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El grup sabre al qua parlard &s una classe da sial d•Eoo d'"una esCala 

Privada da Baroalana, de les promotores da CoordinscitS Escolar i inscrita en 

la U'nea dels documenta PUblicata per Rosa Sensat a l•antom del tema de la No:

va Escola N'blioa. 

El sisd en q(laat:l4 ara l'amat per l? nais i l? nc51aa -34 en total• i 

se •m va encomanar de treballar-hi com a observador en uns moments en qua ela 

professon!l hi tenien di fiaultate greus. Aquestes dificultats podrien resumir-sa 

en els punts segOentsa 

• La situacid de la cluae era d'"una mena de desori generalitzat i continu, 
semblava que els nais :1. rotes no es valgu4ssin sUbjectar a nomaa da cap 
mena 1 era punt menys que impossible de treballar de cap manera. 

.. El clima de la clasaa revelava t•ext.stdncia d•una dosi elevada d'"agres
si vi tat entra els companyaa durant una setaans s '"havia registrat una 
mitjana da tres baralles tumultuoses per hora da classa -baralles ti.lftul• 
tuoses val dir aqu! qualaam semblant a piles dall varis nais barallant-es 
tots alhora-. 

De manera quasi contfrua es suocsfen petites pravacacionst prenc:lra quel
com al val, amagar objsates dels altres, llenç""'""e granats d'arrag !IDb 
tubs de bol1'g1"6f, fer ensopegar al que passa pel costat, etc, 

D"'altra banda, els insulta gruixuts aran tambd continuats i generaven 
discussions i barellu. 

• Si no hi havia respecta pals companya, tEII!poc no n"h1 havia per las co
ssat era freqOent qua es trenqu&aain regles, fulles del llibre, etc., 
tsnt dels al tres CQ1I p~p:l.ee, no hi fdia ras. 

.... F'inal.ment, cal dir que els professors no rebien cap considaraci15 espe
cial per part dels membres d"'aquset grups: si b.S noa sa"ls respectava 
especialment, tampoc no hi havia envers ells una mala intancid prefe,¡. 
ranoial Pe¡tr part dels seus alumnaa. 

Aquesta mana de neutralitat en las relacio_ns que als nois of'erl,.en ala 
profasSQrs ds explicable en part per la forma de fer --imperant a 1 •esca
lai els mestres s6n bons profeaeianala, est~n sinceremant preocupats per 
la qanalla i es mostren normalment atents a les seves demtJndes, 

Evidentment, en aquesta situacicS el treball escolar era radutt a la 

m!_nima expraasitS i la preacupacid dels mestres plenament justi ficada a donada 
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la c:tl.sbauxa contiruada, no hi havia posaib1Utat da fer reflexionar els nais 

sobre el que aontfnuernent passava a la claaea, ja que la mateixa reflex1t5 co

rria el r1ao d•dssar interrompuda per un eadawni.mant idlntic al que s*estava 

discutint. 

Aixf las oasaa, i donat que pertanyo a un gecinet ..,_ psioapedegcgia 
/ 

que traballa per a 1 *sso6la, sa•m va demanar si podia 1ntarvan1r d•alguna ma-

nara par a alleuJar la situecid 1 trobar-hi unes vies de aoluaid. El que ee

guei>C aedl una crdnica dels treballs da diagn6stic 1 d"interwnaid que vèram 

realitzar junt sb el tutor del curs. 

2. Explcraaid sacicmltrtca del grup 

En el manent dl dcmençar la feina tentea Ja ade1n1strat el primer dels 

sociognnes qua oada any admini.etnm~ als diversos gt'UP8t' de ·forma que l1n1cemant 

ens va caldra pntatar-hi una -atenc1t5 mds detallada 1 treballar-na mes grl&f1cs 

dels QUB nomalmant utilitzam. 

En prilier lloo, cridava l•atenoid d•aquaat grup la poca conaistlnaia 

de les relacionat aix6 es detecta confeccionant una grlifica en _que els diversos 

meat!Jlras de la olaaae apareixen unita per segments que representen las relaciora 

rec!proquaa entre alls (si en Joan trie a en Josap 1 en Jaaap a sn Joan¡ posem 

per óàs). El gzilf1o adJunt -gzilfio ,.,_ mostra una dansi tat eaossea si ee compara 

amb el que sol dasar la norma en grups da nais 1 n&Uea d•onza-dotze anys o si 

ss compara tambd ~b el que va tfssar mlfs tard aquest mateix gnap, tal com pot 

vaura•s als qrhfica F, G o H. 

El fet que en un gdlfic da rac1proa1tets aperaguin pecs enllaços entra 

als membres de la àlassa indica que 1 • afecte preferencial que uns nois o ~as 
' ' 

adrecen als altres ls correspost ernb escassa freqtlfncia- t., ccn a consaq(l4nota,. 

aa•n deoprln que lae relacions reals -rao!proquea- s6n lluny de las dBsitJadaa• 

no s •hi corresponen. 

En aquea tos grltfics • les tlreaa tancada s indiquen las z.ones dS rel&ait5 
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m'e intensa, els grups d-amics. Per a fer m~s fhcil 1-entesa dels QTlfios ha 

utilit~at el color verd per a pintar les b'ees formades per ~ies, al vermell 

par als grups de nois i el groc per als grups mixtes. 

Al grt.fia A s "'hi pot veure que les ndiss s ""agrupen en dues fonnacicinsa 

- L "'una, encaqçalada par Rosa., Sdnia, Natllia, etc. reuneix las ncSies m4a 
populars a la classa. 

- L'altra, POlaritzada pel triangla lll!ria s, Rosar i Elvira agrupa tota• 
lea de status inferior, tataa,1 s1x6 ds significatiu perqulf na..,almsnt 
no es dona una polar! tzaci_.S ten el era.. 

Al marga d•aQU&stos dos grops resten penjades Angela (repetidora da 

cura) :l Eva (nova d•oqueat ~) que encara nc a•han situat. I Uarta 1 M6nice N 

que tendeixen a anar amb el primer dels dos grups citats 1 considerades par la 

resta de la classe com pertanyents al grup de atatuà superior. 

Un cas apart lle el de Cercla, est:l.mede per geirebd teta la oleasa 1 <Ut 

potaer fatigada par les picabaralles de les seves companyas, ns m~e amistat enb 

els nois. 

Els nois, per la seva banda formen una massa menys diferenciada 1 1 s1 

bd ena eparei><Bn una trianglas da relecid prefersnt, 1 'axperitlncia ens heur!l de 

mostrar que les relacions adn m4e obertes que entnJ les rotes. Les zones de co

lar serv1rfln si per oaa per a indicar quina st!n els nois qua aconsegueixen d•as

tablir relacions afecti ves amb els companya i quins no. 

Fins aqu:t, donos, terúm la classe partida en dos blaosa un da nois, 

relativament amalgsnet i pcc configurat, i un de n6iss partit el aeu tom en 

altnts dos blocs, el ~ status superior 1 el de status inferia•• Del qua diu 

aquest primer grllf"io, 1 "dn1o que pot preocupar a priori 4s 1•oposic16a entra 

dos grups de n&.es di f'erenciate per ori ter.t.a de valor social da ls saus membres. 

Ara btf, en els sociogremea demanem t~bl quelcom referent ale companra 

a qui nc ss tll tent d • apreci a a qui es rebutja meni fast-nt, :1. lla necessllri 

utili tzer tembll aquesta infameci.S per a obtenir una vis1.S mds complerta, A:!. xl: 

doncs, en segdn lloc, farem una anMisi da com as distribueix el rebuig. 
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Ai~ ho fard en tres gr~fics successiuss 

- El rebuig existent entre les n61es ~s esc~e (grloi'ia B). -.!s crida 
l'atenc!.tl oua Bltlr!.a, Ndr!.a S 1 Rosar -totes tres de status inferior
es rebutgin recíprocament amb Anna -membra de menor importllncia de 
l"'eltre grup. 1 el que Mdnica N sigui rebutjada en primer llac per 
Sdnia 1 NatWa ""'M'ttes importants del grup amb QUi ella voldria anar-. 

- El rebuig entra els nc!.s, en canvi, ~. malt m&s nambr6a (grtoi'io C)1 ei 
bl d:s alar que Ricard, Juan Jorge i Xavier O fP!n de caps d""esquila, tam
be! ds cert ~a antre els nais les relacions adn mtis conflictives -al 
ni vall de conflicte expl!ai t que pot detectar el aoaiogram,.. dal que ha 
adn entre les ndiaa. 

Altrsnent ditJ si b4 entre les n6ias es dona una forma d"agrupacid par 
status. entre els nois aquesta agrupaci6 no es dona ps rd 1 en canvi, les 
relacions en el mara del grup s6n mlfs confoses 1 md"s- competitives J COOJ 

si la manca de claredat de l "agrupaoid haguda da compensar-se ernb una 
major cani'liotivitet. 

.... El rebuig entre noia i n61ae ~s clarament polaritzat 1 fl apa~xar en
tre els nois altra& caps d""esquila d•una PArt del grup (grfific 0). 

Aix! veiem, entre els nois, a Xavier, Juan Jorge, Ricard 1 Ft1lix que Ja 
aran rebutjats pels companys del seu mateix sexe. Perd les ndias se les 
tenen tambl, i sobretot, amb Jaume 1 Od6n. 

O •entra les ndies, en canvi, tlnicament Roser sembla rebna una porcid im
portant del rebuig dels nois. Roser ss la ndia que duu la veu del grup' 
de status inferior, ~s una mica criatura 1 quisquillosa. 

En aquest grilfic ~s cur16s com als rebutjos semblen agrupar-as per a 
seguir camins parellsl d"unee zones determinades del grup s•adrecen e 
altres zones. At.-4 ftl pensar que no es tracta dnicament d"un fendman 
d'incompatibil!.tate o d'antipaties individuals, sinlla de quelaom que 
els subgrups han fet seu. Per exemple, sembla com si el grup de n4ies 
de statuts inferior adreci la seva hostilitat, massivament, a OdtSn, 
Jaume i Ricard. Mentre que les altres rotes semblen tenir rads proble
ma, a mds aml!e de Od6n 1 Jaume, EWnb Ftflix 1 Xav:lar o. 
Es a dir, per als dos grups de nt5ies hi ha un denominador cmdt la 
hcetilitet a Odtln 1 Jeume, tots das trepeaare i engir'*'>aoa per a fer-

• les enrabiar. Per6 me_tre las n&.es da et,,-:;tuts superior tendeixen a re-
butjar a Xavier O 1 Fdl!.a -embd~s la negacitl de l'estudiant, ppc intel. 
liqenta.., les de status inferior ho ftln amb Ricard 1 Juan Jorga ~tSs 
llestos, amb una flu1dasa verbal i un refinament superiors als dels al
tres-. En 1 •objecte de l•hostilitat s "hi tra,Jueix una part del proble
ma que cada sector de n6ies t4 en el grups per a unes da la impossi.bi~ 
litat de treballar d•acord amb las sspactatiws del sau medi cultural 
- que volen senyalar anb els poc dotats i poo treballadora Xavier 1 Fd
lix-, par a les altres da l"inaccessibilitat d"algunes dels seus com
panys 1 companyes -que volen senyalar amb Juan Jorge i Ricard-. 
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A mtfs a ml!s de les eleccions i dels rebutjos, els sociDgrm~es poden 

mostral" les oposicions de seotiments, «s a dir, quan a una elecoid d•en Joan 

envaJ"e en Josep hi corraspdn un rebuig d•en Josep cap en Joen. AixeS serll el que 

observarem en tercer lloc, grhf'ic E, 

Entre las n&.es es donen poques situacions en las quals t•opoaiciS de 

sentiments ea faci patent pels mlltodes de la aociometriar altre vagada sembla 

carn s1 la partiaid en dos subgrups astalvii a les ndies de posar de manifest 

els seus antagonismes. Unicanant en el cas de na MISniaa N, transi tdriement mal 

sib.lada en el grup de statuts supar.t.or,S1evidenc1a una hostilitat can a resposta 

a un afecte. 

En canvi, entre els nois, el panoraaa toma a 4saer força mtfs conft5st 

en no haver-hi una e>CPlicitecid aonductuel dels etetue, da possible, en Princi• 

P1 une relecid de tots .,.b tots, que ala(fets(namo!aJimPideben i si>d veiem am 

es multipliquen les situacions en qua un noi Its rebUtjat per aquells a qui ell 

vol tenir per oompanysa Fdlix1 Ricard i Juan dorga 1 tots trae de forta peraone

litet perd efecti\lallent conflictius en la vida del grup reben una bona dosi de 

respostes que, possiblement, na aaperen.:· Un cas significatiu, per6, lfs al da 

Jof'ra que, tot 1 tfsser tín dels nóls valorats pels seus oanpanys, en rebutja una 

bona oolla dels que l"han triat. Jofrat personaltat dur:!set.ma, serf! un dels ee

culla importants amb que es troberl al grup. 

Finalment, a prof'dsit d•aQUesta exploraci6 sociomdtrica del grup• cal

dria afegir elguna dada que no quede registrada pets g$ficsa 

- 1. 'inllsrvel antre els membres del grup mils populars i ela mils imPOPUlars 
t!s significativament mds snpl1 del que &e nazmal a aquesta edat. Si nor
malment tots els membres d *un gtup de sial reben com a mfnim un parall 
d•alecoions• en aquest grup en trobem tres que en reben una o oap. I, 
da l 41altre axtram. si nannalment ens trobem qua als mtfs elegits n:bsn 
entre 1?. :1. 15 eleccions, en aquest grup_ Carola en rab 24. Es a dir, 1"'11)
terval s •eixtJDpla d *unes 16 fins a 24 eleccions de di fe~nc1a entre el 
qui o!s mo!e elegit 1 el qui ha o!s menys. 

Aixd indica, dea de la perspectiva de la percepci6 spciomdtrica, que hi 
ha a 1 *interior del grup una discriminac16 m~s forta dSt que lfs habitual. 
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• D"'altra banda, s1 ens mirttvem les dades relatives a 1 ~autopercapc115, 

tfs a dir Uajustament entre al qUa cada noi es pensa que els saus aam

Panys dirfln d "ell i el qua realment en diuen, es podia veure que sn 
aquest grup hi havia un grau de desor:1entaoid ssnsiblament mds elevat 
qU8 en qualsevol altre grup dels qua hav1em consgut fins aleshores. 

-----
Resumint lea dades obtingudes mi tjençent l •anMiei del sociogt'Blla de 

la clasee, tenim qua 1 

1. Lea relacions da signe positiu 1 bilaterals etSn eaceases. I par tant, 
1 "'eatNcture. eociaafectiva del gn~p, hble. 

2. En aquest tipus de rulaciona es dibuixa una estructura que es pot re
sumir dient que 1 

... el grup lfs partit en nois d'una banda i _n151ea d"una altra; aixd 
tfa no:mal en grups d .. aqueata edat. 

- les n5ies es divideixen en al tres dos subgrupsr en un s~ tro
ban les n6ias da status md's elevat i en 1 "altre les que el taren 
m!!s baix 

- als noia constitueixan une sola fomac14. 

3. L"anhlisi dels rebutjos mostra quer 

• antes les ndies adn escassos i van, majorlt!trlement, d"un sub
grup a l"'altre. 

- entre els nois adn mds ncmbraeoa 1 circulen en totes d1recaians 
recaient majoritt!riernent sobte ela nois situats an zama psriftf
riquas del grup, statu e mis baix 

- entre noia i ndies e6n temb4 fOJ"I'<B nombrosos 1 polaritzats majo
rithr.lernant per mitja dotzena de nois 1 una ncSS.a, 

4. QuelCCIII semblant pot dir-se dels sentiments oposats, s1 bd' aquests es 
donan ant., nois o ent., ndies (no entra noi e 1 ndies) • 

s. Finalment, el gNP 4s fortament estratificat 1 al seu sf hi ha pocs 
ind1v:l.dus que tinguin una percepci.S m!nim ... ant prsa1ss de la eella ei
tuac16 an el ooríjunt. 

3, A ern!Meit do la hist.St!a del !I!'ÚP• una hie<!teei, 

• 
Treballant sobre el sociograma que acabo de prasent~, se"'m va acudir 

da donar un cop d"'ull als sociogremes d•anys anter.l.ors. I aix4 va presentar-me 
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un fet importants als actuals membres de la classe procedien de dues classes 

anteriorment existents per separat 1 foses en una sola en el present. 

En efecte, arrel d '"üna crisi en la direccid da 1 "eac!ola, h1 hav.l.a 

hagut a finals de 4rt. greu d"EGB una marxa massiva d•alumnes de l"escola :t 

aquest fet va abligar els mestres a fondre en una da sola els membres de cada 

duea classes paral.lelae. 

O"una de lea classes antigues, de 25 nens, en qt.wdaven a o1nqu4 nomfa 

12 1 de l "'altra ncxnd's t;' I a mds a md:s ee trobaven ernb cinc campanya nous i 

desconeguts del tot. A sisd les incorporacions de nou vinguts fou da B. Aixf 

dones als membi"'Be de la primera de les classes antigues havien perdut 13 CCIJtoo"' 

panys, i ela de le segons 18. I tota plegats havien hagut d "'entomar la canpa

nyia de 13 desconeguts- en dos anys. 

Aix&S, em sembla, da un fat d*tmport~a par als grups-classe ja qua 

es tracta de grups que fbn Plegats 1 •aprenantafJge de la cooperacit5• dal tre

ball conjunt i de 1•argenitzeci6 calectiva. En aqueet sentit, pen:lrn campanya 

no «s b6 ja - significa pen:lre la companyia de persores significetivas sobra 

les que, molt sovint, as recolza la prdpia pl9slfncia en el grpp. I rebi"'S un 

nombre excessiu de nau-vinguts tanpoc d's bo ja que obllga a un esforç d "ad8P'!"' 

taoil5 que pot malmetre les eetructuras da canvi v4ncia precedents cnt ant una 

greu discontinuitet. 

Segons el meu parer, aquest fet .§s un dels factors mt!s importants QUB 

van cona6rrer a la desfeta d "aquest grupa n*havien marxat paraoma que- te

nien molta importlncia per als altrea, essent la seva marxa un sutdntic trau

ma par els que varen quedar-ss. I, paral.lelanent 1 un bcm nombre dels que va

ren a.rribar despnfe eren nois mis conflictius que ela altnal a la lUsta hi 

podriem posar Ricard, Juan Jorget Xavier o,. F411x, ata. 

La pfrdua d,.alements d9 la aonv1Wnoia1 af'egida a l'"apario16 da nous 

prob1amas, ve posar el grup davant d •úna si tuac16 sense gai ra sortides. 

Aquesta hio6tasi del trenc..nent da la h1st6ria del grup com a base 
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par a una expl1oac16 del seu present ten conf'!!s, em va t!sser confinnada poc das

ol'fs quan, en sessions de• psicodrsna, era f'raq(Jant qua els membres nufs antics 

del grup reprodu!ssin escenes ets quan eren mt!s petita -a 1 "'escala- o hf pro

pos4ss1n aam a arguments d"'1mprov1tzaoi6 1•asquema da cantes que els havien 

a:atat exPlicats a parvulari. 

Una segona con'firmaci6 va verd.r quan, havent pl"'fa partit per aquesta 

h1Ptltes1 1 treballant per a far intapratar ala nois 1 n&.es el sentit da la 

seva hiat4rla recant, als dos darrera anys i sobre tot els mesos immediats, 

ena va SOI'f)l'9ndra com la constitucit5 accalarade d"'una hlatdria que ela era 

prdPia, anaara que curta I. molt recant, esdawrd.a una peute interna del grup 

1 una nanna per a emprendre reneaions i abordar problemes que els plantejava 

la vida actual. 

Per a e-.pll.ficar aix6, o>eplicar!l en ela dos apartet aeg(lenta altres 

dos aspectes de les discussions tingudes i tomarem sobre la qQeattd. 

4. Gdneai de les pl"ime..,s nannes. 

Al cap de tros a quatre sessions de discuss1t5 snb al gNP1 ja tenia 

la senaecl.4 que filien de tot menys discutir! al tumult na era ""'ncr ol de qual

sevol altra hora del die i era prftcticamant impossible entendre"'•• 

Aid les coses, em veig deoidir a proposar-los la necessitat da pas~ 

se d"'acord at~b unes normes a tenir prasentalifdurant les estones en QUS discutiem 

1 vaig pensar tres normes molt senzilles, que tingudssin un cert: aire de par

wlar:l. o queai bol 1 que res¡rongu<lssin a neceeei tats ..,ols de los nostres die-

cussiana,. 

Raonant sxeotement igual com bD f'ê. una mestra de nens petits els hi 

veig •><Plicer que las discueaione nc ansvsn gaire bd perqu• h1 havia massa xi

varri i no hi havia possibilitat d"'entsndru•e,. Varen assentir. 

ContiraJava dient que havia pensat qua iria btf que ens poslssim d"'acord 

en alguns punts per6 que abans els ho consultaval tots aceedil'8n -1 em pregunta

ren qui havia pensat,. 
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Jo seguia exactament igual oom ho he vist far a les mestres del ~ 

wlarl., perd sarlds i sense Clonar impressi4 d"sster fent oomtfdiat tard.a la ea"' 

seoi~ d'estar fent un paper que els agradava. Els hi vaig dirt ~eu molt de so

rol~ quan piqueu a la taula u~tuna regla a un lltlpiç, quan estripeu .paperSf 

quan ue llenceu coses els uns als altre§ ., ~· c¡ud' es podria fer?. Ells propos'

ran que ningd no tingut!s res a lea mane 

Constinuant, i encera sobre els excessos de soroll, vaig dir que cons

tatava que molt sovint tenien necessitat da parlar snb als seus vefns1 perd 

que si ho fM.en massa alt daetorbaben la discusai6 de tatst ells proposaren 

de P<"rlf:\z-se a ceu d*orella. Finalment, vaig dir que nonnalment parl!J.van tota 

alhora 1 que era molt dii'tcil d•antendra•st la solucid fou la d•tnstitufr que 

s 'hauria d • aixecar la mtl par a demanar la paraula. 

Tot 6ixd pot semblar banal, sobretot tractant-sa de nois i ncSies d"on

ze anys, perd na ho era ganst era com començar, i s "ha de començar una altra 

vagada, com la primera, r~;~onant e poc a poo, emb un llenguatge senzill, 1 lissart 

ella qui tenen la paraula dos•ficeda per una persona gran. 

El f'et era que als acords varen OOI'llplir-se ftmilment 1, en tant qua 

acords acomplerts, aran un Primer pas que petmetia dirs ja hau mostrat que tfs 

possible posaJ"''o-SS d•acord sobra una no:nna 1 complir-la, ara pensem altres co

ses que pogu4ss1n rasoldra"'s da la mateixa manara. SJccessivament va tocar el 

tom als grans d"'arroç., a les baralles, e le neteja de la classe, al trecte a 

teni-r amb els companys m4s dif!cilsa etc. Tots sabien QU9 era possible, réa o 

menys dif'tcila perd ja teniem un passat que ans ho presantava com a postd.ble. 

s. An~l1s1 de la relaoid amb els profaesars 

En un cert moment, potser al cap d""un mes 1 mig o dos masos de comen

çar les discussions, els nois de la classe varen dir qus teni~n ganes da far 

un tl!Jte a t:&te &Ub als professors, i varen prapsrar-loe una enquesta. Els pro

&ssors1 a canvi, varen confeccionar tEiltblf una enquesta. 

Oli al 

1. T"' agrada 1 "assignatura?. Per qut!?. 
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2. oe les coses que " (tal prcrfessor) quines contribueixen a que et tro
bis blf B la ClBSBB? 

3. Quines contribueixen a qua t *hi trobis mal~nt? 

4, De las cessa que f'fl (tal profaascr ), quirsa contribuoix&n a que la clas
ee tingui un ordre i s •hi pugui treballar a gust? 

S, Quines contribueixen a que hi hagi deacrdrs i a que el ollma de tre
ball as fsoi malbd? 

s. Qud t•agrsctar:la demanar a tal professor?. 

Com as pot veura, cade nan havia de contestar 1•enquesta pensant sepa

radament en cada prof'èasor. lira una feinada, panS v!iren ferltla aab molta flf. 

Per a corragtr ¡•enquesta es varen processar juntes totes lea fulles 

COrn!leponants a cada professor 1 el dia de la reunit5 conjunta ea varen llegir 

els resultats. 

Sortosament, eren prou contradict6ris com per a que en sorgts una dis

cusat.a. Per examplea 

• oe tal pro'fessor se •n pot dirt 

' 
• 

f1l molta broms i aixd contribuab a que em trobi btl a classa 
ff! molta brana 1 eixd contribueix al dasordre 

• voldr:l.a que fsa ... s broma • 

• De tal altrst 

• m •agrada qua no aaat:l.gul mai a ningd 

• 
• 

ccn Que no castiga h1 ha molt desordre 
voldr!a qua paguols als 11Bnl!o que ela trapa 

I aix! anb tota. Es clar, la discussic5 per a posar en clar tot aquest 

S$guit de contradiccions va tfeser molt rica 1 va començar a configurar un pro-.... 
jaCta de futura tots els professors asseguts a la mateixa teule. rodona .. tots 

als nana era una aitusoii! preu plana dep pcsaibiUtata com par a que una 1 al• 

tres s •esf'orclssin a ·trobar una sortida a la situació en que as trobaWn• 

-----
Ulfs amunt he dit que, daaprds d"'exposar aquestes andcdoias, tomaria 

a la q(leat16 de la h1st6r1a del grup, Par a m! • la q!Jast16 de lee nemea 1 la 
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rouni6 anb els professors desprds da t•enquesta il.lustren b!§ el procis da re

trobanent d'una hist6rla que va haver de t'er aquest gruP I 

- O •una banda hi ha al Passat que as troba de dues fonneat 

Una lfs l"'evooac!6 en jocs dran~tics del que s "'havia fet en anys an-
teriors, en l'"explicacid de mcorde {excursio{)s 1 aocidents, can
çons, mestres ••• ) 

L'altra ds la construcci~ accelerada d'un passat al llarg de lea 
sessions de discuss1c5 1 de les adquisicions QUe s 'hi f!tnt t•expe
rl.ênciq que ham establert 1 complert unes normes, l"'eJ(paril!ncia 
que s "'ha hagut de f'ar un asfo~ per a comunicar amb en Ricard i 
comprendre •1, el dia que en Jafre va plorar explicant que tard.a 
dues rd.nes, la Primera vegada QUe na Roser 1 na Sl5rd.a varen dir
se clarament el que pensAven ••. 

Tot aixc5 ds un Passat, encara calent, ?aro pl4 de signif1cacic5. 

- o•altra banda hi ha el futurt al passat t!s utilitzat com a base per a 
esbossar el que ha de venir. En aquest sentit, crec qua 1 '~fas1 posat 
en 1 'axperi~ncia recent 1 la possibilitat d•utilitzar-la mirant endavant 
va constituir un element important per a qua aquest grup 'fes un tmb. 

La traça dols professors en capitalitzar aquest element 1 en matsrialit
ZEII'-lo en acccions concretes va definir sl orogrds defi.n1tiu dels nois. 

s. Alf!!MS dels temes majors de las discussions 

Al llarg de les discussions varen plantejar-se amb certa freqtldncia al

yuna Ames qua, si bf! amb variacions en l'"a.ndcdota, eren essencialment als ma

teixos. Com que, d'"alguna manera i par rad de la seva parsistdncia, reflectei

xen alguns dels aspectes qua el grup vivia com a espacialment .problemlltics, els 

exposa-ni. 

En primer lloa hi havia el cas dels ,ois o nl!:l.es que eren percebuts 

pels seus companys com a or.Cgen d•algunes dificultats. Al llarg dels sis mesos 

que va durar al qua estic relatant varem parlar successivament d•an Ricard, 

Juan Jorge, Roser, Jafre, Fllix 1 Eva. 

Al començement es tractava d • aquells nois o n6ies c:nJ8 creaven proble

mes als altres i la discussid solia passar per dues fasea1 una primera da cr.t

tica molt dure de t•inculpat 1 una segona da ref1e)(ic5 progressivament mtfs i m4s 

oM.lida sobre al qua ara exposat per la persone. en qllesticS. La segona fase va 
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constituir sovint una sessid molt intensa dedicada e palpar la humanitat dele 
ton..fA11%f 

11 ru .. 1 al sau punt da vista sobre el que ~n i senten, les dificultats qua 

expar:l.mentan per a relacionar-sa Ernb als altres, la seva coneeocid del mdn,

els seus eneonyanents-. etc. 

Al llarg d•aquestes sessions POdia parlaJ'I-89 llargamant en met!ifonu 

• jo soc com un 500 1 vosaltres voleu quo corri com un 124", •el Tibidabo da 

una l!tuntanya alt!sssima 1 plena de cases de colors, pen1 encera que la miro da 

lluny no puc arribar-hi mai •, a •a. casa de la Carola les escales SISn rius 1 

pots passejar-te en barca" r •un dia m• e.grfltlaria que arn1ssim a un ta:rrat im

mens 1 que ens passlfaeim la tards 1 la n:lt jugant 1 parlant, i que no faltd~ 

ningd•._ L "etsma dlialActica de l"accaptacit5 dels límits ee traspassava a un 

tern:tny de ficcid 1 les converses s "allargaven cada vegada m~s emb una evident 

complaença per parlar 1 escoltar. 

A la t'f,- s"imposava tomar a la realitat i la litdrgia da la camurd.• 

caci6 solia cedir el PAS a un contracte ent;:"S aquell de qui es parlava i al 

grup. Els acorde ~ recordo s.5n magn!ficarnent infantils i :mfl.Gateixsn al

guns dels l!mits d"'aquest grupt 

• Rosar heu.., d'entendre QU9 alb i la S6nia e6n diferents, No hau.., 
d •entesteu-ee en ser com la ldnia perqul no pod:r?! ser-ho med.. Procu
...,.... no fe ...:..S pesada perseguint-la e tots s hoees 1 a canvi, la S6nia 
no l .. angag~ cada vegada qua la tirigui aprop. 

• En Fl:11ix P.f'OOUJ"B!tt no barallaJ'Mo&G• per6 als saue comnanys seriln aprop 

per a recordiH'-11 quan estigui massa enfadat i li advartirlm quin la 
el seu compromfe amb la classe. A canvi de l .. asforç d .. en F41ix• tota 
la classa es compromet a estalviar-li. provocacions • 

.,. La Eva, cada vagada qua tingui un problema_ far?! QVSlCÇJM par soluciona.r"
lo en lloc da patir pensant qud 11 pessarh si na pot saluéd,onar-la, . T.,.. 

ta la cl:asee est' d"'aoorr:f- an_ eScllltaro:.la si- ella vol exPlicar els pzu.¡;.

bl.emes a algd. 

Una segona temb.tica qua va allargar-ee durant masos va 4sse;r la de 

la falsedat i 1 "autenticitat. Tot va comangar qu~ algd va dir en· una discus

sió que ell tenia lo impressió que molts dels prasante no parlaven sincerament 
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sind que es limitaven a dir coses que no desantomfssin excesaivsnent del que ~1 

grup solia tolerart sra com si tothom portl\ts posada una mbcera 1 no s"'atrev.l:s 

tl treu:foe45eola per a parler per s! mateix i aar.regsr les consaq(Jffncies de la 

seva paraula .. 

El temo~ de tats a troncar t•atatua ~a era avidant per a l"'obsarvador 

mis suP81'1'1a1al, pel'l5 jo m•havia gu.....Sat molt da dir-ho¡ al contrari, procu,..._ 

va valorar totes les situacions en que tenia la senaecic5 que algd s"'am.scava 

mds que ala altnta. Perd a partir del I'IKGBnt en qu8 alga va formular-ho i el 

grup va aaaent:Lr massiva 1 so.rollasement 1nanifeatant el desig d'acabar amb 

aquest estat da coses, em va semblar que as podia actuar directament. 

Tothaa, fins i tot als qui imposaven l•st'e:tt,~s QUO 1 se'n banafioiaven, 

estava d<~>acard en que volia liQUidar-lo, per6 hi havia una mena de Partü.isi qua 

els impedia da fer-ha. Per a anar progressant:, v'.rem haver da recdrrer a pro

posar-las situacions ritualitzad:as en les que tothom hggu~s de parlar netament 

i tinguda ol dret da contestar cada vagada que 11 semblis que olgll eocemotej...,. 

ve la rsalitatJ varem començar un dia en que tothom havia de dir, u demanda de 

na Rosar, quines anm les seves aficiona eaàll.at era una situació ben precisa 

1 f!lail de controlar; tot 1 aixd, quan tothan va haver acabtlt da parlar., var.l.s 

VP.ren dir que no ho havien dit tot encara, i varem fer uno segona ronda que va 

deixar-los molt satisfata, relaxats, evnb moltes ganes de baixar les esc9.lss fent 

p•guntes, comentant, interpel.lant. tocant-se. Das d•aquest menant, va t!sser 

m&s nail comunicar ... b una major sinceritat i era fnu:¡!lent que algd fos inte

rromput per a demanar-U qua es tregu~s la careta. 

La tercera tam~tica que va costar mesos de discuasid va 4sser la de 

las difardncies interpersonals qua ells ee fonnula.ven en termas força crus1 

dt!iena hi ha superiora i hi ha inferiors J els supar.tora adn mt1s macos, tenan 

millors nates, juguen millor als esports S. imposen leo sevas at'l.oions i crite

ris als altres. 

Aquesta prablem!l.tioa era particularment viva entre les ndies ja qua 

les representants de las •superiors• fonnhven un grup i las de les "inf"a:riorà• 
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un altra. L,"atatus superior o inferior que uns i altres gaudien dins el grup 

era certament un reflex d"alguns dels valore qua imperen a la nostra societat 

ja que, sense excapoions1 las n~es qualificades com a superriors aran m'='s bo

niques, mills llestes, millora esportistes i estudiants que lea altres :1., exceP

te potser en un o das caeaos, pertanyien a f'am!llss amb mes diners 1 El!lb un ni

vell de preocupació cultural m4s nlevat. 

ara bll, el que potser ara pa.tol6gic, rlonnt el contexts da l"'escola 

i dels valoi'B hipotlticement contraculturals qua s"'esfar;a. per trasmetre els 

seus alumnaa, era la f'redor ernb qua las superiors s'imposaven a les altres 1 

els ft!ien sentir la seva suposada superlor'itatl la 1gnorJi.'1Cie sist:em!t.tica quan 

no la bef'a descarada, el mar?<.ar que:n les altres s"'aeostaven. t•f,)scoltar-lee flflb 

displicdncia durant la discussid par a sentencial""-lee dient "qu~ pesades que 

sou• eren un oas que no tenia precadants en grups da nores d .. aquesta edat. 

W5gicament, a la rnagnitut del mel fet hi va col"'l3spondre la intensi-
da 1a rosisténcia 

tat 1 lé. durada que algunes de les altl'ils oposaven s la subnissid: qua M~s 

volia :l.mpoaar1 i l"agudesa anb que vAren saber cercar els punts flaca da les 

seves opositores ;.;er a posar-les en avidéncin davant de tota la classe. L.es 

paraules •superior" i •tnf'srior-' varen passar a ser part del 14Kic usual del 

arup f3n les discussions 1 al tema era dabatcit sense engdn!es par les savas pro

tagonistes• mentre que als nois el tractaven anb molta mt1s delicades i l'!ltancid 

per a no f'er:l.r ntngd. I ct•alguna forma, varen dsser els nois qui mils va fer 

per a que les SBves oanpanyas arribl!ssin a una dietensit1 rtel neguit qua les 

bloquejava. 

Afirmacions tan simples com "el que passa ls que sou diferents• va

ren cedir el pas a una recerca ~s precisa da la forma oom utilitzar les di

ferdnaies axiatanta entra las persones par a un Prog~s de tota la colect1v1-

tat. No m"atreviria a dir qua al problema estigui encara clefird.t:ivement resolt,_ 

perd, ccm a m!'rd.m1 ha sortit del punt mort de les acusacions mt'ftuee 1 ha en

trat en un proCds en al qus hi ha un mov:tment que va aproximant les nc51es les 

unes s. las altres tat 1 mante:rd.nt en una !rnplie mesura lee caraoter!stiquae 
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pn5pies da cada un dels subgruP&. 

A tall de ooncluesid voldria resumir el que em semble que adn els apre

nentatges fonamentals que va haver de fer aquest grup. Crac que t4 interds pe:r

qu.S, en la linia dels aprenentatges efecflilats, cal cercar-hi les daf'icidncisa 

fonAmentals que petia. 

En primer lloat com he anat dient, ht 'ha la construccitS 1 t•apropi~ 

cid d-una hist6ria de s1aQB positiu• 

Per a un grup que, de dos anys enc,, patia l""asti.gma d 40'1!ssar un grup 

•dolant•, marcat, era imprescindible de construir quolcom de POSitiu, que foa 

reconegut i que fos obert al futur da fo:nna qua tingu~e una oontinuttata •. En 

aquest sentit, tan la raauperacil$ d*un passat com 1 "edifioaoic5 d""un present 

qua costava un esforç 1 que, en conseqll&noia, tenia un valor, eren al cemt 

inevitable de la recons111acid ,..b aí metsix 1 del reconsi-ent per Part dels 

altres. o*eix6 ja n•he parlat a bastament. 

En segdn lloc, calia efectuar UOR radascobarta del siqn1ncat qye r 
nan les normes par a la convivdnc:d.a a 1 "interior del grup. 

Crec qua aquesta redescoberta ans va ~saer rt:l:lat1vamant fta:Jil !Si sa 

mira el punt en qua ee trobava el grup e 1•1nici del proo~s (exposat al Pri• 

mar apartat d"aquest treball), perd la f~cilitat amb que als nois i ~les Va

ren acomplir aquest aspecte del. prooda a•explioa ei ea tt1 en canpte la seva 

edatt seguint les dades de la psicologia evolutiva. eepeoialment els treballe 

de Piaget sobre el or'itar::l moral• es veu que els om:e anys representen un PUnt 

da maduresa elevada i d "equilibri qua permeten els nens i ne:nas de gene:rer 

les seves prdpies pautes de comportament col. lectiu. 

Ara blS t al mata ix tampa:·, ac¡uestes dades de la psi oologia evolut1 va 

donen ralleu a la gravetat de la si tuacit$ en qua as trobaban els membres 

d•aquest gn¡p. 
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En tercer lloa, oelia QUa els nois 1 ndies d•aqueat grup dugut:fssin a 

tame una recuperaoi~ da l'alteritat. 

Els trasbalsos soferta pel grup, que d•alguna mane!"a l'havien condu!'t 

a la des1ntegrac1~, havien deixat a cadascd rslativanent sol enfront de les 

altres persones i davant dels dinaaismee del grup, els havien daixet relativa

ment desamats i, per tant, a la dtfansiva i Pàesius can si hBQU4esin d'enf'rori

tar-aa emb un deet! negatiu 1 inexorable. 

Isolats, enfrontats, pussius, calia que fdssin l&ap"nentatge de l'aa

captaci~ dels altres, no únican1ent anb al que tenen de ~ sin6 tmbtf El!lb ela 

eatrabanas i dificultats qua, sov:lnt, representen. I m!!s encara·: no n'hi ha

via prou,amb desanvolupar una acaaptec115 passiva, sin!S qua calia aprendre a 

actuar concretBRSnt i eficaçment cada VS!Jada que hom es topava mb al mal, els 

problemes 1 les contradiccions, dels altres,. 

Voldria afegir qua els tres sprenentatges qua ha citat sCSn, d'alguna 

manera" oomplamanter1s als uns dels altres, 1 no pock:in existir separadament. 

u•a•pllaot 

• La construccidi i l•apropiecid d'"una histdria, fat easancialment nal,lea
tiu, no ls possible sansa recuperer els altres 1 ~nse disposar d•uns 
caupartaitents regits par normes que pemetin d"intsrpretar las situa

cions. 

• Redescobrir l'3:s e><ig4ncias da la vida col.lectiva 1 fonnular-lae en nor
mes no &s possible sense tenir en compte els altres 1 sense viure amb 
alls unes d:lmansions de canvi, hiat6ti.quas. 

- Recuperar els altres na lfs possible sense unas m!nimas pautes intePre
tadaree 1 orientadores de la canvi vt!rcia i , no tt! massa sentit sansa un 
fil c6m4 que faci de conductor del canvi. 

a, Un§ mesos rals tard 

Per a Cloure aquesttt. cr&nica vo&dria afegi~· algunes dades sobra. la 

la situaci6 ::tel grup mt1s enln dels mesos en que varem estar discutint la seva 

situaci6. 
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Una Primera dada ls al sociograma que sa•ls va administrar a ~inals 

de curs (grlifio F). En ell s•hi poden veure alguns canvis& 

• El grup de ndias •superiors" 4s descompost en doa1 un u•ells format 
per l3s que m~s fortament varen enf'rantar-sa amb las inferJ.OBS i l&al
tre par las restants. 

• Aquestes darreres mantenen relacions nositivee amb les ex •tnferions• 
que es relacionen tmbd amb Eva i Angela. a cunençament de curs despen
j-a del grup, 

- Els noia temblf hr::tn enfortit lleuge:rrnent les s~ve:s relacions positives, 
si bd' aquells que estaven en pitjor situaci6 ho continuen estant per b4 
que millor qua sbans. 

Una segona dada lfs al aociogreme administrat a 1 •trd.ci del curs se

glfent. Amb motiu d•aqueat sootogr'BIIa.• 1 donat qu~ !•anterior havia estat pre

sentat el grup i debatut, vacten demanar de discutir préviament qud vollan .fer

ne i c6m redactarien les pnaguntes. La discuss16 va t!sser molt alliçonadora 

per a nosaltres i !3S va cloure amb als següents acop;isa 

entre 
- El sociogrema es faria per a saber - quines persones del grup hi ha 

una relaci..S da confiança. Adoneu-vos qua aix6 t!s diferent dels or1tarle 
que norntalm9nt es fan servir en elR sociogrames. 

Varen cuidar-se moli: de definir QUé volien dir emb el mot conf1ança1 no 
sgnifica que et tornar!tn els llhpiços qua als deixis ,.. qua normalment 
no dirttn mentides, si~ que "puc pe-rler-li da las meves cosse sabent 
nue m•escolte~ i que no escampa~ el que ~o 11 digui". 

- Fer un ~;oeiogrsna 11ni.cement par a saber corn estln les coses no es sufi
cient, tamb4 voldrien saber cam "volem que sigui les coses•. Aix! doncs,. 
::~lsociograna hi hau~ dues preguntes~ a l .. una. hi posarem els noms d•aquell: 
companys en qui ara hi tenim eonf'ie.rtça 1 sn 1•a1tre els noms de tots -aquells en qui voldrlem teni:r-ne, tant s1 ara en tenim ccxn si ~· 

Així varen quedar batejats com a sociograna del present i del futur. 

Al sociogrema del present s •hi veu un enfortiment dels lllgEns entn¡t 

els nois i el n«d;cement da ponts entre els diversos subgrups de n&.es apare

guts ol juny anterior. Tambt1' s•hi veu un intai da_ relacions mt3s s6l.lidas en

tro nois 1 ntlies (grbfic G ). 

Al socioq:rema del •futur" (grl!fic H) les relacions ea complexifiquen 
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sensiblement en relacit! a tots ala moments preoadentst stgrup man:l.t'eata el de

sig da recuperar tots els saus membres 1 aparei:I09n lllgema entre prltctioament 

tots els subgrups. 

-----
El meu darrer contacta intens snb aquest grup data ds la ~rimavers 

del 71, quan v'è.ran oonv1dar-me a acompanyar-los de campanent al Delta da 1 ~bre. 

Alll vaig veure un grup extraordinlrisnant medur que sf'Bctueve un treball ds 

camp EIIIDSI"Cet en la campanya •SalVItll Ce.talunya per a la democrtcia•, QUe s*'emo

aianava cantant ela vespres,. que smp!9n1a aeciana conjuntes de defensa contra 

lila mesquita, (lUS treballava de manei"EE. deecantralltzada sn diversos fronts a 

1 "hora (enquestes pals pobles, prepa:raai6 d"una festa,. prot4oai6 d"ocells, 

orttanitzRCii5 d "esbarjos, cura ds les tendes :1er e pnavenir un temporal de lla

vent, etc,) 

I es que- potser, com dd:la la Mirdia al dia que discut1am els soaiogra. 

mea dol •present• 1 del "futur•a no ham de neguitajar-nos pel fUtur s1 sabem 

cern el volem, ara mateix ja de una mioa cert. 


