIAR. 
RELACIONES HOMOSEXUALES Y NUEVOS 
MODELOS DE FAMILIA

Els nous models familiars són una realitat que es ve analitzant des de les ciències 
socials des de fa un cert temps. Autors reconeguts com Anthony Giddens, Ulrich 
Beck o Elizabeth Beck han abordat aquestes modificacions, argumentant el pes 
que ha tingut el pas de la societat industrial a la societat de la informació.

Tot i així, a l’Estat espanyol un nou element fa renàixer un fenomen, el de les 
famílies homosexuals. Gràcies al canvi del codi civil i, a la vegada, a la possibilitat 
que es mostra a l’hora de formalitzar adopcions per les persones gais i lesbianes, 
el col·lectiu gai i lèsbic opta per formar famílies. Aquest és un dels aspectes que 
analitza Pichardo al seu llibre, que edita Bellaterra i que es basa en l’anàlisi que va 
efectuar per a la seva tesi doctoral.  

Així doncs, el llibre recull les vivències d’aquestes famílies, però abans d’aprofundir 
en les seves pròpies veus, l’autor elabora un estat de la qüestió on estudia quines 
aportacions s’han elaborat al voltant de la temàtica plantejada des de la literatura 
científica. A continuació el llibre incorpora les veus dels subjectes investigats, és a 
dir, una àmplia mostra que visibilitza les diferents formes d’entendre la família i la 
convivència. La pluralitat d’aquestes opcions resulta remarcable ja que l’autor fa 
esment també dels trios. 

En la presentació del llibre van participar el propi autor i reconeguts analistes 
d’aquesta temàtica com Òscar Guasch, de la Universitat de Barcelona; David 
Patternote, de la Universitat Lliure de Brussel·les i Elisabet Vendrell, de 
l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais. Durant la presentació es va subratllar 
la reproducció de “l’heteronormativitat” en aquests nous models familiars i es va 
posar en entredit si realment qüestionaven la institució familiar. En aquest sentit 
es va apuntar que aquests nous referents alimenten encara més aquesta institució i 
que models alternatius, com la convivència entre amics o amigues o persones soles 
encara són formes molt reduïdes i marginals. Vendrell va subratllar sobretot la 
importància de fer aquest tipus d’anàlisi i va reclamar que les famílies homosexuals 
poguessin escollir lliurement el tipus de llar que volien formalitzar. 
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