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La meva visió de la trobada és molt mediatitzada per la forma com 
la vaig viure. 

En aquest sentit, hi ha dos fets que són significatius: d'una banda 
el fet d'haver proposat la idea inicial i d'haver pres part en la preparactó 
:~~uLe~~~:.~T"~?-~" i ----~-~--1 t ê~_s··-~-~a~e. s __ ~~~.s?~_ --~_êiL~~~:t(:.k~:r~-,~pet~t a·rlt;~"'rènae~iX1 
a veure el cost·ar··-mes bontc; d'altra banda, el fet de no haver pogut veure 
en directe quasi bé res fa que hom resti amb una impressió general.' 

Per tal de· corregir aquestes possibles desviacions, he fet servir dues 
fonts d'informació complementàries: d'una banda, he procurat de conversar 
amb nois i noies i d'esbrinar què és el que han viscut; d'altra banda he 
visionat meticulosament els v[deos disponibles intentant d'escoltar conver
ses, d'analitzar actituds corporals, de CO!Vparar el treball dels nois en 
diversos projectes, d'observar el paper dels caps ..• 

Això s[ que permet de fer-se una idea una mica més precisa ..•. 

Intentaré de resumir-la. 

ler. Allò que vaig ·veure a 
nostra societat. M'explico. I 

la trobada és una bona expressió del que és 1~1 
En primer lloc, es tractava d'un acte massiu en el qual moltes persones ; 

hi coincidien amb un to de tolerància i de respecte mutu. En segon lloc, ¡ 
tots els assistents produien i alhora consumien un gran espectacle. En tercer 
lloc, per posar un cas, el nivell de civisme era baix -es llençaven papers 
al terra-, però exi.stia capacitat per a regular-ho -els papers eren reco
llits!-. E'n quart lloc ... 

veure 
ment. 

Crec que no val la 
una de les bones -de 

pena d'estendre-s'hi. Vaig tenir 
les millors?- expressions del que 

la 
som 

impressió de 
col. lectiva-

2on. L'organització?. Eficaç en allò petit i poc lligada en el conjunt. 

Va sorpendre'm l'eficàcia amb la que varen resoldre's alguns prolemes 
pràctics que creia que havien d'ésser molt pesants.· Per exemple, el muntar 
i desmuntar el campament. 

En canvi, vaig tenir sovint la sensac1o qoue la circulació de la informa
ció entre l'equip organitzador de la trobada i els caps de les unitats no 
havia estat prou bona: això explica certa desmotivació que en alguns moments 
era prou aparent. 
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3er. La modernitat. 

Tinc 
Aquest és un 
la sensació de 

dels aspectes que 
no haver deixat en 

va sorpendre'm en 
cap moment d'ésser 

un sentit positiu. 
a l'any 1.987. 

Massa sovint les activitats de temps lliure semblen expressar la nostàl
gia del passat o la incapacitat d'identificar les formes i les expressions 
del present. Crec que no va .ésser el cas: la vigència del problema que era 
l'objecte de la trobada -l'agudesa fins i tot d'aquesta problemàtica per 
a la nostra societat-, la presència constant d'utillatge i de maquinària, 
l'Ús de formes d'expressió creatives als moments de trobada o de festa, el 
bon compromís entre les estètiques de camp d'una banda i les estètiques del 
teatre, de l'audiovisual, del micro o del propi paisatge de l'altra banda •.• 

Tot plegat configura un conjunt d'impressions positives: no cal anar 
només enrera per cercar significats, el present també en porta. I els acompa
nya de més preguntes. 

4rt. La pluralitat, la diversitat i els projectes. 

Bi~legs, actors, grallers, pintors, mestres, ge~grafs, polítics, page
sos, càmares de televisió, fotògrafs, dissenyadors, cantants, sacerdots, 
animadors, educadors, observadors, paraxutistes, periodistes, caps, free-lan
ces, amics, metges, pescad.ors ••. i nois i noies. 

Quanta gent i que diversa! 

Navegar, filmar, fust'eria, megafonia, cistellería, projecc1o, i l.lumina
ció, cuina, construcció, pionerisme, dibuix, periodisme, edició. I barques, 
land-rovers, càmares, tractors, pics, pales, martells, serres, llàpis, ca
bles, cordes, focus ... 

• 
Quantes coses per fer i que diferents! 

J:s sorprenent el que dóna de 
i de relació, l'abordatge d'un sol 
que tantes persones s'apleguin quan 

J~.~!SSLó. 

si, com a possibilitats d'aprenentatges 
problema del nostre món. I és magnífic 
un problema es formulat en form~"oro-

-~ ~ 

Crec que això mereix d'ésser meditat 
rals, per qui vulgui reflexionar sobre 

pel 
les 

moviment i, en termes més gene
estratègies d'innovació de la 

societat. 

• 



5~. I nois i noies que es fan grans. 

en 
Si escoltes els 

el projecte, hi ha 
nois i noies assistents 

dos elements constants en 
a 
el 

la trobada i 
seu discurs. 

participa,nts 

D'una banda, tots subratllen el fet d'haver-se trobat, segurament perquè 
han pogut constatar que n'hi ha molts més que són com ells van sent i, potser 
també pel fet que la trobada va ésser relaxada i festiva. 

D'altra banda, es mostren inequívocament satisfets d'haver fet la seva 
contribució a la solució d'un problema concret: com si diguessin "jo hi he 
estat". 

Des d'un punt de vista pedagògic, tot plegat suggereix algunes conside
racions: 

la. Sembla que és bo formular els problemes en forma de projectes: 

en primer lloc, perquè se'ls presta atenció. 
en segon lloc, perquè hom no resta a l'estadi de les lamentacions, 
en tercer lloc, perquè una bona manera d'entendre un problema és 

intervenir-hi, 
en q1.,1art lloc, perquè prendre part a un projecte és quelcom que 

implica. 

2a. Sembla que les nois, a una edat en la que han de dedicar moltes ener
gies a perfilar la seva identitat, requereixen de forma explícita el poder 
de construir relacions obertes, demanen contacte. 

Ja. Sembla que viure el seu temps és també una bona forma de contribuir 
a la construcció de la identitat. Una de les lliçons que he extret de la 
trobada és precisament la del valor que té l'experiència de l'abordatge dels 
problemes actuals quan es fa amb els mitjans actuals i amb companys actuals. 

JOAQUIM FRANCH 


