
CULTURA I ENTORN 

Recull de textos d'en Joaquim Franch 

En Joaquim Franch deixà un nombre escàs de textos analítics sobre 
les preocupacions intel.lectuals i acadèmiques que presidien la 
seva activitat. 

Aquesta col.lecció de petits documents d'en Joaquim vol ser un 
apunt sobre la problemàtica del desenvolupament integral del 
territori v~sta a través de la seva experiència i sensibilitat. 



Tr;;~:nsc:ripció 

Plantejament, 
del Curs General: 
avaluació de recursos 

"La gestió de 
i finalitats" 

Ja cultura. 

Interacció B4 

Lc.::ncàrrec que pen.so que em van fer era el de plantejar les 
dimensions cont,ingudes en el treball güotidi.§ en el terreny de 
1 'animació sòcio-c:ultural. 

M'ha semblat que un encàrrec d'aquest tipus era massa 
pp~tenciós i he provat de reduir el plantejament a un int.ent 
d'examinBr .les dimensions de go::st.u:, que estan implicades en el 
treball d'un agent cultural. Per tant, no pretenc desplegar el 
tema de la gestió 3mb majúscules, sinó alguna cosa mé.s humil i 
seguram>?.nt mês útil per a la majoria dels que estem aquí, com és 
intentar definir la nost.ra pròpL<:~ feina en termes, fins a cert 
punt, relatius a la gestió. 

El procediment que pensava seguir 

En primer lloc voldria delimitar o 
funcion.s que un agent cul tu ral compleix 
directament sobre el terreny. 

el següent: 

definir algunes de les 
quan està treballant 

En segon lloc m·agradari? veure fins a quin punt depenen de 
la relació que el mateix agent, ha d ·establir amb l'aparell 
institucional al qual pertany. No sols, però, amb l'aparell 
institucional quant a aparell de poder, quant a segmentació 
jerarqui tz.B.da de les decisions, sinó també quant a aparell 
administratiu, perqu_è em sembla que aquests dos esculls, el de 
l' admini..stració-poder i el de l ·administració-burocràcia, mol tes 
vegades juguen en contra no.stre. 

Si hi ha temps, intentaré concloure provant de suggerir 
formes constructives, pragmàtiques, d'articulació entre agent
institució-aparell; apuntar algt..mes reflexions entorn dels costos 
i 1.':1. complexitat que per a mi és desitjable en les estructures i 
les infrastructures culturals, i esbossar indicadors que puguin 
servir en l'avaluació del nostre propi treball. 

Abans de començar a parlar de le.s funcions de 1 'animador 
sòcia-cultural vull fer una afirmació que, inicialment, pot 
semblar desenfadada o fora de lloc, però, tot i així, la vull 
fer. Opino que si els treballadors que ens movem en aquest camp 
tinguéssim mentalitat d'empresa, i d'ernpresà privada en cert 
sentit que ja matisaré, seríem molt més efic.aços. Matiso el 
sentit: no em refereixo a 1 · empresêl privada en el sentit 
d'empresa que apropia recursos, espolia t.reball, el ven i intent.a 
obtenir t::l màxim benefici t.::tngible, sinó en el sent, :i t 
d'institució que es juga la vida en l'efic~cia de la seva pròpia 
gestió. Si ês eficaç sobreviu i sinó, no sobreviu. Des del meu 
treball <>ctual, que és un treball de fl.mcionari en una ciutat 
mitjana, t::s desesperant la const,atació regular, qüotidiana, 
e1~erna. d ·ineficàcia, de poca rendibi 1 i tf;lt. etc. Es en aquest 



sentit en el que penso que val la pena plantejar algunes qüestions en termes de, deixeu-me dir-ho, empre.sa que ha de m<:~nt•:mir el seu propi esp.:J.i. L'empresa que jo voldria dibuixar no és, per altra part, una emprea salvatge. Porto un parell de cites de dos tractat.s de gestió d ·empres E: S E:n les qual.s s- esbossen, des d'Amèrica del Nord, a més a més, quins criteris haurien de regir la gestió d ·una empresa cr.;mpeti tiva. PerquB sempre darrerE: d ·un tractat de gestió, el que es vol assegurar, la gran hípòte.si és: hem de ser millor i més competitius que ningú. En aquesta ,:•ptica, un autor que ja és clàssic, Chris Argyris, diu el que segueix, i em sembla qiJe les reflexions que desenvol qparé no són nomês útils en el sentit d8 pensar quines organitzacions hauríem de tendir a construir, sinó, fins i tot, quin tipus de relació és aconsellable que establim amb usuaris del nostre treball. 

Chris Argyris diu: 

"Una empresa és molt poc eficaç i molt poc competitiva quan el control .sobre tot el conjunt nomé.s el té una part i, en canvi, una P.mpresa tendeix a .<;;er Bfi c¿¡ç i competitiva quan el conjunt ês cre.;;¡_t i sostingut mitjançant lB interrelació de totes les seves parts'' 

En .segon l1oc 

"En una E:mpresa ineficaç, anodina, existeix consciència entre les persones que existeix pluralitat de parts, una pluralitat de departaments, de funcions, però en una empresa que tendeix a f1Jncionar existeix _consciència d ·estructuració de diverses parts". 

En tercer lloc 

"La consecució del. s objectius d' tma empresa ineficaç e.s conceb<:::ix com un<:J cosa relativa al bon funcionament de cada part. I, en canvi, una empresa funciona bé, efectivament, quan l'eficbcia es concebeix només com relativa a tot el conjunt". 

i, finalment, diu: 

"Una empresa tendeix a la ineficàcia, 
es dificil per a la gent que hi 
decisions centrB:ls. I, en canvi, 
l'eficàcia quan existeix facilitat 
funcion.s de decisió centrals". 

a la inoperància, quan 
treballa influir en 

una empresa tendeix a 
per ipcidir sobre les 

Bé, tenia interès en esbossar aquest disseny d'empresa per di verses raons Ona, perquè prJtser presenta u. na imatge menys salvatge de la que solem tenir d'una empresa privada, d'una empresa ,-:;_apitalista. Però és que, .:;:¡ més a més, és una imatge elaboradç¡ .:;¡mb criteri.s de gestió, i el tipus de criteris que a mi em .sernbJ -ót que s· .:;:¡punten en aquest;;; reflBxió tenen !Jn cert valor d'universalitat, és a dir, plantegen un;;._ organització corn un tot bas.::·t en la inter.:;¡cció d~; part.s, tc•te.s implicades l. totes 



' 

inçident.s 
g:Je ha de 

en la definic:iò del producte a oferi.r i en eJ 
seguir. 

procés 

!Jna altra reflexió d'un altre autor. del qual ara no recordo 
el seu norn, però també en la mateixa línia de fer rendible una. 
empresa, és aquesta en .sis punts, que apunta en les direccións 
.següents: 

"El.s elements bàsics d'una organització, o les unitats 
fonamentals del canvi, del progrés, d'una organització no 
són els individus, .sinó e1.<:.: grups d'individus ben artic:ulats 
i orienV:>.ts cap a ta.sques concrete.s" . 

No es 
col.lectiu. 

juga la carta de l'êxit individual, 
En segon lloc: 

sinó de 

"Un objectiu sempre adequat per al progré.s 
organització és la reducció de la competència inUtil, 
desenvolupament d'una cooperació intensa, etc". 

l'èxit 

d'una 
i el 

En 
re.s.lm~nt 

tercer lloc. 
forB de lloc 

i aquesta és una 
en el context d~ 

a.firmació que 
la imatge que 

em .sembla 
~.olem tenir 

d·unB empro::.sa, diu: 

"En una organització sana la presa de decision.s es troba 
situada ::dlà on es troben les fonts d'informació. No 
s'emplacen en funció dé jerarquie!':., en funció de rols 
particulars de poder, etc". 

No m· allargo perquè robaria massa temp.s. 

Vull dir amb això que em s~mbla que h~m de fer un esforç 
tots els que estem treballant en aquest camp, no un esforç dit en 
termes serio.sos sinó pragmàtics, i en la mesura que es pugui, per 
anar abandonant pràctiques personals qu~ mol tes vegade.s estan 
arrelades en una història per.sonal de resistència o de treball 
quasi clandestí o simplement tolerat. Hem d'anar abandonant 
pràctiques excessivarn~nt individualistes, excessivament exernpt.es 
d'aquesta dimensió de pertinença a un col. lectiu ampli, en el 
qual molts, interactuant, produeixen alguna cosa que té major.s i 
millors garanties que un product~e individu.Bl. Des d- aquesta 
perspectiva, des d'aquest tipus de concepció d'empresa o 
d'organització, direm organ.itzBció des d'ara, és des d'on vull 
intentar esbü.ssar quines funcions em sembla q1.1e compleix, o 
hauria de complir, un agent cultural, i intentar fer el que he 
dit abans, relacionar-los amb la in.sti tuc ió po'der~segmentació de 
la decisió i amb l"aparell burocràtic. 

Crec que un agent cultural, 
funcions: 

bàs i c.:tment~, compleix quatre 

Dna primera funció 8.<;; una 'funció 
d ·establi ment. de marc f, i de pen·,pect~ive~. d ·acció 
d · aquest.s marcs. Despré.s entraré en detall. 

d'elaboració', 
ide regulacih 



Ona .:;l':gon;;.. funció é,s una 
recursos que ut ili tz.?.rà i 
usuaris. 

·funció d ·organització· do:: tot.s 
pos;;..rà a disposició de tots 

els 
el<:: 

I en tercer i quart lloc compleix funcions e.sE",encialrnent, 
dtgu<':!rn. més pedagògique,s, més relatives a 1· animació en terrne5 
estrictes. Són funcions de relació personal amb el.s usuari5 
proposats, i d'animació directa i de gestió directa de les 
activi tats o dels processos de canvi .social en els quals intervé. 

Es possible, i no ho faré ara perquè no lü h-3. temps, 
d"inventariar molt detalladament, i això s'ha fet en diversos 
llibres, components puntuals de caria un d'aquests grans blocs, 
d"aquests grans tipus d'intervenció. Si és possible inventariar
los, si és possible registrar i mesurar. fins a cert punt, les 
tendèncie.s que cada un evidencia en la seva manera d ·actuar, de 
t.;;.l maner-3. que la simple utilitzaçió d'un instrument 
d'autoanàlisi com dir: funcions bàsiques que es manifestin, 
permet, des del meu punt de vista, una primera via simple, 
intuïtiva, subjeçtiva en gran manera, però ofereix una 
possibilitat d'avaluació de tres coses com a mínim: 

En primer lloc, 1· autoanàli.si sobre la base de 1 ·observació 
de. la pròpia pràctica permet veure quines tendències manifest;;. la 
meva mane ro_ d ·actuar, és a dir, tinc propensió a actuar d · aque.sta 
manera i, en canvi, no en tinc d'actuar d'una altra. 

En segon lloc, com que ningú actua fora de context, també és 
cert que algunes de le.:; nostres actuacions i, per tant el 
predomini d'un tipus d'intervenció sobre un altre, pot evidenciar 
no solament les propensions professionals o actituds de la gent. 
sinó també pot ser reflex de les demandes de l'entorn tal com ell 
el percep. 

I, en tot cas, l'anàlisi que proposo uneix les dues cos e .s, 
B.s a dir, sí que posa de relleu de quina forma les propensions 
personals de la intervenció d'un agent entren en relació amb le.s 
demandes tal com ell le.s percep. En l' invent~ari que faré 
.seguidament em sembla que poden aparéixer. un piló de dimen.sions, 
quantificables per la simple tJbservació numèrica, per registre en 
un inventari clà.:;sic, le.s qual.s permeten procedir a l' oper8ció 
esmentada_ 

Ara intentaré explicar una per una les quatre dimensions en 
les quals em sembla que s· e.structura la intervenció d'un agent 
sòcio-cultural. 

Vull referir-me en primer lloc, a una "funció d'el.9.boració". 
Aqui veig moltes coses, diverses, inventariables com deia. 
Primerament, penso que un anirnador, inexorablement, ha_ de 
percebre i analitzar le.s demandes que procedeixen de l'entorn en 
el qu.;;.l actua. Hi ha una funció de percepció i de reformulació de 
la demanda. En segon lloc, i ,:;-om h. pa.s immediat, penso que de L:? 
reformulació de la demanda i de la reinterpretació que un agent 
en f.;;.. hauria de ÍE:Jr el pa.s d'el..?.b(Jrar, establir, proposar 



project.;:s preci.so.s d- intervenció en el context que s- ha formul.:;.t. 
I B.s e.n aquesT~er:. duer:. funciom:., analitzar la demanda i pa.s.sar a 
estructurar-la en una proposta d'intervenció. on se centra allò 
més essenci.:d del que jo anomenaria funció d- elaboració, que 
implicarà, a mé.s a més, .seqüeles, per exemple an;;¡litzar en quine.s 
condicion.s és possible realitzar-la, com es creen aquestes 
cona1C1ons, quins objectius s'han d'establir. En definitiva, 
qu.in és el producte que s· obté, en termes empre.sarials. 

Una segona fl.mció, he dit, és "l'organitzativa". Aquesta é::: 
òbvia, no se li ha de dedicar mas.sa temps. S'ha de .situ¡;¡r el 
servPi, l'intercanvi o plataforma de relació, s'ha de planejar el 
temps i els materiaLs, establir seqüêncies d'acció, etc, etc.; no 
vull donar-li més voltes. 

En tercer lloc, pel que fa a la "relació" anem a la dinàm.i.ca 
de grups clàssics aplicada al no.st.re camp, és a dir, un agent es 
relaciona i, en aquest s~ntit, aix6 ho sabem tots, ha de 
fac:ili tar les comunicacions, possibilitar 1 ·anàlisi de les 
relacions, aportar seguretat, estar personalment present i 
implicat i, en tot cas, jo diria, vacunar-se contra les seves 
própies propensions, en el sentit d ·intentar portar .:; cap una 
elucidació de quina és la funció sacra que s'atribueix: si la de 
mestre, la de metge, la de psiquiatra, la d- expert.. Aquest 
matí.<:; d · a11toanàlisi, per a mi, é.c:;. molt revelador i freqüentment 
útil en 1 ·elucidació dels conflict~es concrets que apareixen. 

Relatiu a la funció de gestió directa, d'animació d'una 
activitat o d'un procés, penso que ja des d'una perspectiva 
pedagògica, que corn veieu és la meva, un animador ha de fer 
di.sponible un espai, ha de faci li tar 1 'apropiació dels 
instruments de l'acció que es proposa a l'usuari; en certs ca5o.s, 
ha de transmetre habilitats_, contribuir a la coordinació del grup 
i, aquí veig la tornada al principi, ha de reelaborar la s~va 
pròpia proposta inicial, é.s a dir, quan 1 ·objectiu inicialm~nt 
establert intervé en un gru.p inevitablement es distorsiona i, 
diem, la distorsió de 1 'objectiu inicial és la garantia que el 
grup se 1 'ha apropiat. Llavors, doncz, és à e si tjable la 
distorsió i, per tant, es necessari, és inexcu.sable el procés de 
reconstrucció de l'obj~ctiu amb el mateix implicat, amb el 
suposat usuari. 

Pel que fa a la "funció d ·elaboració", segons la meva 
~xperiència, existeix una propens1o molt elevada en les 
institucions d'atribuir-se l'exclusiva d'aquesta funció i, en tot 
cat;, a suggerir de manera vaga, imprecisa i molt poc operativa, 
encàrrecs. En aquest sentit diria, com agent sòcio-cultural, que 
requereixo, suggereixo requerir, un encàrrec explícit. Es a dir, 
perqu~ a més a més, la institució no té una idea clara de quE: 
pretén i nornés en la mesura en què algú força la formulació 
explícita d'un encàrrec arriba a fer possible que l'encàrreç 
sugui realment explícit, i a més que es matisi en funció de 1;:¡ 
globalitat que en un principi requeria. Es a dir, una 
organització és un tot~ i tothom ha d'estar implicat en la 
formulació del prcoducte. En seg(:.n lloc, em sembla que a més 



d ·,:¡quest diàleg amb la if1.sti tuci6, 1· animador sòçio-cul tur al està 
obligat a efectuar mentalm..::nt algune.s operacions. Crec quB, 
i nevi tablewent, hem d ·intentar e luci dar quines Bssumpcions 
bàsiçp;¡e,s estan darrera de le,s propo.stes de la insti tuctó i, .? 
més a més, què és allò que no ha dit, perquè !Ot vegades, i això 1<::~ 
pràctica institucional bo ensenya, est;,; més ple de significat t,ot 
allò que no eE', formula que el que es formula. Per tant, en aquest, 
sentit, l ·esforç per elucidar le.'3 assumpcion.s prèvies, les 
hipòtesis sobre les quals, presumiblement, reposa un programa, el 
fet d'elucidar t.ot el que no s'ha dit, revel.5. le.:; intenc::ions 
essencials de la institució. 

Finalment, i pel 
en el qual inV.::rvf;mim 
que és absolutament 

que fa encara a aque.st nivell d'elaboració 
tècnics, polítics, gent de tot tipus, penso 
indispensable, des d'una perspectiva de 

ge.'3tió, nr:!gociar due.'3 coses: 

El marge de decisió de cadascú. Ja que avui dia, ho diu la 
real i tat., no hi. ha manera, realment, d" amplificar i donar accés a 
tothom a allò que li convê, alrr:eny.:.; és indi.:;pensable establir el 
m.srge de decisió de cada ú i obligar-lo a prendre'n alguna, de 
dec::isi,), Dês d'on fins,;:_ on. 

i a més a més s·ha de negociar i discutir fins al final 
quins són el.<:; in.stJrument.s d ·acció ex i gi ble s i., per tant., 
indü;pensables. La meva experiència diu que aquest.:> negociació és 
molesta. Molesta a la insti tUc ió. La insti tuc ió no vol aquest 
debat, ¿veritét_t?, p~r molte.s raons. No sabria dir-les tc;tes. En 
tot cas, diria que en la mesura que un agent força l'encàrrec 
explícit força l'establiment de marges de decisió, etc. Està 
avançant per la via de desvetllar la insti tuc ió a si mateixa, i 
per arr:i bar, algun dj .3., que 1 ·organització funcioni com a taJ. i 
sigui el què ha de ser. 

Passo al nivell ''organitzatiu··. Deia que la segona funció 
d'un agent, ês organitzar. En aquest sentit crec que la institució 
no ha de fer re,s, absolutament res. No és la .seva funció, és la 
funció tècnica. El poder aquí no juga, no hauria de jugar. En tot 
ca.s, demanaria garantie.:;: em garant i t2eu, si us plau el.:: 
instrument.<:· d · acçió pactats, si o no? A més a més, penso que s· h::l. 
de sen.:;ibi.litzar l'aparell de poder respecte al fet que qualsevol 
previsió no ês res més que una previsió, no és un dictamen divi. 
E.s una garantia que les coses es produiran oorn hem presuposat. 
Per tant, l'aparell politic, l'aparell institucional han de ser 
consci.entes que es donaran desajustos i que serà, doncs, 
indi:.:;pen.s-3.ble i de.<:.i tj.9.ble que hi b.9.gi renBe:ociaci6 de les 
condicions preestablertes. Inclú.s, del marge de decisió de 
cadascú. La realitat posa de manifest molte.s vegades les 
insufic:i.èncie.s de le.s cornpetèncie.s del.s diverso.s sectors 
implicats en un mat_,f':!ix projecte. En aq1Jest sentit, diria que la 
insti tuc ió no hi intervingui, en l ·organització, per favor. 
Simplement, 1 ·organització arreglarà problemes q1..<e remetran a un 
terreny que li ês aliè, el de l'elaboració. Reelaborarem allò que 
és indispensable reelaborar. 



A nivell 
personal, la 
d'existir en 
rr:;ferência. 

de la tercera funció de l'agent,. 
institució per a mi no hi compta 
absolut. No hi té c::ap paper, 

l n. de 1 n 
per res, 
ni tan 

"r<7.lació" 
no hi ha 
.sols de 

En canvi, a nivell de la quarta funció, la funció de gestió direct.;;: de l'activitat d'animació en concret., .sí. Hi ha un fet tràgic, però real: que és que l'agent es representant de. Llavors, diria que l'agent ha de ser. conscient del fet i, a més, pen.so que ha de ,ser capaç de fer que la inst,i tlJció faci el q1..1e li toca. En aquest .sentit, la insti tu. e ió és la referència a partir de la qual és possible efectuar determinats programes, determinades activitats. La institució compleix un paper de referència, però no hi intervé, Es a dir, només la in.sti tuc ió ha establert un marc·' ha pactat un marc amb uns agents i uns usuaris i ha de mantenir-se perpetuant aquest marc fins el moment en què es 
reveli ineficaç. Per tant, e.<;; pot dir que la institució té un paper de referènr::ia i, P«:.nso, hern d'exigir-li dieponibilit.at., per intervenir quan el.s desajustos en allò que s 'h8.via pactat són 
manifestos, quan és necessari regular la inadequaciò d'un programa a la realitat. Jo demanaria a Ja institució que fós una referència i mantingués un grau de proximi t.3.t a tot el que està .succeint, un grau de proximitat tal que la faci eficaç .si és que és necessari renegoci.ar tots; tu, jo com agent i aquestes persones com usuaris. 

Pel que fa a les relb.cions d'un agent, que ja són patètiques, amb l'aparell burocràtic, amb l'administració, no en el sentit de poder, sinó d'organització, freqüentment molt mal organitzat, són un desastre la major part de les vegades, i és que s· ha de demanar tot. Aleshores, ? f al to. de demanar-ho tot., suggereixo que en aquest moment el que és aconsellable_, desitjable és fer l'esforç de mesurar de veritat fins on arribara l'aparell, per no equivocar-se. 

N·imagino que tots els que esteu aquí haureu viscut la meva mateixa experiência de pensar que esteu t.r?ct?nt .:tmb algú c¿;¡_paç de resoldre qüestions concretes i. trobar-vos que no és veritat. Així fins que un aprèn i deix.:;¡ de creure-s 'ho. A partir d- aquí B:S quan a nivell d ·"elaboració" no hi ha elaboració possible. No hi ha una fixació d'objectius possibles sense un càlcul seriós de les probabilitats d'aquell aparell que permet un pacte immediat amb la institució: comprarem serveis a tercers. Es a dir, no hi ha res, per tant els comprarem a qui sigui, veritat? A nivell d- elaboració, crec, és important rnesur.:;¡r 1 ·aparell fins on arribarà i què necessitarà procedent d ·al tres l'locs. 

En el terreny estrictament "organitzatiu", que és on realment l'administració com aparell -3drnini.strat.i.IJ h-:st d'interventr, no n'espero res. Es a dir, espE:ro la lent.';'j_ conquesta de la voluntat dels meu.<;; companys funcionaris, que es produeix i no és impos.sible. Són gent hi..stòri.cament maltractada, E::.bandonada, detx21da, i han contestat de 1 ·única manera que podien contestar, amb apatia. Per6, mol t.s d ·ells .són recuperables, enç.9ra que no a c:urt termini. En ague.st sentit,, diria, de.s de ln 



meva per.spectiv.::_., que qu.aJ..sevol. intervenció cap a l'aparell qu¡;: 
impliqui diverses part;;, O la tot:::tlit.at J§s IH!a intervenC)Ó que 
apropa J · ap.;u-ell a la real i tat,. Això és lògic a més perqu:ê les 
persones tendeixen a crear, a sostenir, a lluitar per allò que 
han contribuït a cre'3r. I al funcionari això no li passa mai. A 
mi ern .sorprBn veure, escoltar i comentar mol tes vegades que, 
fàcilment, en serveis culturals, educatius, etc., els funcionaris 
s6n més dinàmics. Arni no em sorprên, és lògic, perquê allò que 
proposava es va fent. Es a di.r, existei.x propensió per part 
d'agents i tècnics culturals a anar implicant les persones, i 
això, realment produ.eix res1Jltats tangibles. El.s aparells 
culturals són molt millors que els ct·urbani.smA, d'això no hi h.:. 
dubte. 

Finalment, a nivell d- intervenció direct.a, quan estic .sobre 
el terreny i immers Ïins .:tl màxim en els probleme.s, demanari.:t a 
l'aparell que sigui .sensible a l'imprevist. Però això és demanar 
un impossible si:n6 s'ha produït tot el q1..¡e demanava fa un moment., 
apropar les persones i irnpll.<::a.r~les. E:::. a dir, l'aparell sen::~. 
sensible si he són les persones. I les persones totes tenen 
capa<::i tat. de resposta, però no la posen en acte sinó tenen rnotitls 
especials per fer-ho. 

D'una manera ràpida i potser estructurada i pesada, ja ho 
veig, ha intentat posar en relació agent-·aparell politic-aparell 
burocràtic. Encara una úl t.irna referència als costos. A mi em 
preocupa molt, molt, penso qúe és una tragèdia, el problema del 
cost de la política cultural, dels programes culturals. Són molt 
cars, molt cars per definició. I a més ho són per mala gestió, 
per molta lleugeresa a l'hora de tractar el cost real del 
programa. Voldria dir tres foteses, coses potser ja sabudes, però 
que valen la pena de dir. Normalment s'avalua el cost, d'un 
progr.ama per la de.spesa immediata. Es a dir una colònia de 
vacances co.sta tant en lloguer de la ca.sa, tant en sou del.s 
rn(•ni tors, tant en materials que hem comprat, tant en menjar, tant 
en electricitat, tant en autocar i punt. Això no és el co!;;t real. 
El cost real és aquest cost directe rnés el cost de tota 1 a 
infrastructura que posa en marxa el programa. En aquest sentit ün 
s'escandalitza quan en una trobada entre tècnics municipals la 
gent ofereix xifr~;;s, un s'escandalitza quan observa la total 
di ver.s i tat de cri teri.s i, per tant, la inexistència d'un criteri 
mínimament comú i raonable. Jo proposo la idea típica: hi ha un 
cost directe, però, per favor, calculeu de veritat els cost,o.s 
perquè, crec que no s'hauria de dir, treballem amb diners que no 
.són nostres, són del ciutadà que tributa, fins i tot, mBs el que 
no pot tributar perquê jQ. }"han espoliat aban•s. Treballem amb 
diners d'aquestes per.sones, treballem amb diner de l'usuari, no 
és nostre i s'ha d'usar raonablement i a 1.m cost també raonable. 
Però, >3. rné.s, a nivell de costos en polit.ic.~ cultural no t::xisteix 
només el cost diri'O:et¡:; i el cn!:,t indirecte, el de l' estructur2-:. 
Per a mi, a més a mé.s, en el tipus dl':: programe.s qui':: portem a cap, 
exi.steix un tercer co.::t, el qual és d.i.fícil de definir, però qu.e 
com a suggerência aquí està. Hi ha un cost d'elaboració. No és un 
cost directe. No és menjar, no .són autocars, no .són c.3.rtron.s ni 
e.stisore.s. Però tampoc: és un co.st. indirt::cte, almenys tot.alrnent, 



pBrquè l"el.".!boració es produeix en l'ap.8r~ll i en ~1 t"err.;:my Ks 
un <::ost difícil de mesurar en diners, Es un cost mesur;:;bl<:: 8n 
hores, a vegades Bn hores afegides. Però jo diria que allò que 
dóna rendibilitat als programes culturals no és 1.:;. 
infraestructura. La infraestructura e.s encara dubto.sarnent 
rendible, en tot cas, mal explotada. No ês el gest directJe. Es, a 
mês, irrellevant i es pot utilitzar amb una llet;¡_geresa 
impre.'.5.sionant. El que dóna rendibilitat é.s el qt.<e s'afegeix a 
aquests dos costos, el co.st d'elaboració, és a dir, el .sotrac, 
això és, el sotrac, no el que es produeix en l'usuari, sinó el 
sotrac que l"especifitat dels programes culturals provoca en les 
estructure.s de poder i en les administratives i organitzatives, 
¿veritat.? Penso que això és la garantia final de rendibilitat. 

Volia dir mé.s coses, però em sembla que us les estalviaré. 
Però una si que la diré. Havi.? preparat un.3. ll.ista, una llista 
d- indicadors de rendibi 1 i tat. Naturalment, indicadors eteris, corn 
tots el.s que tenim en aquest moment. Però sí que vull suggeri.r un 
indicador que em sembla clar, claríssim de qualitat d'un progrf'}ma 
cultural. Es el grau d'autonomia que h.? disfrutat l'agent o el 
creador en el procés organitzatiu i el grau d'autonomia que ha 
arribat a disfrutar l'u .. suari en la seva realització. Per a mi, 
aqui hi ha l'indicador. Només vull suggerir-lo, perquè sinó seria 
molt llarg i, a mé.s, aquest grau d ·autonomia em sembla relatiu 
sempre. Es a dir, es prod1Jeix en la mesura que efj prodoeix una 
altra cosa, en la me.surç_ que l'elaboració és adequada .. Penso que 
hi ha un indicador aqui també,· i és el següent. Penso que podem 
p~;::rcebre una millora qualitativa en l'elaboració en la mesur.;>. que 
podem percebre que els llenguatges administratiu, polític, tècnic 
i usuari es tornen més permeable.>;;. Quan cada un del.s quBtre 
llenguatges que s'utilitzen en la nostra professió es van 
impregnant un de 1 ·altre. Cada vegada que una discus.sió a 
propòsit d ·un nou programa semblant a un ant,erior és una 
discussió no més fàcil sinó mé.s difícil, més profunda, és perquè 
hi ha més llenguatge comú, ¿m'explico? Jo suggereixo, doncs, dos 
grans indicadors qualit~atitus: l'autonomia de l'usuari, primer, i 
de l'actor, de l"agent, de.spré.s. I prèviament, la 
permeabilització dels llenguatges i, per tant, la densificació 
dels discur.•;;. 

I em sembla que res més. 

{ Aplat)diments). 
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ESCOLA I ACC!O SOC!(H;fJLTIJRAL 

Text inclòs a "Inter.:'lcció 84; 
cultural" Barc~:!lona: Diputació 
18R5. 

!. ,JUSTIF!CACJO D'UN PLANTE.JAMENT 

Escola d'Estiu d'acció sòcio
de Barcelona. Servei de Cultura, 

el Redactar 
oficial d"un curs 
contacte amb les 
hores de treball i 

que d ·alguna manera con~;t.i tu eix la ponència 
sense haver tingut l'oportunitat de prendre 
persones amb les qual.s he de compartir unes 
de discussió se·m fa una mica dificil ja que 

ignoro quines són les espectatives d'aquestes persones, els seus 
interessos immediats i, a més llarg termini, sobretot, quine.s són 
les virtualitat~s gue oferirà el grup que hem de constituir. 

En un esforç -- necessàriament imprecís i disper!;'; de 
previ:;,¡o de quins poden ésser els eixos del treball que podrem 
desenvolupar, .<;;e m'acuden tres perspectives po s si ble s: 

* una perspectiva pot é.'Sser la de considera qiJina funció podria 
complir l'escola de.s del punt de mira del que convencionalment 
anomenem animac2o sòcio-cultural; aquesta perspectiva pot ésser 
molt fecunda si es consideren les possibilitats d'especulació que 
hi ha contingudes. · 

*una segona perspectiva pot ésser la de prendre l'escola com el 
que realment és en l'actualitat i explorar --optimitzant fins 
allà on considerem prudent les possibilitats de canvi de l'escola 

quina incidència pot tenir aquesta institució en el seu 
context, i avaluar aquesta incidència des del prisma de l'acció 
sòcio-cultural; és a dir, considerar l'escola com un agent sòcio
cu 1 tur al ; · .;, · ~~eJ~e1!rffl••••llti~EN•I~~.-.¡;~
~. Aquesta pespectiva em .sembla més realista -- contempla 
l'escola real i preveu algunes transformacions estimant com pot 
jugar en un entorn institucional més ampli però en cert 
sentit és pobre: deixa l'escola en el .seu lloc demanant-li 
quelcom de més del que ara fa. 

* una ter,:;era perspectiva pot ésser la de considerar quines són 
les funcions que l'escola hauria. de complir en lò nostra societat 
atenent e.specialment allò que fa referència a la ir1serci6 del.s 
nois en el context cultural i institucional en què viuen; és una 
perspectiva moderadament especulativa i que té la virtuttlitat de 
requerir de la institució escolar algunes inflexions en el seu 
funcionament tot i preservar-ne les funcions essencials. 

Les tref; per:3pective.s esm.::ntades tenen les seves 
pos.sibilitats i_ espero l'oportunitat del primer debat del curs 
per de.senvolupnr-ne 1 ·una o 1 ·altra. De totes passades, la meva 
opció -- si és que és legitim expressar-la a priori és a 
favor de la tercf:!ra per les raons gue esmentaré: 
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:t és una. pt::r:specti va més complexa que les al t.res dues ja que .-:.erca el cornpromí.s entre] 'espE:cula.ció .i la re.?..lltat,. 

:+- crec q1.~e l'escola ha de complir algune.s funcions que li són essencials ara pr;r ;:;ra --- per exemple, cont,ribuir que els nois i noies desenvoJ.upin cap;;._citats de raonament, de participació, de ciutadania ... 

*' creC'. igualment que l'escola -- en termes generals ·-- compleix aquestes funcions de manera força deficitària i atribueixo aquest. fet~ a algunes li mi t.acions del concepte que tenim de la institució: en aquest sentit, em sembla que una revisió de l'escola des del punt. de mira de les seve.s aportacions potencials a l.:t insersió del.-:: nois en E:l seu context~ .-:;ocial, têcnic... pot constituir una plataforma de reflexió susceptible d'oferir resultats estimable.s. 

Per tal de desenvolupar aquesta proposta de reflexió, em proposo de seguir els passos següent::;: en primer lloc, voldria fer esment d- algunes circumstàncie.s que av1li dia concorren a emplaçar l'esco.la en 1 .• ma situació "d'impasse'·, tant en relació al seu entorn com en relació ;;; les nece.ssi ta.t~s dels noi e; en segon ll0c, penso que fór.9. oportú de donar una ul laàa diferE.:lnt a la m"lteixa realitat de l'escola que veiem cada dia intentant d,:;: posar de relleu algun::. dels sE.:lu.s elements habituals que són St1.sceptibles d'una IJ.ti.lització des de la p,:;:rspectiva .sòciocultural; finalment tinc intèrès en suggerir algunes qüestions que em semblen tmport~ants d- explorar al llarg del curs perquè considero que poden obrir vies de solució als problemes plantejats en el primer dels apartats .i perquè poden fer-ho des de 1.3 perspectiva general d- Interacció 84. 

2. L'ESCOLA TOCA SOSTRA, I ES DESBORDADA 

Es ben percept~i ble que 1- escola resta limita da en les seves potencial i tats per un esquetn8. concept1..1al que la re.st,ringeix, que n- esterilitza la funció social, per raó de la seva pròpia mesquinesa empro el mot sense agres si vi tat,' volent expres.sar la manca d'amplitud de perspectives. 

No és 
necessari 
centrar-me 
perspectiva 

el moment~, ni fóra Util, de desplegar tot el di.scur.s 
per fer palesa aquesta afirmació, i assajaré de 

en aquells factor.s més rellevants des de J.a proposada en 1 ·apartat anterior: 

2 .1. En la general i tat del.s cas.<;;os 
d'assajar 18 superació d'aquest 

i després de tants d"anys 
~sc•Jll ].'escola és 



encara una institució 
sobre 

addiciona1.ment, em 
desorientació gener.:tl 
d ·aquest.;¡ j.n.strucdó. 

marcada pel prAd0mj.nj de Ja funçió 
q1Jals~vol altra. Diria que, 
.:;embla percebre actualment una 
sobre quin ha d · é::-;ser el contingut 

2. 2. Aq1;,::;st fet s· agreuja en un moment com el present en el qu;;¡l 
els mestres van perd.:;;nt una part substanr::ial del seu rol de 
transmissors d ·informació. A la no.stra soci e tat la 
informació és fnr.;, d~ .l'escola, hi ~-s en quantitat.:.; mas!:>ives 
i la ins~itució ho ignora doblement: d-11na banda, persisteix 
a sBguir informa.nt.. d'altra b;;mdo. no afectua gaire 
contribucions als nois en la tasca de sistematitzar la 
informació. 

2 . ."3. Tot plega_t fa g1.:.e l'escola ting1.ü una manifesta dificu.l t,at 
per acollir personalment els noi.<:;, t.3.nt, pel que fa al que 
són -- individus diver.so.s -- com pel que fa al que aporten 
-- experiències di verses, forme:;: part,icular.s d'integració de 
l ·experiència de cadascú. Molt sovint 1 ·escola viu 
d'esquenes als nois i, ho fa amb tota la impunitat del món. 

2.4. D'::ü.tra banda -- potser per ra,::, de la dispersió del díscur.s 
peda.gògic o per la dificultat objectiva de procedir a una 
síntesi de tots els elements que li son oferts -- l ·escola 
és desbordada pel volum i per la magnitud dels requeriments 
-- sovint disfressats d"bferiment -- que li cauen al cim. 
:3embla cow si hi hagués un acord tàcit, que l'escola, 
entre altres, ha de complir totes les func-:ions següents: 
subministrar als nois la possibilitat de fer experiències de 
multitud d ·aspectes i de dimensions del seu med::i. material, 
social i institucional, fer que els nois avaluin i analitzin 
aquest volum immen.s d ·experiència i que ho facin en el 
marc de programacions , contribuir d ·aquesta manera a 
"e.structurar el pensament" dels nois, ajudar-los a edificar 
una personal i tat sana, constructiv.3. i aut.6noma, incidir 
sobre el medi f.:tmiliar, per allò que els probleme.s 
s· originen a casa, enll-5tç.:;¡r amb els oferiment.<;; de tota mena 
d'administracions i ésser presents a la vida local d'acord 
amb els paràmetres propis de l'administració. 

Em penso que no exagero. I em penso que això és demanar 
massa quan tot plegat es produeix en un context~ de manca de 
projecte: no només absència de projecte estrictament educatiu, 
sinó, el que és pitjor, absència de model relatiu a la creixença 
dels nois a la nostra societat. 

Sembla com si es pensés que les deficiències de l·escola 
poden solucionar-se per la via d '1.1.fegir noves demande.:; a la 
insti tu.ció més que no pà.'3 per la via de reconf"..>ider,'l.r qui ne.s son 
les virt,uali tats q1.1e conté corn lloc propici de trobada :i de 
treball conjunt de nen.'3 adul t.s. Justament és aque.sta la 
reconsi.deraci6 que voldria proposar al cu.rs 



3. ALGUNES VIRTUALITATS DE L"ESC0LA 

Em temo que el que ara diré no ês pas un rec1.<r.:: metodològicament molt. depurat, però a vegades és útil: què passa si un bon dia obres els ulls i assages de veure que és el que tens aJ. davant? Bé, és aqu.e.::;ta ullada una mica càndida el que proposo: entres a una e !O. cola, passeges, mires, escoltes i proves d ·interpretar el que expressa ~::1 <::omportarnent dels nc-d.~ .. 

Cenyint aquesta observació a l' àmb.i t d'un grup-classe es pot. veure el següent: 

La classe 
po.sta en 
diver.si tat 

es un lloc d'encontre, 
comú de l'experiència 
d-' aque.sta. 

de 
i 

relació personal. 
de contrast de 

de 
la 

I a ixO és d ·aquesta manera t,?nt si el.s rne.<>tres ho volen com 
si no ho volen: mal que .sigui cl.;;.nde.st.,inament, els nois saben organi t~zar-s ·ho d ·aquesta manera. Però la insti tuc ió 
ho nega i, en el pitjor del.s caso.s, ho persegueix, he 
sancioné. inútilment. 

3. 2. El grup classe és una plataforma per a l' .01cciò organitzada: 
acció al dedins de l'escola i acció .3.1 defora, acció 
constructiva i acció de resistència, acció de recerca o 
d'est,udi i acció --"acció" (de pel.licula per entendre'ns). 

I, 
si 

també, 
ho vew~n 

aixó és així tant si els mestres ho veuen bé corn 
malament. 

3. 3. Aquestes dues constatacions -- això .s'esdevé realment 
contenen un potenc:ial extraordinari des del punt de mjra que 
m ·interessa proposar el deb.;;.t: ve.s per on que els nois 
rnanife.sten una propensió rnol t clara -?. relaciünar-se i B actuar! 

Però, i això es encara rnè.s important, aquestes virtual i t,at.s 
del grup classe es compleixen en la me.sura que 1 'adult le:;; 
acull i, sobretot, hi afegeix un tercer acolliment: el de la 
necessitat que tenen els nois d · orientar-.se, d ·actuar 
intencionalment i en funció d'una orientació volguda com a pròpia, d'ésser coherents; en un mot, quan l'adult afegeix a 
l'acció i a la relació una dimensió d'anàlisi. 

El grup-·cla.sse és un .§.mbit. d"anàlisi de •l'experiència. Si 
rnê.s enllà de 1· àmbi·t, d'una <':'!lasse es dóna una ullad.<t al 
conjunt de 1 ·escola i a la ,seva forma d ·engranar-se en el conjunt de la realitat que 1 ·envolta de manera més immediata, 
apareixen encara altres virtual i tat.s: 

3.4. L'escola és una organització complexa, és una institució on s'hi troben moltes per.sonf:'.s, s'f¡j fan moltes co>:;es 
diferents, hi ha una multiplicitat de serveis a organitzar, 
els lligams amb altres institlJCions són nombrosos, variats i 



gens senzills. 

tot.'ò .;:¡que.~:t.s tr,:;ts e."; donen en una institució qu<"; acull a 
nens i nenes .:::rnb la pr··~t.ensii• de fornir·-los d'experiènr..:i;:, de 
l-3. reali.tat. 

3.5. L'escola és una institució present a la col.lectivitat i 
d'això se'n desprenen oferiments i demandes i, encar.:::t, la 
necessitat de l'anàlisi de les demandes i dels oferiments, 
B.s a dir, de l'elaboració d ·aquesta presència per tal 
d'optimitzar-la en funció de la situació del cos social en 
el qual s'inscriu. 

~:l. 6. La complexi t.at. de 1 ·escola i de l<::ts relacions que manté amb 
un entorn que els nois t8.mbé viuen amb independència del fet 
d. ésser "alurrme.'3" forneix una r)portuni tat poc o gens 
explotada: sense necessitat de fer de l"escola "e1 lloc de 
la sintesi'', hi ha la possibilitat de posar a l'abast dels 
nois els resorts de l'organització i els nu~os de les 
relacions que manté 1 ·escola amb insti tuc ions< associacion.~,;, 
grups, etc. 

Si e.~; f'rocedeix a una sinte.si breu del~: resültats d'aquesta 
ulL;J.diOl. .3. l- escola, apareixen expres.sions corn lloc d ·encontre, 
p.lataform<"l per a 1 · accl.ó organi tz.:td.'J, anàlisi i reorientac:i.ó de 
l'experiència, gestió d'una organització complexa a ls que es 
pertany, elaboració de la presència a una col. lecti vi tat àmplia, 
emplaçament del.s nois en els nusos de relació insti tuciona.l .. 

Totes aqueste.s expressions són usuals en el discurs propí de 
l'acció s¿cio-cultural i, penso, permeten esbo.s~;ar els paràmetre.s 
d'un debat que respongui a l"ennunciat inicial d'aquesta 
ponència: escola i acció sòcia-cul ü1.ral. 

Per bé 
en aquest 
banda, és 
penso que, 
qui han de 

que, tal •::orn ja ho he dit abans, el debat es planteja 
escrit~ des del punt de mira del mestre que, d ·una 
el que sento més pr(Jper i, d ·al t,ra banda, és el que 

a curt i a mig termini, és més au .. m.sellable ja que els 
transformar l'escola són els mestres. 

4. ALGUNES QüESTIONS QUE EM SEMBLEN IMPORTANTS D.EXPLORAR 

Les reflexions apuntades en l'apartat anterior, si són 
correctes, poden tenir ;:;lgunes con.seqüênci.es i, en tot cas, 
suggereixen vies de reflexi.ó que són les que voldr.i a concretar 
per tal de poder encet.:;r el debat en el.s termes més precisos 
possible. 

D ·aquestes qüe.stions a explorar n ·hi ha de due.s menes: les 
unes són cenyides a 1· àrnbi.t. del grup-cla.sse i requereixen 
sobretot una reconsideració d,:;:J paper del mestre en qualitat 
d"animador d'aquest àmbit d'acció. de rBla~1.6 i d'anàlisi; Jes 
al tres fan referència ;:;1 conjunt dB l' et:'.coL"' 1 .:;¡quí ja n•) val J.¿¡ 



consideració exclusiva rlel mestre com a a~tor sinó que es 
necessari ten.ir en compte un col.lectiu molt mé.s .::tmpli, en el 
qual mestres. nol.s 1 pare!:; h.i tenen un paper e.speçinlment 
rellevant al costat d'altre.s actors socials amb els que fóra 
desitjable que !"escola establis uns llig8ms i una relació més 
e.stab.le j_, si ho voleu, polèmica 

Comencem per tract::ar 1 'àmbit del grup-classe: 

4. 1. hm~;o que la primera func:i6 qlle ha de complir un mestre 
almenys de.s de la perspectiva en que ens movem ê.s la 
d"e.structurar un c.B.mp en el qual sigui possible establir 
rel;;,~:ions pert:.onal.s positives i constructi ve.s: fo_cili t8_r 
l'encontre_, propicütr 1 'acceptació de la diversitat, B.sto;er 
pre.sent en 1 '.:;lab(;rac:ió dBl conflicte. En un mot, impulsar 
la trobada d.:: les per.<:.ones. 

4.2. E:n segon lloc, és desjtjahle que hom vagi renunciant a fer 
de la classe el ~entre de la vida dels nois, que es vagi 
comprenent, que l · aut~oat.ribució de la càtedra i del saber é.s 
el camí més ràpid i .segur a l'esterlitat intel.lectual de 
nens i adul t.s. 

Amb això no vull afirmar, ho dic molt seriosament. que 
l'acte d'en.seny.!OJX és un acte irrellevant. Ben al contrari, 
en el sentit de mostrar, de posar en evidència 1a realitat, 
d'ajudar a discernir el més rellevant d'un conjunt de dades, 
d'E.1stablir categor1es d'anàlisi.,. és un acte imprescindible 
i tra.<scendental en la creixença dels nois. 

Però aquest acte no pot complir-se des del cel. Gairebé 
sempre és més efico.ç des de la terra, prop de les coses, 
estructurat partint del bagatge d ·informacions, d · e.stímuls i 
dels canals d'acció que ofereix el medl. en què viuen el.s 
nois i partint també, complement~àriaroent, del bagatge 
intel.lectual, emocir>nal, moti.vacional de cada noi. 

Diria: a 
s'hi pot 
.<;;obretot, 
i d'acc:i.ó. 

la classe no .s 'hi aprèn corn é.s el món, més aviat 
aprendre a interpretar-ne alguns aspectes i, 
.s'hi poden adgu:i.rir alguns e.stri.s d' interpret.3.ció 

4. 3. En tercer lloc i potser aquesta reflexió és :i.gualment 
vàlida en l'àmbit de la classe i en l'àmbit global de 
l'escola -- cal que els nois emprin raon9blement totes le.s 
pos.sibili tats d, acció que els ofereix 1 'entorn: des de 
1 ·acció cívica conv(O_mcional fins el.s intercanvis amb al tres 
col.lectius, la participació a manifestacions artístiques, 
la presència en el.:; rrdtjans de comunicació de l'entorn, ]n 
partJ.cipació a 
local ... 

les institllcions i a la vida associativa 

Això pot se:nblêlr massa genE:!ric i una mica utòpic, però 1.3 
co.sa é.s que un bon nombre d · Bscoles ho duen a terme, enc.'irB 
q1.1e de forma dj_,o:;per.sa i in.':',ufi.cientrnent intencionacL? i, 



p8r tant. deixRm ~scapar algunes de les possibilit~ts que 
()fE:reix agnf::!E;Vo. forrn.:; de relació arnb 1 'entorn. 

4.4. Cal, igualment, que els grups-classe gaudeixin de formes 
d"organització per tal d'actuar tant de cares endins com de 
cares enfora de 1 'esc<; la. Això implica 1 ·existència de 
formes d' organi tzaci6 çstable i la capacJ.tat per generar .3.1 tres formes à' organització eventual pf:Jr tal de dur a terme 
e.ccions conc:ret~s. Es essenc:i.al que els adults siguin 
capaço.:; de proporcionar a la mainada uns canals d'acció 
col.lectiva organitzada que acullin la .seva propensi.ó a 
actuar i la canalitzin en direccions que els nois els puguin 
percebre com respo.stes a nece.s.sitat~: reals.. ja siguin pròpies ja gu.e provi.ngoin de l'entorn. 

Abordant la qi.i.e,stió des de la perspectiva del conjunt de 
l'escola, apa.reJxen encara altres possibilitats. 

4 5. Es necess8ri qup ia institució escolar s'emplaci en el seu 
context social i inst ... i tucional, que es doni un lloc en aquest context ,~, .si ho voleu, que el trobi en el contrast, 
amb el conjunt d'institucions que hi juguen. Aquest,a 
existència. d'unu identitat institucional de !"escola, 
perceptible per ella mateixa i per les al tres insti tucion.s 
com a quelcom que li ês propi i que la caracteriza, ê.s 
indissociable de 1 'exi.st.ència d'un projecte --- tan educatitJ com d'incidència en 1 'entorn que stgui propi de 
l'escola, que hagi est.at elaborat pels qui en formen part, que en regeixi la gest1ó i que, sobretot, .sigui traspa.s.sat 
als nois cow a quelcom que estableix la i denti tat d '1.ma de 
les col.lecti vi tat!:; a les quals pertanyen. 

de 
una 
l~s 

Aquest projecte no ha d"ésser entès com una definició 
drets o deurF:s, ni d'una orienta.ció definitiva, sinó com 
pretensió provi.sional, sempr,:;: modificable a tenor de 
variacions q1;e es produeixin en el medi, com un.:::t 
configuració del proce.:: a seguir en 1 'exist,ència 
col.lectivit8t i en el seu arrelament al món real. 

pre
d'una 

4.f3. L"escola ha de fer a.s.sequible al.s nois la .seva própia 
complexitat i la participació en la gestió dels afers que a 
la col.lectivi tat. Aquesta. afirmació, evidentment utòpica, 
no és pa.s irrealitzable en la mesura que s' acon:segueixi 
en el terreny de l.::s coses concretes elucidar alguns 
elements puntuals com els següents: 

*establir carnps de gestió di ferenciat,s, àmbi ü; concrets de 
la problemàtica rl.e la vida coJ .lecti vn. o de les relacions 21mb 
J 'exterior. 

*assignar els diversos àmbits de la gF;Rtió a col .. lectius 
i.dentificablF.l.'3. 

*establir c&nals d'an~lisi l de dF;ci.~i6 a propòsit dels 
àrnbii:.t~ de gesti·~~ i. dels >:.:eiJ.s grl)ps re.spon.s&bles gue s ·h.':'lgin 



instaurat.. 

4.7. Finalment. l'escola hh de fer també asseguibl~ als nois el 
seu propi discurs, aquell en el qual s'orienta i analitza la 
sRv.;:. pre.sència i les seve.s rel.::o_cion.<::: amb l'entorn .sociç,l_ i 
inst,i tuc:i on al q11e l ·emmarca. 

F.n tH¡ mot, 1 per cloure -3guest avenç; de proposta de 
discussió, crec que l.a qüestió clau que he volgut po.sar de 
manifest és la de l'accessibilitat: l'escol-3 pot contribuir a fer 
acce.ssible a.ls nois la vida social. Hauria de fer-ho. .Ja -~E: que 
aq1;.estê.o' afirmació no t.§ res de nou. Al final rn'.:idono qt.l.e només he 
efect¡;¡at una re lectura, potser mé.s conc:ret_,-3:, i a .ixi ho e .s pe :ro. 
d'una aspiració que 8ls mestres tenim des de fa moJt de temp.c::. 



,;DUCAC!O, CULTIJRA I TEMPS LLIURE 

Text üu-:lòs al "Projecte jow: 1985". Ambit dcestl..ldí: cult,\;ra i 
ternp.s lli 1;re. A rea de joventut de l ·Ajuntament de Barcelona. 

ELs mots que encapça.len aque.st escrit. dBlirnit,en un c.amp en 
el qual le.s referèncie.<:; són escasses, però apunten clara.ment quin 
és el propòsit que es voldria rlesplegar. 

Entenc: que aquest propò.'3i t és el de cercar resposta a tres 
preguntes. Quin apropament, a la cul tur a i quina educació .:';ón 
legitimes i possibles en el temps lliure? Hi ha alguna relació 
entre apropament --· participació a la cultura i educació en 
el <::ontext del temps lliure? Pot fer-se alguna proposició 
positiva en aquest sentit? 

El procediment que em proposo .seguir per tal d "arribar a 
aquelles r.=.::.sposte.s que m'és pos.sible d'elaborar è.s .=.::1 següent.: 

*En primer lloc, voldri~ 8.Stablir algunes hipòtesis relatives a 
l ·educació: .3.quelles hipótesi s qtJe han de servir de suport a la 
resta del di;,curs. 

*En segon llnc, voldria fer el mateix en relació a la cultura. 

*En tercer lloc, voldria analitzar de q1üna manera els nois i 
noies estableixen relacions amb el seu entorn cultural -- i a 
quins nivells -- des d'una perspectiva educativa -- des de la 
perspectiva de la persona que es presta a intervenir amb una 
intenció educativa--. 

*Finalment, voldria suggerir quines han d'ésser, ol meu parer, 
les dir.-::ctrius de la intervenció que pretén oferir als nois i 
noies algun ajut, en rel Alció al seti contacte amb 1' entorn 
cul tura.J i des de l ·àmbit d ·intervenció gut; é.s propi de} temps 
lliure. 

1. Algunes hip6te.sis a propòsit de l ·educació 

No tinc pa.s 1.3. pret.ensi6 d · invent,ar re.'3 de noi ni de fer un 
inventari exhaustiu de les hipòtesis que haurien de sustentar un 
discurs complert sobre la pedagogia del lleure, M • intere.ssa només 
de fer explíci te::. quines són les hipòtesis que ~.e ran lato::nts al 
llarg dels apart,at~.s tercer i quart, que són els més pròpiament 
sustantius. 

El present article considera especialment les hipòte.sis 
següents: 

la. L · educ.;¡ció 
ad u J t.s -- que 

aspira a ésser una acci6 de la societat 
incideixi en la totalitat del noi o noia. 



~;,3 L"educBc:J.6 implica un¿; intencion:s.U.tat .. : d"un.:< b::o:nd.?. irn_plica 
llna intencionalitat genèrica la intenció d'ajudar a créixer 

i d ·altra banda la int,encionali tat específica d · aq1Jel ï que 
educa -- que pretén orientar la creixença en un-<> direcctó 
dFJterrninada 

3.3.. Entre d ·al tr~s fqncions, 1· f::ducació compleix }.':J de fer 
accessib.le la cul tur;;¡ del propi grup social, 1.?. de contribuir a 
l' as.similació, per part del noi o noia, de la cul tur a que és 
pròpia del seu grup i d'inserir-la-hi. 

4.;¡. En 1-st nostri'.l re.:tl i tat actual, 1;na part r:le 1 · edue;ació .§s 
o::ncornanada. a iru:;t_i tuc i on."; que tenen per f1;nció .. - parlo de ló 
funció real, nc, de la qqe voldríem -- fer acce.ssible el "saber" 
-- la informació .i el coneixeme::nt, de la real i tat --. 

Una altra part de l'educació es realitza en altres institucions o 
grups que -- també de fet -- contribueixen a fer acces.sibles 
altre.~; dimen.si_on.s de la realit~at: per exemple, de vegFtdes 
"actuar" 

insti t.ucions són poc definides no són 
gener .sd i ts.3.de.s. 

Si':o. L"ed1;cació, tot i que e.s realitza en l"ac:ció d"uns sobre 
altres o en l"intercanvi, ha de prendre suport sobre els 
processos de de.senvolupament i d ·ajust a la real i tat que duu a 
terme qui n'és el destinatari: el noi o noia. 

Aques-t,a reflexió la desenvoluparé mes àmpliament en el tercer 
apartat, j3 que és essencial. 

Sense aquest ''partir de'' l"educaci~ és impossible, 
àomestic::s.ci6 o en.sini.strament. 

es degrada en 

He dit -- la hipót,esi -- que l ·educació és una acció .sobre 
la tot~alitatJ del noi o noia. Es a dir, és una acció que incideix 
sobre tot:> els asper:::tes del .seu ésser i del .seu fer, sobre tot •. s 
els processos que efectua. Ara bé, per molt que siguin els 
aspectes e els proces.so.s afectat~s per l'educació, aquest¿¡ no és 
"moltes" accions, sinó una acció que incideix sobre aspectes o 
proces.sos di versos. 

No puc tenir la pretensió de descriure la totalitat dels 
aspectes o processos efectuat.s per 1 "educació ,i, per tant, em 
veig obligat. a efectuar una .simplificació que concret<'lré en un::> 
hipòtesi addicional. 

6a. Des de la perspectiva rlel present escrit -- que es la de 
posen' en relació educació i cultur.?. -- i t;:¡mbê amb 1.:;. intenció 
de fer propost.es positives, gosaria afirmar que l'educació ha r:J<"; 

proporcionar als nois i noies tres menes de possibilitats: 



*possibilitats d'adquirir capacitat de relació 
en grups i en institucions i d'Alaborar les 
pB rt i e ipad (> 

i de participació 
rel~ciuns i la 

*possibilitats de construir el propi pensament, 
d'interpretar lB realitat que viuen. 

la pròpia forma 

Aq1Jestes tres opcions que 1" educació hauria d oferir a tothom no 
poden pas produir-se indep~ndentrnent les une.s de les al tres: cada 
1Jna d"r.:lles pot produir-se en la mesura que es produeixen t.::tmbé 
les al tre.s. Depenen l' un.:o. de 1 ·altra., rmH.uarn<:mt. 

Això és el que vol representar el gr~fic 1 

adquisició 
d'estris 
d'acció 

cc•n.strl.,cció 
del 

pBll.'3!3!flF;nt 

Gràfic 1 

elaboració 
de la cap.;;¡ci t.:tt 

de relació 

2. Algunes hipòtesis a propòsit dB la cultura 

Tampo(; no es tJr:;j¡ct . .? enc8.ra de fer aport~;~clons que en.s portin 
CJ3.p novet~at, sinó, des d"una altra perspectiva, fer explícitJes 
t.::anbê quines són les a.ssumpcions bàsiques que .serveixen de suport 
,9. les propostes finals. 

Considerü 
hipòV:·.si>:.: 

que é.s preferent. la con.sicJ,eració d- aquestes 

lt~. La_ cul tur a e.~; una total i tat e.structurada, 1- e.st.r1;ctur.>:t de 
qu81 propicia la continuïtat i garanteix condiçiowo: 
transmissibilitat. 

la 
de 

és integrada per parts: usos, estris • . ' • . + o acc1o, cone1xemen~s. creences 

Per ~1. propòsit de] present srtjcle, voldria subratllar tres de 



lef:. dimensi<:ms de 1a cul tur a: 

*una dimensió estructuradora de }"acció en el contex~ quotidià, 
ja sigui acció individual o col.lectiv~~, 

*un.:t climen.:.:ió estructuradora de les relaci_ons interpersonals i de 
lf::'s relacions al marc d institucions. 

*una dimensió estructuradora de la interpretació de la realitat. 

3a. La cul tur a s'adquireix, i això 
que s· efectuen acci on~. de 
estructlJrador.s que la configuren. 

implica que 
transmissió 

és transmissible i 
dels elements 

4a. A la nos t. ra societat. pot parlar- !;;:f::' en un cert .sent.i t i 
~.empre subject.t<S a 1 · arbi trariet-3t- en la delimitació dels àmbi t.s 

d'una pluralitat. de "cultures" pròpies de diversos grups, 

Els jove~.?. constitueixen grups de deli mi tac ió arbitrària per 
bé que mès o menys lògica -- generadors tant de "cultures" com 
de formes pròpies de participació a la COLTORA. 

El perquè de l ·elecció d'aquestes prernises cal cercar-lo en 
la pretensió d ·aquest art.ucle, en 1 · int.ent de respondre a si hi 
ha o no hi ba una forma d' int.ervenció que compleixi tres 
condicions. La primera condició és que eduqui, és a dir, que 
parteixi del que el noi o noia és i fa i l- a~iudi a ésser i a fer 
i, essent i fent, l'ajudi a créixer. La segona condició és que 
sigui una intervenció cenyida al camp "cultural" -- el nostre 
problema es ara explorar aquest camp i no uns altres La 
t.ercera condiciO és que aquesta intervenció t.inglli lloc en el 
marc del que anomenem temps lliure -- ent.enc per temps lliure o 
per lleure aquells àmbit.s o aquelles activitats en els que la 
relació amb el::: al t.res (l 1.:1 pertinença a inst.i tuc ions és volgud.:. 
i en els que allò que :s'hi rea]:itz;:¡ és producte d'una 
intencionalitat o d'un propòsit que hom considera personalment 
corn a valuós --

Si és cert el que s" Bm:meia en la segr:mo. hipòtesi, apareixen 
tret• formes d ·acció de pu.:;t.::t en relaci.ó del.:; nois i noies amb la 
cultura: 

*-oferir-los plataforroes d·acció en i .sobre la reali.tat, 

* oferir-los plataforme.s d ·associació l. df't participació en 
grups, en assoc-'tacions o en institucions. 

*elaborar amb ells. o facilitar-los l'elaboració. de pautes 
d'anàlisi de la realitat. 

Aqueste.s forne.s de posta en rela.ció con.sti.tueixen formes 
d'intervenció cenyide.s -~l'àmbit "cultural" i que, .:1 més a més, 
són potencialment educati.ve.'5, en lB me.sur¡;. que s'articulen amb 
l'ofert.:ot de possibi.litats que .s'enunciava en la si.sena hipòtesi 
de !"apartat anterior: possihjlit~ts d'adquirir estris d·a~ci6. 



ç.-,.paci t.:'J·t dr:- r.-,l.:t::::i.ó i de p.:J.rticip.:tci(, ' construc::çió dei propi 
pensam.::nt. 

Això ~s el que vol repr.::sentar-se en el gràfic ~-

construccio 
del 

pe:nsarnent 

anàlisi de la realitat plataformes de partici ació 

'· 
' adqni.'3ir::ió ',, elaboració 

.., d ·a. cc ió .., de relació 11 
~d~· ~e".s"'t'"r'-'i'-'s'-· ..J-~ · · -~ ~ - · · ~ · - ~ -1- --· · · -- M- --- ~11 ~d~e""'l'-a.!<:,~".a'-p""'a .. c;.;i:,.t_a_t..JL 

lplatafor~es d'acció) 

Gràfic 2 

Arribat.:; 8. aque.<;;t punt, crec que el nu.<;; del 
dibuixat fins allà on soc capaç de plantejar-lo. Des 
de mira, es tracta de procedir a aquesta articulació 
educatiu .s.mb el c.:unp cultural. 

problema és 
del meu punt 
del propòsit 

Ab:;:m.s de proposar formes de desenllaç, em sembla però 
convenient d · endin.sar-se en el signi ficat de] procés mitjançant 
el qual un noi o una noia aprên a éf;ser present en el sen 
entorn i quines són le.<::. aportacions que se ·ls pot fer des d ·una 
perspectiva educativa. 

3. L'aprenentatge de la presènci.?. en el propi entorn. 

Insisteixo en la necessitat de procedir a una simplificació 
de} problema i de la darrera de les hipótesi::; a propOsi t de 
l'educació Deia que els nois i les noies. ban d'a.rriba.r a 
-~dquirir un.s estri.s d'acció, de relació i de pen.s:::rnent, i que és 
possible d'ajudar-los a fer-ho. 

Ar.":J. voldria afeg:i.r que, naturalment, toLs e l..s noi.s i t.ote.s 
les noies efectuen processos d'adquisici.6 d'aquests estris en el 
context de la seva experiència quotidiana: tothom aprèn a actuar 
en un cert grélu, tothom estableix relac.ion.s d·una certa qu.alitat, 
tot born 8s capaç d · exp.U.car-se el seu món e un certa mesura En un 
mot, tothom efectu.O! d ·alguna manera aque.sts aprenentatges 
fonA.rnent,al.s. 



Ara bé, ~s possible 
intervenci(; 
efectuats 
1.- immediat. 

d- int~n,-;ió 

pels nois i 
pot afegl.r 

i legitim de plantejar-se si una 
educativa_ q1;e parte.ixi rlel.s processo::; 

nc_,j_e:o; i qu.:: eLs obri we.s enllà de 
CJilelcorn qualitativament superior i 

La compar1;1ció r::ntre 1 ·aprenentatge en un context 
experiencial i l'aprenentage possible en un cont.ext definit per 
un propó.si t educatilJ é.~; el gue he intentat de desenvoh:tpar en el.s 
que.dres .3, 4 i 5 que BS refereixen respectiva.ment a: ls tres vèrtex 
dt:::l t-'t:'iangle en el que he volgut. representar allò que, des d'una 
perspectiva cultural. l'educació hauria de proporcionar els nois 
i noies. 



-------------------------~-----------------------, 

EN EL CONTEXT EXPERIENC:IAL EN EL !))NTEXT EDUCATIU ---·------·-'-'---'-'----------··------+--_::_:_· 

2:ls no:..~~ i noies adquireixen capa
ç-i tat. p~r viure i .;'lçt.u.;~r en el 
seu entorn quotidià. 

L experiència ofereix la possibi
litat d'adquirir habilitats pràc
tiques. 

Aq<1est a.pr.;:nBntatge .Ss estructurat 
pel tempteig, per la prova: els 
nois van fent ..::oses i, tr;t fent, 
aprenen a fer-les ben fetes. 

Els errors es pateixen i se n pa
guen les conseqilBncie.o¿¡. 

N(; hi ha ajut en lP.s si tu ac ions de 
fracàs. 

La consciència dels propis limits 
ês poc elaborada i s'elabora "!!n 
r,errnF.Js de fr1;straciO. 

L'exp"!!riència ês viscuda de mane
ra predominantment subjectiva. 

El risc no és controlat ni, per 
tant. acceptat amb consciència. 

Els no!z ~ n~ies adquir8ixen capaci
tat de •:'omprensiO d<?l SE-ll entorn quo 
tièi3 i capa ci tat de produir c~~mpor 
t.Bments útils t?n el marc d'aquest 
entorn. 

L .:.cr:::ió l'::dur::::;¡tiv-3. ofereix .. ~ mé.:: a 
més, i.!':! pçssi.bilitat de <'::owpr".'ndre 
el sentit de le.:; pròpies ac<::ions. 
I ofereix l'oportunitat d'organit
::::.;n-se ;:>t::r .:s,,~tuar conjuntament amb 
altres. 

A'pH::st .':lprenF.Jntatgl': és estructurat 
també pBr la sev.:t finalitat que es 
.:trribar a. -3.ctuar amb eficàcia: Bls 
nois van aprBnent mitjançant l'ac
ció, però 1 · r)bjlf:c:.:tiu n':' és fer sinó 
aprBndre. 

El.-:; errors s6n v,;¡lor!lts com una for
ma de pr<:>gress.':tr. 

Els n'::>is sòn -~Judats .:._ superar els 
fracass(;s. 

La r::onsci~ncia dels propis límits 
pot. êssBr ben ~1-':lborada: é.o.: possible 
d'abordar 18 manera de sup~::rar els 
1 im i t-,s 

L ·experiència pot és.ser objecti va da 
en •Jna certa mesura. 

El risc pot ésser mesurat i accep
tat consci~ntment com una de lt:s con
dicion.s dt:l propi contrast amb la 
re-:.!. li t-"lt. 
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EN EL CONTEXT EXPERIENCIAL EN EL CONTEXT EDUCAT In 

·- -

La ' .. re .... ac1o es 1 imita sovint al con- La relació pot arribar a ésser encon-
t.acte, a formes de çamufl a t. ge i (i"' t. re i contrast. amb els al tres. Pot. és-
.,.uperació à e Ja soledat. ser elaboració de les contradiccions. 

No pretén dissimular Ja soledat. 

La relació és poc estructurada ja La relació pot ésser força estructura-
que hi intervenen els següents da en la mesura que hi intervinguin 
factore.: els factors següents: 

' d predomini d'un propòsit de * el predomini d'un propòsit de com-
companyia sobre un propòsit partir 1 · ex¡: ... ~riència i d ·actuar con-
de compartir l'experii::ncia. junt.ament sobre un simple propòsit 

de recerca de companyia. 
• l.O<. inexistència de pautes de re-

' . .. ac1o al si dels grups . * l'existênc.ia de patlt>es i referèn-
cies relacionals. 

' la inexistència d · elemBnts de 
contrast exteriors al grup que ' Ja presência d'elements de contrast 
1 · .;,¡judin a objectivar-se. - adults - exteriors al grup que li 

f acili ten l'objectivació. 

L.S~ relació es troba: depèn de l'at- La relació s elabc>ra: depèn de propò-
::ar dels encontres i reprodueix mo- sits d'acceptació i de valoració dels 
dels i estereotips socials que, en altres i qüestiona els estereotips 
real i t.at, Eón . . ex .... erlr.>r!:.- al grup. culturals. 

El grup es, en p-!!rt, rf:!git Pl'.:.r "" El grup pot arribar a regir-se per 1;.n 
pro:;:•ò.si t difós de trobar o de te- propós1t de participació, de presèn-
nir un l}<'"_;C a la sr)cietat "com si- cia ""r~ la St.1ciet.at. 
f!;) i .. 

Er: .<tquest sentit, el grup és for- Hi ba la P03Sibilitat d · estructur.:tr la 
t.::went n~actilJ però és mancat d' \)0 la re&.cci·::' i de canalitzar-la cap a ur; 
projecte d'ús de la reacr::ió. propQsit de c.-, re.~,. ;Jn lloc a la S(JCie-

t.at. 

Enfront d'&.ssoçj;;¡çjons o d · in.sti tu- Es po.s.sible -::l'Blaborar la interdepen 
e ions ,-,::; m;;,ntB una actitud d'indi- dèncl a r~.specte de les asstJ.::i.;.cions o 
fE:r~ncia o d · ignoràr:c:i;;.: C:Oifl a mà- institucions 
xim depE:ndència. 

Quadr., 4. 
partidpaciO 

L · adquísici6 àe 1121 çapaci tat. de rehció i de 



.--------~~==~~~------,------------------------
¡ EN EL CONTEXT EXPERIENClAL EN EL CONTEXT EDUCA'J'Jll 

La informació que els nois posseei
xen sobre e-l seu entorn és f-:-t.a de 
dades utilitàries. 

Aquestes dades són sel.leccionades 
en funció de les necessitats pre
sents i dels interessos immediats. 

• 
L'acció predomina sobre el pensa-
ment.. 

Tot plegat serveix per ésser pre
sent en l'entorn i per sobreviu
re-hi, 

Allò que els nois arriben a saber 
del .seu entorn ha estat captat, de 
forma relativament "passiva": és 
po<; o mal assimilat. 

ELo; factors que intervenen en el 
procés són els següents: 

* el contacte amb la reéllitat depèn 
mês de l'atzar o de pressions so
cials que de prop6sits explícits. 

* no hi ha critica, o la crítica es 
escassa. 

;¡. no hi ha marca de referència que 
e.st-ruct1nin 1 ·anàlisi i la corn
pren.si6 de la realitat. 

La imatge de la r,;;,alitat que resul
ta d'aquest procés serveix per 
adaptar-se <:> per t~ctuar reactiva
¡¡,ent. 

Aquest procés produeix pc,ques valo
raclons personals de la realitat. 

Es possible que el5 nois arribin a 
pos5eir i a ordenar les dtde5 signi
ficatives de 1 'entorn. 

Aquestes dades són sel.leccionades 
en funció d'un esquema de pensament 
que interpreta la real i tat. 

El pensament. i 1 ·acció tendeixen a 
art. i cular- se. 

Tot plegat serveix, a més a més, per 
a interpretar l'entorn, és a dir, per I 
a ésser-hi present amb opció a tr<tns
forrnar-lo. 

Allò que els nois arriben a saber del 
seu. entorn bb. estat adquirit, de for
ma relativament "activa": és més i 
millor assimilat. 

Els factors que intervenen en el pr()
cés són els següents: 

*el contacte amb la realitat depèn 
més de propòsits explícits que de 
l'atzar o de pressions socials. 

* hi ha crítica. 

* pot haver-hi marc.s dB referència 
quB estructurin l'anàlisi i la 
r::<)mprensió de la real i tat. 

La imatge de la realitat que resul
ta d ·aquest pror::é.~. pot serv:i r per 
intervenir en 1;; .<:.ev!!l. transformació. 

Aquest procés pot arrib¡;¡r a produir 
valor.:.cion.o:: personals de la re ;;s. li tat. 

Quadr.;: S. L'adquisició del pensament i de la imatge de la 
rF.:a 1 i tat 



4. Propostes per articular una intervenció. 

Els quadres precedents posen de manifest -- cenyint.-se a 
l'àmbit de la relació de nois i noies amb algunes de les 
dimensions essencials de l'experiència cul tur al que, en 
circumstàncies normals, hi ha un aprenentatge de la presència en 
l'entorn. I afegeixen, des d'una perspectiva pedagògica, en 
quines direccions és possible d'aprofundir o de millorar 
qual i tat i vament. aquest .. s aprenentatges mitjançant. una intervenció 
educativa. 

Per acabar la reflexió, caldria esbossar unes bases que 
permetes!";.i.n de sistematit.zar aquesta intervenció i de fer-la 
efectiva en un context de temps lliure. Així com en 1 · ap.'J.rtat 
anterior be intent,at de precisar els vértexs del triangle 
repre:::.entat al gràfic 2, ara procuraré d ·exposar com em .sembL"' 
que s'han de concebre els costats d'aquest triangle. 

A 1 ·apartat segon, su_ggeria que ês positiu d ·oferir a nois i 
a noies un marc que els forneixi tres menes de plataformes. 

4. 1. Plataformes de relació i de participació. 

La idea essencial és que els nois i noie:::. necessiten 
dii:;po.sar d ·àmbits d ·encontre i que, en aquests àmbits, és 
possible d'oferir-los un ajut substancial en la mesura que hi 
poden trobar marcs de referència que els ajudin a orientar 
objectivant-los -- les seves possibilitats de relacionar-se i la 
seva participació en la vida col. lectiva. 

En el nivell de les relacions personaLs, em sembla que s'ha 
de tendir a facilitar-los la descoberta de l'altra --dels 
altres el contacte i l'elaboració de les contradiccions que 
sorgeixen de la relació seriosa, l'exploració del significat que 
emergeix de les relacions, la valoració de la diferència. 

En el ni vell de la participació a a.ssociacion~. o a 
institucions, la contribució més important que es pot fer es la 
que apunta a la socialització del pensament, a la propiciació de 
1" emergència de responsabilitat. personal: 1 'emergència de 
capacitat de resposta implicadora d'un mateix. 

4.2. Plataformes d'acció organitzada. 

L.~ propensió observable dels nois i noies a trobar-se conté 
una dimensió d ·acció: no es tjroben només per cercar redós els uns 
prop dels al tres, e.s troben tarnbê per fer, per explorar el 
significat i el result.~t. de lé! sev.':l. ,;;¡cció en el seu entorn. En 
aquest sentit, els marcs institucionals que acullen els joves han 
de proporcionar-los algunes oportuni t,ats específiques. 



En primer lJ oc, és important que arribin a saber si t,ua.r-~.e 
el més 

en el seu entorn: que hJ. sàpiguen descobrir què és significatiu, que trobin quines són les resposte.s que hi donar. 
poden 

En segon lloc, el fet. d'actuar conjuntament amb altres i de fer-ho comptant amb la presència d'algú que intervé legitimant-sPen una finalitat edu.cativ.::t ba de permetre d'avançar en la clarificació dB le.s finalitats de l'acció; què es pretén amb les accions empreses, per que es pretén, a quins propòsits serveix la pròpia acció. 

En tercer lloc:, l'ac:c:ió comporta l'adquisició d'habilitats, l'aprenentatge de maneres de .saber moure· s, d ·ésser present i d- incidir en el propi entorn. La con.stant posada en pràctica del que hom és i s.::tp que implica tota acció i el contrast amb la realitat que suposa actuar serveix per anar trobant les pròpies mesures i els propis límits i pos.si.bilitats. 

E'inalment.. en tota plataforma associativa o institucional, és possible la realització de processos de socialització de l'acció en un doble sentit; d'una banda hi ha el fet "d'actuar amb", de no êsser sol, d'haver d'organitzar-se; d'altra banda hi ha .sempre latent el problema del significat social de 1 ·acció desenvolupada. Es en aquests dos sentits que em sembla que l'acció pot esdevenir una dimensió essencial del procés global de socialització del noi o noia. 

4.3. Plataformes d'anàlisi. 

L ·anàlisi, el debat, serveix més essencialment per valorar quin és el propi propòsit de relació amb els altres i quina és la qualitat a l'intercanvi que hom és capaç d'establir-hi i tarnbê per va.lorar el propòsit i el sentit de l'acció que hom realitza amb ella, així corn per anar cercant, l'optimització de la pròpia acció, ja sigui individual o col.lectiva. 

En un 
presència en 

mot.. 1 ·anàlisi 
el propi entorn. 

serveix per construir la pròpia 

Això implica la gènesi de valoracions, l'emergència de criteris, l'ús de 1;";:~ capacitat per qüestionar .tant l'entorn corn la pròpia presència -- constituïda per relacions i per acció Valoracions, criteris, qüestionaments són susceptibles d'ésser explicitats i d'ésser conceptualitzats.. de fer el pas des del 
t~erreny experiencial cap al terreny ideològic, de passar a formar part de la identitat de cadascú, de construir aquesta identitat. 

Qüestionar i valorar, qüestionar-se i vaJ.orar-se, són passos orientats a dirigir-sA per si mateix, a cercar el propi lloc en Bl propi entorn, a és.ser en aq1lest .;:ntorn forçant-lo a canviar, participant en el canvi. 



He parlat de plataformes, en plural, i les ña caracteritzat 
com a plataformes de relació, d'acció o d'anàlLsi. En realitat, 
tota plat,aforma conté possibilitats de relació, d ·acció :i 
d'anàlisi. D~ la mateixa manera que he dit que no pot parlar-se 
d'educacions -- en plural , sinó d'educació, encara que 
aquesta es realitzi en una diversitat d'accions, hauria de dir 
igualment que allò que és necessari és 1)na gènesi de plataformes 
i una intervenció educativa que garanteixi que cada una de les 
plat,aforrnes ofert,es als nois o noies els arribi a oferir el que 
tenen de potencial de relació, de potencial d'acció organitzada i 
de potencial d'anàlisi de la realitat i de construcció de la 
pròpia identitat. 

Potser caldria subratllar encara que allò que es pretén en 
darrera instància és justament que cada noi o noia arribi a poder 
construir la .:.eva i denti tat situant-se de la millor manera que 
ell o ella pugui orientar-se en un ent~orn o::n què estableix 
relacions j sobre el que actua. 



MANIFEST PER LA DEFENSA DE LES GAVARRES I DEL MASSIS DE CADIRETES 
(0 DE L'ARDENYA) 

Text. redactat per en ,Joaquim Franch, 
d ·Amics rle le.s Gavarres i del massís de 

membre de 1 ·Associació 
Cadiretes. Novembre 1986 

Nosaltres, homes i dones dels poble.s que formen o circunden els 
massissos de les Gavarres i de Cadiretes o amics d'altres indrets 
que s'estimen la nostra terra. 

Manifestem la nostra voluntat que el massís de les Gavarres sigui 
declarat Parc Natural i que el massís de Cadiretes (tambB dit 
Aredenya) sigui objecte d ·un tractarn19nt. urbanístic i forestal que 
deturi la degradació. 

Manifestem la nostra voluntat que la protecció d"ambdós massissos 
es configuri en la forma d ·un projecte de desenvolupament del .seu 
potencial i dels seus recursos que sigui respectuós amb els seus 
valors naturals, paisatgístics, culturals i econòmics. 

Manifestem la no.stra voluntat de prendre part efecgiva_ en el 
planejament i en la realització d'aquest projecte de protecció. 

I exposem que tenim deu raons per argumentar que un projecte de 
protf!::cció compatible amb el de..senvolupament dels no.stres recursos 
potencials és l'única garantia consistent d'un futur en el que la 
pr(JSperi tat. pugui ésser sostinguda per sempre més. 

1. Perquè aspirem a un desenvolupament equilibrat de la nostra 
societat. 

Avui, quant tLotes le.s .societats humanes comencen a sentir-se 
amenaçades per les conseqüèncie.c:; dels seus propis processos de 
desenvolupament, els organismes internacionals responsables de la 
conservac~o formulen el principi que el manteniment de la vida 
.sobre la terra depèn que 1 ·home sàpiga explotar-ne els recursos 
sense malmetre' ls i a.ssegurar-se que les generacions futures 
podran també gaudir d'aquesta possibilitat, 

L'estratègia mundial de la conservació de,la natura es basa, 
donc.s, en aconseguir que, en el màxim d'indret.s, els homes fem de 
les costes, dels rius, de les planes, dels boscos i de le.s 
muntanyes un ús que ens permeti de continuar ut~ilitzant-los 
sempre més, 

Perquè això sigui possible, cal que la nostra societ.?.t 
sapiga planejar els usos del territori de forma equilibrada: 
habitant unes zones, cul ti vant.-ne unes al tres, posant en 
explotació determinats sòl.s i, també, preservant alguns indrets 
de la pressió excessiva. 



D'aquells indrets que l'home continua explotant, peró sotmetent-los a una vigilbncia que permeti que no perdin les seves caracterist.iques original.s en diem Parcs Naturals. 

Aspirem a que tot el territori del nostre país rebi el tractament més respectuós po.ssi ble, però mentre la nostra societat no arribi a transformar-se per aconseguir-lo, creiem que cal preservar determinats espais que equilibren el conjunt del territori. 

Les muntanyes de les Gavarre.s i de Cadiretes sOn d'aquests 
e.~;pais que poden donar al conjunt de les no.stre.s comarques, les quals han estat molt alterades i de forma molt ràída, un equilibri de conjunt. 

Per això afirmem que é.s convenient que les muntanyes de les Gavarres rebin el tractament d'un Parc Natural i que el massís de Cadiretes sigui objecte d' 1 • .ma normativa urbanística i forestal més precisa. 

2. Perquè aspirem a que es desenvolupi la legislació catalana. 

La Llei d'Espais Naturals del Parlament de Catalunya afirma que els seus objectius són protegir, conservar, gestionar i, si s'escau, restaurar i millorar la riquesa i la productivitat dels espais naturals de Catalunya. I afageix que això ha de fer-se de manera compatible amb el desenvolupament i la utilització dels recursos i ambientals i en el marc de la protecció del medi i de l'ordenació racional i equilibrada del territori. 

Aque.sta mateixa Llei diu que hem d'entendre que són espais naturals tots aquells que no han estat essencialment transformats per l'explotació i l'ocupació humana, que contenen espècies vegetals o animals d'interè.s científic o que presenten paisatges naturals de valor estètic. 

El nostre Parlament, doncs, ha aprovat una Llei en la que els catalans ens obliguem a utilitzar els recursos de la nostra terra mentre els protegim i el.s conservem. Amb aquesta Llei, ens a_fegiro a tots els països del món que es plantegen la conveniència 
de fer un ús responsable dels seus recursos naturals perquè han arribat al convenciment que aquesta és la base,d'una prosperitat sostinguda. 

Els massissos de les 
caracteristiques que la 
consideració d'espai natural 
d'una política de protecció. 

Gavarres i de Cadiretes tenen le.s 
llei estableix perquè rebin la 
i, en conseqUència, siguin l'objecte 

Aquesta política de protecc:ió ha 
natttrals, ctü tu rals i pai.?.?_tgí.stiç-s, 
econòmic i per les possibilitats que 

de vetllar pels seus valor:.:; 
així com pel seu potencial 

ofereixen a la ciência i a 



l'educació, 

Entenem que, en el cas de les Gavarres, la figura de protecc:ió qt~e s' e.scau millor a les característique.<:. del massís és la declaració de Parc Natural, amb el desenvolupament del corre::;ponent projecte de gestió natural, econòmica i cultural. 

Entenem que en el cas del massís de Cadiretes allò escaient es lé:! redacció d'una normativa urbanístic.a i forestal específica orientada a deturar la degradaci6 del massís, a racionalitzar-se l'explotació i a preservar determinades singularitats molt 
característiques des del punt de vista botànic i faunístic, 

.'3. Perque el pai.satge ês un bé comú de tots els ciutadans. 

Si bé és cert que els boscos 
paguen uns impostos a canvi del dret 
més cert que el país ês de tothom. 

tenen propietaris que 
d'explotar-los --, encara és 

Le.s 
silenci i 

muntanyes i els boscos són indrets de quietud, 
de tranquil.litat en un món on tot això é.s escàs. 

de 

Les fonts i les ermites són indret.s de trobada, d.- aplec o de berenada en un món on trobar-se és rar. 

Els 
indrets 
tant en 

camins ombrejat.:; i els racons 
on se cerquen bolets, cargols o 
tant, vesteixen de festa la vida 

als quals ens 
aspèrgols que, 
quotidiana. 

duen són \ 
un dia de 

El silenci i les ermites, les fonts i 
muntanyes i els boscos són, tot plegat, tl.n bé 
té dret a gaudir sense malmenar-lo. 

els camins, les 
públic que tothom 

Per tot 
d'accions que 

això, cal 
beneficien 

sigui ordenat i protegit 
un perjudici a tots. 

i 
' ' 

' 

que el paisatge 
a una,provocant 

fVÚI'IO-i1t\ -----i-

nostra l 4. Perquè el 
història. 

paisatge 
' 

hi ha escrita una part de la 

Durant molt de segles, l'home ha estat present als nostres paisatges i els hi anat donant una part de la, configuració que ara tenen. Esborrar les traces que l'home hi ha donat significat menyspreant la identitat que hem rebut dels nostres avantpassats. 

Els noms de lloc: i el .s camins, les cre,J.s de terrne i le.s particions., arbres .singulars i edificacions han anat donant al paisatge una estructura sense la qual no sabríem comprendre·l. 

L- arqui tec tur<:;~ dels rnasos 
vol tant en feixes, pou.s, eres 
extens de la històrü:~. del nostre 

i l'ordre que creaven al 
i hort.s expressa un període 
poble. 

seu 
molt 

J 



D'altre.s construccions com ara rescloses, molins, fonts n pous de glaç són també una crònica viva de la manera com moltes generacions han bastit la seva vida i han establert amb la terra una relació duradora i profitosa, 

Les arts del bosc i de la cacera, la CJ.encia de le.s plantes 
i les llegendes mitjançant les quals s'intentava d'explicar els més petits la forma de vida necessària a la col.lectivitat són també signes impresos encara en algunes formes de vida actuals. 

El paisatge és també un patrimoni cultural 
tothom i que és indispensable de preservar com a 
comprendre el present i per esbossar el futur. 

q1;e pertany 
referència 

a 
per 

5. Perquè la protecció millorarà, inevitablement, l'administrt:~ció del paisatge, del patrimoni de tots. 

En efecte, la decisió de protegir el paisatge i el medi té, a la curta o a la llarga, dues menes de conseqiJències: 

*En primer lloc, l'Administració es veu obligada a actuar de forma rnés coordinada i a actuar de.s del mateix indret protegit -- no pas des dels despatxos 

.tEn segon lloc, la protecció acaba concretant-se en la realització d'inversions i d'obres públiques que milloren l'espai protegit. 

Cal tenir present que la Llei diu que l'Administració és responsable de la protecció dels espais naturals, del manteniment dels seus equilibris, de la defensa dels seus ecosistemes i recursos de totes les causes de degradació que els poden amenaçar. Lògicament n · ê.~; responsable, amb mol ta més raó, en un espai protegit, 

D'això és raonable e.sperar-ne accions de millorament de le.s xarxes d'accessos, de la prevenció dels incendis i, en general, de reacondicionament del paisatge. 

Si t!Íirmem que el paisate és un patrimoni natural i cultural que pertany a tota la col.lectivitat, hem d'afirmar també que cal fer efectiva l'esperança que aquells que tenen cura d'administrar allò que é.s de tot.s se ·n facin responsables amb totes le.s conseqüèneies. 

6. Perqu€! volem que l'explotació forestal sigui font d'una riquesa ereixent i sostinguda. 

En el 
l'explotació 

marc d'una política 
del.s boscos ha 

de proteccié.' del medi 
de rebre un impuls 

natural, 
i una 



racionalització dels quals es troba molt necessitada. 

Els boscos anomenats mediterranis no són, certament, d'alta 
productivitat. Però és igualment cert que no ens hem donat encara 
l'oportunitat de plantejar-ne l'explotació òpticament racional. 

Qualsevol polít.ica de protecció és, essencialment., un 
projecte de desenvolupament integrast a les característiques del 
medi natural. En aquest sentit, volem que els nostres boscos siguin convenientment planejats en diversos aspectes. 

En primer lloc, cal el suport públic a aquelles explotacions 
que s'ajustin millor al projecte de desenvolupament de la zona, i 
això tant. pel que fa a les espècies vegetals a explotar com pel que fa a les tècniques d' explot.ació. Aquest suport pot 
materialitzar-se en forma de subvenció a certes explotacions, en 
forma de tractament fiscal específic o en forma d'assistència 
tècnica. 

En segon lloc, cal la :inversió pública en u.na xarxa de vi.:tls 
i accessos qu.e sigui racional i de baix impacte la qual cosa, a 
la l.larg.'3., es una garant.ia sòlida de la rendibilitat del conjunt 
dels bï.JSCOS. 

En tercer lloc, cal una atenció especialment intensa a la 
prevenc1o dels incendis i a. la investigació de les plagues o d'altres accidents que poden perjudicar les explotacions. 

En quart lloc, és necessària la realització d'estudis de 
rendibilitat i de viabilitat d'aquelles explotacions que, a la 
llarga, poden conciliar el doble objectiu de fer ú1:; del medi 
ambient sense deteriorar-lo: el que vol dir que se'n podrà fer ús sempre més. 

Finalment, cal també investigar quina és la dimensió mínima 
de les explotacions per tal de fer-les rendibles i quines vies existeixen per promoure 1 'agrupació de la propietat per t.al de 
possibilitar una gestió alhora racional i rendible. 

No requerim pas la protecció de 
contrari, ens interessa conciliar 
conserva<':ao d'una font de riquesa 
inexhaurible. 

boscos improductius. 
la productivitat amb 
que, ben conservada, 

• 

Al 
la 
és 

7. Perquè la 
és objecte 

declaraçió de Parc Natural revaloritz;;; la zona que 
de protecció. 

La declaració de la voluntat de protegir una zona subratlla els seus valors, i aquesta revaloritzaci6 esdevé beneficiosa per a les p!';;!rsones que hi viuen. 

El primer efecte de la 
l"afluènçia turística, no pas en 

protecció és tm augment 
forma de turisme de masses 

de 
sinó 



de turisme especialitzat, que fa una demanda específica i que, en general és respectuós amb l'entorn i amb la cultura locals. 

En segon lloc es revaloritzen edifh::is que, altrament, resten abandoant.s o poc utilitzats. La protecció requereix equipament.s com ara centres d ·informació o d ·interpretació del paisatge, hostals o altres serveis d'acolliment, cases de colònies, serveis de guies, etc. Tot això permet de recuperar i de donar vida a una part del patrimoni arquitectònic i d'explotar-lo. 

En tercer lloc, la 
algunes de les produccions 
artístiques, i això pot 
professional per a joves 
treball. 

protecció comporta que es promocionin 
locals, especialment les artesanes o 
constituir a la llarga una sortida 

que troben dificultats per accedir al 

En resum, la protecció genera una demanda d'equipaments i de serveis que enriqueix la zona protegida. 

8. Perquè la d~claració de Parc Natural comporta una preferència en l'atorgament d'ajuts oficials. 

No es tracta únicament del fet que una zona protegida és una zona on s'hi realitzen inversions públiques. 

Es 
implica 
d'ésser 

tracta, 
alguns 

recolzat 

a més a més, del fet que la protecció d'una zona 
canvis en les formes d'explotar-la, i això ha 
per l'Administració. 

Pot tractar-se, d'una banda, de la subvenció a determinades explotacions que siguin considerades preferenciaLs o especialment convenients. 

Pot tractar-se també de la subvenció a les millores en els edificis o en els serveis que contribueixen a donar a la zona una fesomia més adequada al projecte de protecció. 

O pot tractar-se de desgravacions fiscals per aquestes mateixes raons. 

En tot cas, 
l'Administració 
realitzacions que 

allò segur 
pública 

milloren la 

és que, a la curta o a 
recolza materialment 
zona protegida. 

la llarga, 
aquelles 

L'experiència internacional és plena d'exemples en els quals es demo.st.ra aquest efecte benefició.s de la protecció. I la nostra pròpia experiència nacional comença a demostrar-ho, encara qu.e més a poc a poc. 

9. Perquê volem prendre part en un projecte de construcció del nostr'=' país 



La construcci6 d'un Parc Natural és un projecte que pot 
aplegar els interessos d'una varietat important de col. lectius: 
és un projecte que interessa els científics, els excursionist~es, 
els caçadors. els planificadors, els propietaris forestals, els 
estudiosos ... 

I és igualment un projecte que pot aplegar les voluntats 
d'un nombre molt important de ciutadans que veuen, impotents, com 
el seu propi país va degradant-se i empobrint-se i com, cada dia 
més, els és difícil de reconèixer-hi aquelles característiques 
amb les quals podien identificar-se i que fan que ens sentim part 
d'lJn paisatge i d'una cultura. 

La construcci6 d'un Parc Natural és, 
project~e. 

·Stbans que re.s, un 

En aquest sentit, és un procés en el qual una col.lectivitat 
molt àmplia de persones i de col.lectius debat amb si mateixa 
quina és l'orientació que vol donar al desenvolupament dels seus 
recursos. 

Nosaltres volem obrir aquest procés de confrontació dels 
interessos i de diàleg sobre quin és el futur més desitjable per 
a la majoria i entenem que aquesta és una bona manera concreta de 
contribuir a la construcció del nostre país. 

10. Perquè volem construir el futur. 

La nostra exper1.encia de cada dia va mostrant-nos quines són 
les lirni tac ions, les dificultats i els problemes del model de 
desenvolupament de la no.stra societat. 

La con.strucció d ·un Parc Natural és un projecte portador de 
futur en el qual ens comprometem com a poble a respectar la terra 
que ens sosté, a usar-la assenyadament i a mantenir-la viva per a 
les generacions que han de seguir-nos. 



• 

LES POLJTJQfJES CULTURALS VISTES DES D'UN POBLE PETIT 

Ponência transcrita de la la. Conferència d'Homes i Dones 
d'Esquerra 
Gener 1986 

Les persones que vàrem intervenir en la Conferència 
emmarcades a 1 · fiJ.mbi t de la Cu.l tur a iniciàrem la comesa amb un 
retard d'una hora llarga i amb la voluntat de contribuir una mica 
a la distensió de tots els qui, com nosaltres, estaven fatigats 
per una jornada molt llarga. 

Com 
document 
semblava 
qüestió 

que d ·altra banda, 1 ·essencial restava. 
que havia preparat Eduard Delgado, la 
lícita i tots plegats vàrem permetre'ns 

des de perspectives particulars. 

escrit~ en 
lliGència 
de tractar 

el 
ens 
la 

A mi em tocava de parlar de les 
comarques i vaig fer-ho explotant 
comunitat on convisc amb prop de 2500 
Girona. 

polítiques culturals a les 
l'anècdota de la petita 

persones més, ben aprop de 

Fet aquest pròleg, respectaré en l'essencial la transcripció 
de la meva intervenció corregint allò necessari per fer entenedor 
en un text escrit allò que e.s transmet d ·al tres maneres en el 
discurs parlat. 

Es tractav.-2-L--- E{(L _aqu-el-l moment, .ct ·esbossar una política 
cul tur€1 d · esqÜI~.rre,s._ per ~a les comuní tats- pe .. ti tès i deia, més o 
rriêñy·s·, ·a ixi.--

Una forma d'arribar a esbossar quina política cultural 
d ·esquerres és possible -~ls pobles i a les comarques consisteix a 
contemplar quin::;t_~_poltti_ca. hi .fqn les dretes i a interrogar-se si ra lnversa""" IO'r·a~-~1.ma bona opció. -

Ara fa vuit dies, al poble on visc, hom va poder assistir a 
una exhibició extraordinària de política cult~ural de dretes. El 
poble és petit i compta com equipaments amb usos culturals amb 
les escoles dites "velles", un ateneu que també és vell i una 
fàbrica podríem dir-ne abandonada. 

Deixeu~me situar-vos una mica millor. De les escoles 
"velles" se'n diu que són velles perquè n'hi ha unes de noves. 
Avui diél serveixen de dispensari, guarderia, ~missora de ràdio i 
magatzem d'indescriptibles. Les escoles velles són l'esperança 
màxima del reaquipament cultural del poble. 

L ·Ateneu, herència d'un moviment obrer molt viu aban.s de la 
guerra, és un local amb dos noms: "El nostre cinema" i "'el nostre 
cafè··. Corn a cinema sembla que té poc futur: no hi ha pel, 1 i cu le.s 
perquè l'antic concessionari va deixar deutes a les 
distribuïdores i aquestes han castigat el poble sense cinema si 
l'Ajuntament no paga. Corn a cafè, una delícia: cartes, amabilitat 



i dinar a bon preu. Resta la s~la 
p.3.storets i. que els de Rialles, cada 
de programar amb moltes dificultats. 

on .s 'hi repn~senten els 
dia més seriosos. intenten 

I la fàbrica, de 
convertint en desastre 
piscina i, per favor, seu 

notable tall mc.;dernista, que anem 
polivalent: ball de la festa major, 
del futur Ajuntament. 

Tot això en el context d- un pla general d · ord<::W3.ci6 urbana 
pensat per a 35.000 persones - seguim sent 2500 perqué al 
nos t. re poble hi. ha un polígon industrial, el que vol dir que hi 
ha dues comunitats, la d'origen i la immigrada, aquesta darrera 
resident de formés. majoritària a.l.s pi.sos del poligon" també 
anomenats Yang-xam-po per les forces vives. 

A la vista d · -5\.questa si tuaci6, l'Alcalde, que é.s una 
excel.lent persona, treballadora i noble on n'hi hagi, va dir: 
"Sabeu què farà? Faré venir els parlamentaris del meu part.it (KIU) i els explicaré la situació, però vosaltres veniu a ajudar
rne a acorralar-los bé i ja veureu que la cosa funcionarà". A la 
llum d'aquesta convocatòria, vàrem aplegar-nos els representants 
de diversoe:. grups que intenten anar empenyent projectes com una public.:'lció local, 1 ·emissora, un grup de patinatge, les 
infalibles sardanes, l'associació de pares, Rialles ... 

De l'altra banda, hi havia un diputat al Parlament espanyol 
i un altre al catalil., acompanyats d'un tècnic. La reunió va 
iniciar-se amb un missatge sorprenent per part del diputat a 
Madrid, missatge que va irritar alguns dels assistents. Va dir
nos: "El primer que vull fer és felicitar-vos en nom de 
Catalunya, per t,ot el que esteu fent pel país .. 

fan 
fill 

Primera reacció, perplexitat. La major part dels presents 
allò que fan pensant en si mateixo.s o, com a màxtrn, en el 
dels veïns. Què vol dir això de treballar pel pais? 

Segona reacció, 
per parlar en nom de 

indignació 
Catalunya? 

moderada: qui és aquest senyor 

Superat un minut de desconcert, afegí: "Bé, quins problemes 
teniu? Anem per feina". L'Alcalde manifestà seguidament; "Estic 
molt enfadat amb vosaltres perquè ja fa temps que us demano (no sé quants) diners per arreglar les escoles velles i només rn,:;; 
n ·heu. donat 300. 000". Ràpid contraatac del perlarnentari: "Es col ta, digues-me quê heu fet,. . ''Home, ,hem trami tat una 
subvenció ,<;;. la Diputació i només me n"han donat 300.000. Heu de pensar que ens en fan falta dos milions i que estem disposats a posar-n- hi un". 

Arribats a aquest punt comença la veritable exhibició del diputat a Corts: "Entre tu i jo, a partir d'ara entrem a la 
segona fase, Considerarem que les .300. 000 són una mena de primera 
fase i tu i jo ens preocuparem de la segona fase, ja me- n 
cuidaré". Els assistent.s es miren, alguns arnh sorpr,:;;sa, els altres amb complicitat: ja tenim .'5Bgona fase. 



Continua.: "Qué més us passa?". Algú manifesta que el.s nens 
que van a patinatge a la pista de la fàbrica és freqüent que 
s· estimbin perquè hi ha molts forats. On dels assistents re.spon, 
provocant murmuris d'aprovació, que no hem de confondre temes: 
l ·esport, és l ·esport i la cul tur a és la cul tur a. El tècn.ic que 
::~companya el.s dos diput,ats nota que ha arribat el moment de fer 
una aportació: suggereix que els nens patinin allà on no hi ha 
forats, així no cauran. 

S'aborda el tema del cinema i el tècnic insisteix: ''No 
patiu, si el problema és que no volen llogar-vos pel.lícules de 
3t:\ mm, llavors llogueu-les de 16 mm". Algú respon que això no pot .. 
fer-se perquè la sala és molt gran i la projecció no es veuria. 
El tècnic insisteix: "Escurceu la sala, acosteu el projector a la 
pantalla, vosaltres mateixos ... ". El fan callar. 

L'Alcalde no es dóna per satisfet, ara per ara només ha 
aconseguit una quantitat indeterminada de "segona fase" i dos 
consells ab.surds, i emprèn un atac per sorpresa: "I allò que 
m'havíeu promès de l'enllumenat dels carrers, que encara m'ho 
deveu, que ho havíem pactat?". El diputat no es deixa sorprendre·. 
"Saps el telèfon d'en Soy?'" (representant de la Generalitat a 
Girona). Li donen el telèfon i es retira uns minuts a una sala 
annex.st. Quan surt ens comunica radiant que "Ja tenim enllumenat''. 

Algú. manifesta el seu desconcert: hem anat a la reunió a 
parlar de la problemàtica cultural del poble i, a punt de sortir, 
tenim una segona fase i l'enllumenat d'alguns carrers. En cap 
moment s'ha parlat del que fóra convenient de fer a les escoles 
velles o a l ·ateneu o a la fàbrica. Ni tan sols s'ha considerat 
la conveniència e inconveniència de deses timar alguna d'aquestes 
instal.lacions i de pensar en quines haurien d'ésser les 
prioritats d'inversió en funció d'unes voluntats d'ús. Només hem 
anat per feina, certament: els uns a plorar i els altres a 
atorgar. 

A aquesta persona se li diu que tot el que ha comentat és 
molt interessant i se li demana el telèfon per tal de posar-lo en 
cont~acte amb el diputat ponent de Cul tur a de la Diputació. Dono 
fe que l'entrevista s'ha produït. 

Ja fora de la reun1o, els assistents es fan reflexions i 
intenten valorar-la. Els uns estan contents perquè han pogut 
comprovar que la plorada ha funcionat: l'any que ve tornem a 
convocar-los i ja veurem què raja ... D'altres'es manifesten molt 
decebuts perquê constaten que el parlamentari més actiu durant la 
reun~o -- 1 ·altre va tenir la dignitat de no obrir la boca 
li és del tot indiferent allò que ens proposem de fer, ni tan 
sols hi ha volgut entrar en el terreny del qualitatiu, s'ha 
U mi t.at a atorgar dues conce.ssions material.:;. Algú comenta que és 
com si ens hagués dit: ''allò que feu ens és del tot igual; els 
intercanvis que puguin produir-se a la vostra c:omuni t.at, els 
problemes lingüístics, educatius, as.sociat.ius, escolars, 
esportius... ens són indiferents, no volem entrar-hi. Digueu-nos 



q1;ê volBu i, si podem, u.s ho donarem i, si no podem, us donarem 
alguna altra cosa". On altre es pregunta com ês possible que un 
parlamentari a les Corts decideixi que ha arribat l'hora que es 
compr1n taules i pintura per un hipotètic centre cultural i que 
un poble ja tingui enllumenat. 

Qui decideixi què o amb quin criteri decideix és quelcom 
d'una opacitat sorprenent i pertorbadora. A l'hora dels 
comentaris reprèn força la dimensió vitriòlica: "Són els de 
sempre", "s'ho fan entre ells" ... Al carrer fa una mica de fred; 
l'any que va ens donaron potser estufes públiques. 

Fins aqui la broma -- es t~racta de distendir-se una mica, 
no? M ·agradaria fer tre.s afirmacions constructives que em 
sembla que poden _esbo.ssar una polí tic a cul tu ral de progrés en les 
petites comunitats. 

El primer problema __ que se'm_ pl-:~nteja _és el fet que el 
terri tòFï .. QêTs pobles i de" les comarques és estr.ucturat en funció 
d~€dsi3it8.t:s·· que--, en una bona mesurn., són alienes a la pròpia 
còl:lec'tiV.'íiat. Es -a dÍr, si en un·moment pensat el territori 
rura1--~_; costaner, el territori dels pobles i les comarques era 
estructurat per una lògica de la producció que els era pròpia, 
això és cada dia menys cert. Cada dia més, el territori 
s'estructura en funció de necessitats de lleure dels qui viuen a 
les ciutat.s, en funció del potencial turístic, en funció d'un 
hipotètic polígon industrial, en funció de la necessitat de 
protegir espais que s'han deteriorat. La presència creixent 
d'aquest dictat aliè dificulta o entrebanca la possibilitat de 
copsar el significat actual del territori -- un bon alcalde 
d'esquerres definí el territori com "l'espai físic de la 
llibertat"--, obstrueix la comprensió d'algunes de les dimensions 
materials de la vida de cada dia i, conseqüentment, complica la 
construcció d'una identitat col.lectiva dinàmica. En aquest 
sentit~ és simptomàtic 1· èxit de manifestacions atàviques o 
orientades a contemplar el passat: Pastorets, sardanes, 
retrospecti ve.s, fotogràfiques, jocs infantils als quals hi 
participen més pares que nens, festes majors invariables 
configuren un panorama tancat i poc permeable en e1 qual no hi té 
lloc la pintura (on podria contemplar-se?), la música (concert 
passi, però música no cal), la televisió (és galàxia a part). 

Un segon problema és relatiu a la dificultat que les petites 
comuni"'t8"tS~têne~ñ:::J?f¿_f:.·~l.çientificar i diagnosticar els prób1.enieS q;.le 
~----~ ·-··--·-- - ~-·- ... -· - - - .... 
~-~!~ r~~J.o.~_i~~i .. ar:arn~:~t. Aquest problema af~c~a. també a les g~ans 
c1ut-at..s pero aque:ste.s tenen sempre la pos,.nb1l1tat de dest1nar 
persones a la recerca i a l'acció. En canvi, a mesura que va 
decreixent el volum de la població, aquesta possibilitat pot, 
reduir-se a quasi re.s i se .suporta únicament en l'esforç 
voluntari, poc ordenat i exercit precariament per algunes 
per.sones isolades o per associacions que viuen eventuals perúodes 
de creativitat. 

On tercer problema rau ._en la difl.cultat de generar 
sol ida ri tat.s~~drr;:ey_fi¡Jq~·~§--_;·~- de promoure 1 ·abordatge en comú de ls 



goblemes que afecten _a..l cqp¿;à. HBu de pensar que, corn més peti ta 
éS1Uia ·col.lectivitat, la problemàtica de la vtda de cada dia es 
viu més globalment i es troba més impregnada de les distorsions 
que provoca l' exi.stència de recel.s .. de precedent.:; mal viscuts, de 
petits litigis que tenen nom i cognom. En aquest sentit, l.ò 
gènesi d'una col.lectivitat dinàmica passa per un procés 
d'objectivació de les percepcions reciproques, de determinació 
-- mínimament, objecti va i mínimament prospecti va de 
necessi tat.s comuns, d ·estructuració d ·estris senzills d ·acció que 
permetin donar resposta a les qüe.stions que són s us citades pel 
viure quotidià. 

Resumeixo, i 
cultural relativa 
bàsicament en: 

perdoneu la pressa, em sembla que la politica 
a comunitats no urbanes hauria de consistir 

lr. Prqrnoure una identitat col.lectiva i unes solidaritats 
dinàmiques, prqpiciar una perspectiva útil per a 
l'abordatge en comú dels problemes. En aquest sentit, 
gosaria dir que si les associacions funcionessin bé 
en el sentit de funcionar democràticament i oberta 
s'hauria fet el pas més significatiu. I .:;i les 
institucions locals fossin permeables als indicis de 
dinamisme de les 13:ssociacions, el problema fóra resolt 
en l'essencial. 

2n. Perquè això sigui possible, és necessari que les 
petites comunitats disposin d'instruments d'anàlisi i 
de diagnòstic de les seves realitats de cada dia: 
l'escola, el club esportiu, l'augment dels tributs, 
l'obertura de la veda, l'aldarull dels joves a les nits 
d'estiu, la circul.lació excessiva a la carretera són 
qüestions que tothom viu en primera persona i que 
s'analitzen amb dificultat i sense perspectiva. El 
.o;;uport a la creació de prismes d ·anàlisi que no siguin 
el mestre, l'arquitecte municipal o el secretari de 
l'ajuntament és la condició. 

3r. I una segona ClJndició és que la col.lectivitat tingui 
opció de prendre part a l'ordenació del selJ terri tori 
-- que és quelcom més que opc1o .3. defensar els 
interessos particulars de cadascU --. 

Evidentment .. aquesta opció ha de cercar-se més enllà de 
la posta en funcionament dels estrictes dispositius 
administratius. Tot allò que pot coUtribuir a millorar 
la percepció del propi entorn és una contribució a 
l'augment de la capacitat d'actuar-hi. Algunes arts 
tenen aquí un paper significat,iu. 

4t. Finalment, i això és un afegit al que vaig dir a la 
Confer~ncia, els pobles petits p,;;teixen un probl~:::ma 
d ·infrastructures mat-f:: rials per a la cul tu ra. 
Transi tóriament, un programa de suport logístic ,51 
iniciatives culturals locals. fóra d'una eficàcia 



enorme: trotades de persones que han pres la iniciativa 
d '¡;¡rnissores o publicaçions locaLs, serveis de préstec 
de plafons, equips de llum i de so, assessorament a la 
difussió, informació .sobre manife.stacions cul tur als 
properes basada en el circuit que funciona amb tanta 
d'eficàcia quan es tracta dt:::l ritus de les festes 
majors ... tot això pot permetre, a un cost absolutament 
raonable, de reprendre vida pròpia a moltes de 
col. lecti vi tat.s. 

La política cultural que ara mateix puc contemplar 
c0nsisteix -- quan supera el joc de "voleu una 5ala, doncs us 
donarem un enllumenat'' -- rm la prestació de serveis estranys a 
la col.lectivitat --que se suposa que aquesta ha d'assumir 
perquê pertanyen a l'esfera sagrada dels símbols nacionals 
però contempla molt r.~rament el suport als dinamismes que cada 
col .lectivi tat posseeix. Em sembla que es tJracta d · aix6 darrer. 



SANDY 

Text inclòs a "Ille.o::. Busquem una nova vida". Barcelona: Ed. 
Minyons Escoltes i guies. Sant Jordi de Catalunya, 1980. 

Sandy, els aplegava cada vespre 
sota l'arbre. 

Per a deixar córrer les hores 
va bé tenir un arbre, 
i Sandy l'havia plantat. 

Els vagabunds no preguntaven gaire: 
trobant-se en tenien prou. 
L'errar els havia dut a l'illa, 
l'arbre els aplegava. 

Cada.scú aportava les seves cançons, 
i totes eren noves 
perquè cadascú venia 
d'un indret diferent. 

Només el silenci sobtat de les ones, 
o l'hora de Libra dalt del cel, 
els emmudien 
i llavors, Sandy 
reprenia la conversa: 

Ve't aquí 
quines eren les preguntes, 
quan les mans prenien les mans 
i acariciaven els cabells. 

Qui havia trobat l'illa? 
Com se n'aprenia el camí? 
Per què el vent era càlid? 
I les flors obertes sempre? 
I la mar neguitosa? 

Ningú no ho sabia del cert, 
peró la llegenda prenia forma. 
A poc a poc, 
nit rera nit, 
anà naixent. 

I Sandy la repetia 
per als nous vinguts. 

Tots s· aturaven a e.scoltar-la 
perquè la història de Sandy 
era, ells ho sabien, 
la història de tots. 



Ja fa temps d'això 
però el record persisteix. 

Els tms diuen que si era una noia, 
que li agradava posar els peus a terra, 
que s'estimava més el Fang que el ciment. 

Els altres, que si era un noi 
cansat. de fer cada dia el mateix carni, 
i que començà a caminar per un de nou. 

Es igual, pot.ser; 
el que importa és que sapigueu 
que ja havien arribat al final. 

I que havien de tornar a començar. 

La llegenda diu que, un dia, 
algU prengué un tros de terra 
i }"empenyé mar endins. 

Les ones ho varen compren_dre 
I s'endugueren l"illa 
lluny, lluny, lluny, de la costa. 

Ja mai més 
l"illa no havia de pertànyer 
a ningú. 
Seria un lloc de pas. 

Havien de passar-hi 
les cançons dels trist.os, 
la seguretat dels que dubten, 
l'amor dels que es troben sols. 

Aixi ho havia dictat una mà de pare 
que, diguem-ho clar, 
estimava els seus fills, 
però ... 

Però potser no podia fer més 
sinó callar, 
atorgar confiança, 
deixar una illa, petita, 
inco<O!rta, IO!nmig de la mar. 

I ningú no en sabia res. 



Només el vent en xiulava 
la tonada, els dies boirosos. 
O les gavines en duien a les ales, 
el e. colors. 

Digueu: 
qui s'escolta el vent? 
qui contempla les gavines? 

Donce;: 
qui podia saber de l"illa? 

I els q1.li en sentien quelcom 
hi anaven arribant. 

La llegenda diu: 

que es feren cabanes a la platja 
que pescaven cargolines 
Q1Je dibuixaven amor a la sorra 
que tenien temps 

per a escoltar-se els ocells 
que aprenien del mar danses noves 
que varen inventar un nou llenguatge. 

I continua: 

que aplegaren les cabanes 
fent una casa de tots 

que descobriren quelcom 
sobre la pau 

que estaven contents 

I el vent, i les gavines, 
dtüen nou.s mi.ssatges a terr8 .. 

I altres els escoltaven 
I trobaven forma de fer la traves.sia, 

Inevitablement, en arribar, 
tots els vagabunds 
explicaven coses estranyes 
d'una ciutat, 
d"un pais, 
d'aparells que parlen, 
de màquines, 
de persones calculadores 
I calculades. 

I els de l'illa 
escoltaven silenciosos. 
Pensant, pensant, 



Pe.n.::.ant. 

Fins que un dia, diu la llegenda, 
Sandy prengué una canoa 
per acomiadar-se un capvespre: 
tornaré -- digué --. 

Les seves petjades, 
impreses a la sorra, 
eren una pregunta 
que el.<> al tres contemplaven 
furtivament, 
pensant, 

I després, miraven .:::nllà. 

Quan Sandy tornà, 
la mirada li havia canviat: 
els ulls no li lluïen tant, potser, 
però la mirada era més serena. 

Alguns ho endevinaren 
i feren també viatges d'anar i tornar: 
els calia veure per a saber, 
s'arriscaren per a comprendre .. 

La llegenda explica 
que una nova conversa s'escoltava a l'illa 
Parlava de l'altra banda del mar, 
de la gent d'unes ciutl3_ts, 
de la gent trista, 
de la gent, .. 

A la casa de tots. 
construïda al costat de 1 ·arbre. 
canç6 i treball s'enllaçaven 
amb un neguit: 

Calia que a l'illa 
tothom hi tingués el seu lloc, 
però més enllà, 
més enllà ... 

Calia tornar le.s cançons als carrers, 

I algú emprengué un viatge 
per a no tornar 
si no er.~ en el pen.'3ament. 
Als altres els dolgué, 
però ho havien comprès. 
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Era difi~il, però 
calia creure, 
calia creure per a marxar. 
calia creure per a marxar a la ciutat. 

I valia la pena de creure ... 

p ' ~erque, un vespre, 
la marinada 
retornà fins a l'illa 
la çançó de l'arbre. 

Astorats, varen aplegar-se 
per escoltar, 
per estar-ne segurs. 

I es miraven als ulls 
com si es diguessin: 
es cert? 

I, encenent un foc, 
més gran que mai, 
tothom va ballar la cançó 
que el vent duia de tan lluny. 

Mai com aquella nit 
no havien sentit tan viu 
el significat de l'illa 

I, diuen, 

del mar 
de les ciutats 
dels homes. 

a les ciutats es va escoltar també 
la dan.'3a dels vagabunds 
Diu que la gent obria les finestres 
que elJS nens dibuixaven dofins 
I que els vells 
menjaven taronges a les places. 

E.,a llegenda, 
com totes les llegendes, 
.s'esborra. 

Resten el vent i les gavines, 
i unes petjades 
impreses a la sorra. 

I resta el sentit de tot plegat 



Els vagabunds havien comprès, 
havien cregut 
havien estimat, 
Ara sabien quin era el seu compromí.s. 

Els uns arribaven a l'illa; 
d ·al tret; en marxaven 
per a conèixer el dibuix de l'horitzó; 
d'altres, en fi, no tornaven més. 

Però el vent, semprem 
port.ava la seva cançó algun dia 
i a la casa de tots 
es feia un silenci religiós 
per a escoltar-la. 

Aquest poema ha estat escrit 
perquè t'adonis 
que Sandy ês com tu. 
Que, potser, 
els v.3_gabunds 
sou voe.al tres. 

Que l'illa existeix. 

Resten unes petjades 
que semblen perdre·s en la mar. 
I un eco distant 
que el vent. retorna. 

I una pregunta que, 
misteriosament, 
voleia 
per a tu. 
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Algú em demana que expliqui d'on ve la cançó de Sandy. 
Per a contestar, hauria d'explicar dos contes .. 
Voleu saber-los? 
El primer conte us diria qui podria ésser Sandy. 
Ona Sandy va existir realment: era Sandy Denny i cantava 

folk-rock amb el grup Falport Convention. 
Al jardí de casa seva, a Londres, hi havia plantat un arbre. 

A .sota s· hi aplegaven, un cop a 1 ·any i durant dos o tres dies, 
molts dels cantats i instrumentistes del foU;: britànic i cèltic. 

Cadascú. comunicava als al tres les seve.o:; troballes; cançon.s, 
balades, acords, instrument.-:;. . . I, entre tots, decidien qui 
podria divulgar millor cada tonada, quins grup.s podrien formar
se, cow seguir treballant ... 

Eren uns dies lents, d'una pau immensa, que esquinçaven la 
boira del Nord per a obrir-hi un carni de contacte, de treball, de 
creació. 

Sandy és morta, però quan li escolto la veu modulant-se com 
el vent en un canyar cantant "Blackt.<aterside" em recordo sempre 
del seu arbre i em pregunto corn deu tenir les fulle.s aquesta 
tardor. 

I estic segur que els seus arnies, cada.scú en un camí 
diferent, també se'n recorden quan veuen un arbre corn aqu.;::ll. I, 
baixet, baixet xiulen una tonada. 

I em sembla que l'arbre la sent. I Sandy també. 
Oi que sí? 

El segon conte parla de la gent de les -illes. 
De gent de les illes n'hi ha molta. Molta més que no pensem. 

I rnés a prop nostre que no diríem . 
. Jo vaig tenir la sort de conèixer-ne alguns: de primer, 

pocs, però amb el temps m'he anat adonant que n'hi ba altres, i 
al tres, i al tres .. , 

Si voleu, us bo explico una mi.ca, no gaire, perq1..:tè el gos 
que tenim a casa ja fa estona qu.e em diu que hem d ·apagar el llum 
i deixar-lo tranquil a la seva estora. 

Mireu, primer de tot em vaig adonar de l'Imma, potser perqllè 
en la. seva mirada em semblava trobar-hi la profunditat de la mar. 
I em preguntava: corn és que mira des de tan endins? La veritat és 
que encara no ho sé, peró no m · arnoï.na: rn ·agrada saber que és 
així. 

Després va ésser l'Agustí que pregunta i pregunta, perquè la 
veritat l'apassiona i el crida des de lluny. Però l'Agustí és amo 
d'aquest neguit profund que l'ajuda a trobar Uflf'l calma que 
escarnpa per 1 ·aire amb paraules lentes i t;m, gest d ·enigma. 

Un altre dia vaig topar-me amb la Isabel, l'Elisabet i la 
Montse: són ben diferents, però això no impedeix que s·estimi.n. 
La Isabel, de mirada penetrant, sembla veure lluny en les 
m.3.tinades del Vallès, quan es llev;; al matí i obre la finestra, 
abans de baixar a donar un cop d'ull als conills. I a les flores, 
que no li. volen acabar de créixer. L'Elisabet, amb cara de 
5()l'presa i meravellant-se de tot, contemplant a poc a poc els que 
s·e.stima i dient: .. QtJe bé .si no calen paraules!". La Montse, 
enèrgica i decidi.da enfora, però amb un dubte a dins: un dubte 
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que va resolent 13 poc a poc per a poder .satisfer unes ga_nes boge.~~ 
de fer les coses ben fetes i p€r a poder controlar tota la seva 
força_ i utilitzar-la a poc a poc. 

Mê.s tard va é.sser el Tot i. Del Totí m'impressionava la .sev¿; 
capacitat per a ésser del seu poble, per a estimar i treballar 
molt com si això no fos res. 

I la tendra sornagueria d'en .Joan, que sembla desvagat pe ro 
que e.stà a prop. 

I en Tinet, rigorós, exigent, sensible, ordenat, però 
comprensiu més enllà dels limits que ell mateix s"ha imposat. 

I la tremolor de la veu de la Dolors que sap tan bé quin és 
el treball de reunir la sensibilitat i la raó. 

I en Pere que no para de fer gre.::;ca, que sembla dur de 
vegades, però que tu saps que per sota pateix per a fer contents 
els qui el volten. 

I la immensa paciència de la Glòria, la tensa emoció que 
dedica a explicar-se perquè vol que l'entenguin. I com que té 
molt a dir, per això parla a poc a poc ... 

I el Pep, i altres ... No us vull cansar. 
Perdoneu que en parli tant. però és que per a mi han 

e.sdevingut molt irnportant.s. 
!Jn bon dia, una nit per a ésser mé!::. exactJes, vaig re1J.nir lBs 

dades de la llegenda i vaig escriure per a tots ells el conte
cançó de Sandy. 

Els hi volia llegir, però no ho vaig fer de moment. Potser 
no n'era l'hora encara, o simp_lement no vaig ser-ne capaç. 

Vàrem dir-nos adéu i un lloc va restar buit,. Tan buit que ja 
mai mês no podrà tornar a omplir-se de la mateixa manera. 

Però ... 
. . . alguna cosa restava pendent: l'eco del darrer mot 

vibrava en el lloc buit. 
Quan vàrem tornar a veure'ns, ells tornaven de l'illa i ens 

n'explicaven el carni. Ja hi havia més companys al voltant: aquell 
dia vaig conèixer l'Elisabet (una altra Elisabet), en Ferran, en 
,Josep, en Francesc i en .Jordi. 

Una rnà havia escrit per a tots: 

Te.stirnoni del nostre 
Pó.S, gavina, 

has estat 
serena 

davant les tensions 
ferma i tranquil.la 

quan vibràvem 
plens de joia i de recança 
patint, 
estimant, vivint. 
creixent 
set dies plens. 

Present 
sempre. 

T'hem fet 
eix d'un record 

únic 
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i símbol alhora. 

Llavore, t..arnbé, v~r~rn llt:::gir plegat~.<s el conte i vàrem dansar. Jo rne· n recordaré .sempre d ·aquella dansa que em va descobrir que dansar és conduir la mà d '1.m altre i deixar que l'.;,ltre condueixi la teva, fin.s que arriba un moment que ningú condueix ningú, només la dansa, la música de tots. 
I q1Jan vaig retirar-me per a ve,ure'l.s -- que lent és el temps a vegadee! vaig adonar-me que tot dansava: els cos.sos, les llums, els sons, l'aire ... i que l'espai sencer s'omplia d'un projecte de vida. 
Tenien -- teníem -- un lloc nou: jo ha.via vist néixer una ilLst. 
Aquella nit la lluna era immensa, roja, i plorava una llàgrima d'esperança. 

I el temps feia el seu pas. 

I. seguint el carni que m'havien ensenyat. vaig poder arribar fins a la prim<:!ra de le-'3 illes. I saber que er.3 ver i tat. El conte no era només un conte. 
M'ho varen confirmar le.:; gavines i ho vaig veure a la sorra: quan les onade.:; del capvespre_, ínfimes, si lents, omplen amorosament el rastre d ·un.:; pa.:;soE". qtle es perden en la mar. Encara ho podreu trobar si hi aneu. 
No puc donar-vos gaires pistes: ho coneixereu quan trobeu una platja on le.s pedre.s són de color.s, quan sentiu aquesta platja envaïd<:~ de l'escalf de l'amistat dels que us volten, quan tingueu la certesa que hi ha un carni per a fer plegats, quan no u.::. negui tegui el dubte de saber que al fons del cor dels homes i de les done.s hi vibra un misteri ... 
.Ja ho veieu, no és gaire ajut per a trobar-ne el camí. Però no us puc dir més. 
Des d'ara les paraules les ha de dir cadascú. 
La gent de les illes ho saben; cal arriscar-se. 
C~.::~l arriscar-se a p~.::~rl.sr. 
Cal arriscar-se a estimar. 
Cal arriscar-se a treballar, 
Cal arriscar-se a creure. 
Per això les seves petjades es perden en una mar de neguit i de calma. I per això la mar les e.stima i té cura de no e.sborrar-les. 

P.D. 

Le.s cercareu? 
Des d'ara, le5 parauleiS le.::. ha de dir cadaecú. 
I els fets seran els de cadascú. 
Només així podran ésser per a tots. 

Rellegeix-ho aquests fulls bastants dies després d'haverlos escrit i m'adono que haig de rectificar una cosa. 
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Deia que un llc~c havia restat buit, que mai més podria 
t.ornar a omplir-se com abans. 
Ara veig que m'equivocava: el mateix lloc torna a ésser 
ple; les persones són unes altres, però allò que omple el 
lloc s'assembla. 


