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amb això n'hi ha prou. Seria una reflexió, no exactament filosò~ica, 

però, amb una certa volUntat .•. U!la reflexió filosòfica. Per la tard.a -a 

mi m'agradaria ser capaç de tenir prou marxa com per fer dues coses més, 

és a d~r, llarçar ·dOs debats, pensant: mitja hora per llançar-lo, mitJa 

hpra per fer-lo, mitja hora per arribar a conclusions, tots i, fer-ho"-

dues vegades, a·la -tarda.-:;i podem- sobre aspectes çoncrets: sobre aspec
tes de procediment, de metodOlogia, d •anàlisi. 

Ara, ·centrem -el dematí sobre aspectes de l'especulaèió; la filosofia de 

l''animaci6 pensant en activitats de nens. D'.acord? 
. è 

Abans d'entrar en aquests quadres jo voldria fer dues o tres afïrmacion~ 

a caire general i llavors ehtrem aqu!. 

A mi em sembla que la pretenc ió teòrica de 1' ac·ció soci o cul tur al és, en 

el fons, idéntica a la pretEmèió profunda de Peducació. ês a dir: quan et 

diuen qüè vol dir'-educat •.. agafar un noi i treure d'ell tot el que té en 

potència i que ho reali_tzi, .efectivament, 'en la realitat, etc, El propo

sit és aquest. tel propcsit de l'acció sociocultural és en el fons· idèn 

tic, és a dir: no hi ha una diferència essencial. El que passa que en la 

pràctica, 1 •escola, per raons de consolidació mateixa, de 1 'apare'll cons

ti t':Jcional que és, ·es veu arrossegada a realitzar pràctiques transmisíve~. 

L'escola té l'encàrrec, té el diposit social .•. l'encàrrec d'ensenyar deter 

min,ades coses, i -feu-vos-ho com volgueu, però,p~r.ò .en el fons vénen a dir: 

els mestres feu això. Per què? perquè està institucianalitzaèa. nentre que 

l'acció sociocultural -que té una· as·sociaci6 molt mér flac, molt més fe

bla- no sofreix la pressió dels aparells socials i polítics de la mateixa 

manera i, segurament, pot respondre amb més honestedat, amb rn~s coherència 

a n'allò que hauria de ser-li propi. no? 

Per tant, a m~ em sembla que ho es pot dir-: uv acció soci o cultural és, una 

acció de promoció, de po·sta en relaci6 de la gent i l'educació no ho éS" 

Ai:>:ò no és veritat! El que passa és que l'.educaci6 no ho pot fer, això, 

segurament. 

Quan vas depurant els continguts pripis de programes d'accions culturals, 
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són programes educatius, al cent per cent, que més a més els poden fer 

efectius, mentres qye a l'escola no els poden fer efectius. 

r Llavors, en aquest document trobareu una reflexió curiosa, en aquest sen-

I tit, perquè és una demanda del Projecte Jove que en deien "Cultura, Educ~ 

ci.6 i temps. "lliure"·, Llavors, des d'una prespectiva d'educació jo recordo 

que deia: l'escola -o aquells que e.duquen-, haurien d'aconseguir tresco

ses, com a mínim -se'n haurien d'aconseguir moltes però ... - haurien de fer 

q~e el noi fos capaç d'act~ar en la realitat. ~s a dir: en el seú enter 

de vida quotidiana t:ora capaç d ''actua·r eficasment. Situar-se-hi; entendre 

les informacions que circulen pel seu medi, processar-les adequada~ent, 

donar respostes precises, respostes en temes d-'acció -que hem explicat- i 

anar aprenent l'eficàcia de la seVa acció. en el seu medi. 

Enyegon lloc, l'escola hauria d'ensenyar, o l'educació hauria_ d'ensenyar, 

a ser capaç ,de relacionir-se i participar. 

I en tercer lloc, l'educació hauria de posar-los en situació de pensar per 

ri mateixos . 

.I, a més a més d'aquestes tres coses ser capaç d'actuar eficaçment en el 

teu entorn_; ser ·capaç de_ relacionar-te i, de prendre pai-t en gruPs i en- ...:. 

institucions i so:::r capi:.ç de pensar pe'r tu mateix .... s6n coses 'indisocia

bles, és dir,. no es produeix una si no es produeixen-les altres. Dit d'u

ha altra mànera: es produeixen tòtes en la mesura qut= es Prciduexen to'tes. 

Cs dir, no es produeix cada una sola, és imposSible .. 

-rAixò des de la prespectiva educacional. Però- és Clar, aqueSts tres objec

t:(us, aque_st tres pr<?pòsitS, s6ry propòSits profundisimament· •.• és di_r:, 

tan serien propis d'un objectiu, d'un plahtejament educacional com s6n es 

trictament _propiS d'un: plantejament d' acci6 soci o cUl tu ral. Es _dir, cap 

actor sacio culturaf negarà que.ell preterl que la g~nt actuï amb eficàcia 

en el seu entorn; que la gent es relacion.i i participi i que 'la gent pen

si. Segur que volen més O menys el mateix. El qu~ passa és que no,ho fem 

des d'una ,prespectiva i tenim uns estris transmisors. Ho fem des- d'una al 

tra prespectfva perquè podem, _i ho farem aid mentres- peguem . 

• 
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-En aquest sentit' jo .entenc "que l'a'cci6 sacio cultural és una ac~i6 en e'l 
fons èctucativa, però feta des de les fronteres dels aparells, encara, eh! 
Es dir, és una acci6 basada en promoure que un potencial donat es desarr~ 
lli, Que la gent es passi amb relació- i que pensin en darrer moment, ·exa~ 
tament igual que J'educaci6, el que passa és que al fer-ho des de les fron 
teres es pot fer •. Si ho fessis des de dins de l'aparell es faria' amb mol
ta més difiCultat. 

Bé'. L_lavo-:s, en aquests quadres el· que jo pretenia era el segUent: era d~ 
mostrar -i _entrarem en el contingut 'qUe· a mi em semblaria com més essen
cial-,· 'però 1 a mi m • agradaria demostrar que aprendre_ a actuar .•. uh noi 

------~----- -- -
se hq fa tot sol;- el __ qu_e_pass;i~_é:;;_Q\:.1~ si hi ha un monitor al ~~.:tat ho fa ,-~-----~- ------------------ ---·- -· ---------------- ---------c-·--
inés bé. Que, ap~e_ndre 8.- -P-e1-ae-i.onar~_e_, __ _J,Jl_l __ n_9i se ho fa tot sol, però si - --- - ------- -· --- ----- ·----------~--

hi ha un moni_"t::_<.?:X:.~-~1_ .coska:t__,li- surt més_ .. t?é •. ~ <!-P~~ndre a pensar, exà:_:_"'::~-~r_:t 
~ el mateix, un noi ja s'ho fa, però si hi ha un adult al costat ho fa més 

bé. Per tant ••• i fixeu-vos.qu~ ara estem de ple en l'afirmació que feia, 
és a dir: v91em qÚe el noi S'' ho vagi fent però que s'ho faci el millor .
possible. No volem dir-li com ·s 'hò ha de fer. 

També diriem, en relació a la primera pregunta, què és l'acció sacio cul
tural o l'animació soc.io cultural, pròpia de grups de nens? Es la pre
tenci6, és la pretenci6 -no és la realitat-, és la pretenció de que el -
noi desenvolUpi els processos que li són propis, ben desenvolupats. I en 
aquest senttt tenim una _pretenc ió dif~rent de la que té 1' aparell escolar. 
Es dir, l'aParell escolar, per molt que digui, no té la pretenció de que 
el noi desenvOlupi els seus_processos. L'aparell escolar té la preter1ci6 
de que el noi desenvolupi determinats processos, determinat per, ves a s~ 

ber! però no hi ha una atenció ni una sensibilitat en els processos dels 
nens. I ara anirem mirant i. comparant, perquè està fet de forma que per
met comparar-ho, anirem mirant què vull dir amb tot a'ixò. 

Aquí "hi ha tres quadres; un sobre l'actuar en la realitat; un sobre el r~ 
lacionar-se i participar·; i un sobre el desenvolupament del pensament. 

En la columna que diu: "context experiencial" fa referència en el- context 
que el noi hi troba habitualment en el seu marc de vida familiar, de car-

• 



rer, mitjans de comunicació, etc. Una mica -en aquí, jo Penso que' en el 
fons trobarem resposta alguna de les qüestions que trobem aquí-. 

Jo diria, normalment, normalment, tot noi -per una ra6 profunda, que és 
-que la nàtura és sàvia, vol creixer, vol expandir-se. L'a vida. és un im
puls Precisament per això tot està vivint i en conseqüència tot noi ten
deix, de per sí, a situar-se allà on viu, a entendre-ho i a actuar d'una 
forma que sigui beneficio~a per ell,• per al seu conjunt organistic, per al 
seu cos .• per els seus sentiments, per al seu p·ensament, per la satisfacció 
de les seves necessitats. Això, tothom tendeix a fer-ho. Tots els nois te~ 
deixen a fer-ho. El que passa, a·ver~ ••• tendeixen a fer-ho en base a què? 
Ery base a to_t- allÒ 'que han après de la seva propi a història. Es dir: ten
de_ixen a fer-ho perquè tothom tendeix a -fer-ho, però la forma com cada -
noi concreta aquest impuls a situar-se en l'entorn, aquest impuls a rea
litzar el seu potenCial, la forma com un noi arriba a entendre el s·eu en
torn, la forma com un noi arriba a treure partit del seu entorn, la forma 
com ·un noi formula les seves necessitats de mçnera que formulant-se'-les 
orienta com viurà; tot-això depèn de la història del noi o la noia i de 
la lectura que hagi fet d'aquesta història d'abans, del que ha entès dei 

' 
seu discurs·. 

A més a més diria, en el context experi'encial -penseu que estem en el ter 
reny del saber viure· la real i tat-, l'experiència quotidiana, sigui qUin 
sigui l"entorn, ofereix una gama de possibilitats d'apren'entatge. Allò
que és quotidià permet d'aprendre habilitats pràctiques. Tu h~s de,sobrè
viure cada dia allà on vius, has. de t_irar en davant cada dia, ja aprens a 
fer el que necessites caQa dia, oi? 

Per vosaltres és normalíssim que ei noi ·de vuit anys sigui capaç d'aga
far el m,etro i desPlaÇar-se a Santa Co.l'oma, a Sant Andreu, oi? A Santa 
Coloma o a Sans, no? Bé; agafeu un noi, de Girona i pOseu-lo a Barcelona. 

' Alucina, queden bloquejats, tenen pànié. No només el nois; -què-, la gent 
gran de Girona diuen.-ens tenen tarita mania, ells tenen una ¡:fòbia tremen
da als de ·Barcelona-, i 'e:!:ls di~en: "els de Barcelona ta:r.-tb,é; perquè- ser.!-! . . 
pre que ens veuen la: matrícula de Girona ens toquen 1-a \rocina. Això és -
com dir que .condueixen molt malament, que és una altra h~stòria_, s' embus
seu a cada cantonada i per això us criden, no? Vull dir, no hi ha, hi ha 
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apr:enenta,tges no fets, -perque 1' entorn no els vol-. Hi ha formulacions de 

la· meva història fetes, perquè la meva història les porta i n'hi ha.de no 

fetes. Bé. 

Això passa, normalment, un noi ho fa. Un noi del meu.poble és cap-aç de 

parar trenta ballestes i caçar ocells un diumenge al dematí i foterse'l 

pe_r dinar amb un arrocet amb els companys;. agara un noi de Barcelona i -

posa'! a fer això, diu ... ocells ... segur!. 

Vull dir, l'entorn en que tu vius desenvolupa unes capa~itats específiques 

d'aprenentatge,· d'actuacions, de supervivència a n'aquell entorn. 

Què passa si al costat del noi hi ha algú qUe vol ajudar-lo a fer això i 

només això? I tot això -per dir-ho optimísticament-. Es dir, què passa si 

algú que per contes de dir: i ara, damunt t'explicaré qui és l'Amuravi, diu: 

no, i ara, damunt t'ensenyaré a compr-endre com és que tu vius al teu entorn. 

Llavors, el que paSsa és que el noi _no només adquireix capacitat per a viu 

re i' per actuar amb relativa eficàcia en el seu quotidià, sin6 que més a 

més adquireix comprenci6 del quotidià, ho entén, s'ho formula, i a més a 

més adquireix una cosa fonamental que és la capacitat de produir comport~ 

\

ments útils. No únicament eficaçOs immediatament, no únicament regits pel 

criteri de la satisfacció immediata que jo necessito en aquest moment, 

.J·sin6 que més a nés produeix. comportame_nt a liuny ... -Posem un cas clar, un 

cas concret-. Al l'entorn dels nois -en aquests moments·, els nois d'una 

certa edat-, hi ha,· -a vere si faig l'inventari ben fet-, hi ha ''GaiS 

streits" hi ha els "Grups Cristin" -vaig bé o no?-, hi ha -no sé-, el's 

"Duran, duran", hi ha aquests, no? Bé. 

Els nois ... com que això hi és .i com que això hi és sotmés a una pressió. 

!s dir, l'entorn és ple de pressions, de pressi6 ••. el Duran, duran, per 

exemple, no? Un noi s'acomoda a n'això, i apr~n immediatamefit la llista 

de discos'· la llista de titols de cada disc, te' 1 rec i ten de memòria, .•. 

però això no els fa entendre res; evidentment! no els ftona cap compren

sió d'aquest aspecte, que per a ell és vital, és dir el viuen amb inten

sitat, com a m!nim, és ple de signif:i.ca1...i6 1 no? Ningú els diu: tu, com

parem_-ho amb els "Grups Cristin", a vere què passa. Oi que no? Bé. 
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-L'acció de_ l'adult afegeix aquest plus, oi? I farà que el noi amb dos ditS 

de front dirà: el "Grup Cristin" és molt més seriòs que "Duran,Duran", gr~ 
cies per el consentiment. Perquè ho és més bo, oi que sí? EspeciaJ.ffient 

aquest disc .que.-es diu Rebrasca, que és 1 'hòstia! -com veieu el meu· fill_ 

em té educat, eh!-. 

Vull dir, a vere, que darrera Duran, duran, hi ha una multinacional i la 

música és el de menys -per entendrens-, i l'imatge- cuidada, i el pentinat 

post-modern i l'hòstia· ••. ~ixÒ és veritat.-· Però això no- é~ art, això és 

façana. I, Si ningú- produeix aquest anàlisi, doncs tots a tragar Duran D~ 

ran, oi? En canvi, si algú.diu: comparem-los, de veritat, fem un progra

ma-. de ràdio, a trevés d'un programa de ràdio, oi? Al meu poble hi ha una 

emissora -un poble de· dos mil cinc-cents-, hi ha·una emissora que movilit

zen sis o set,-sis o set la porte'n-, sis o set que s6n de la nostra qui~ 

ta, i movilitzen seixanta-dos nois i noies a fer programes, en aquests -

moments. Va, atreviu-vos a fer un programa de ràdia, a fer crítica, a ve-

re -què--passa. I ha--alguns monitors .instintius, allà, a sobra, que no te

nen cap títol,_ cap ••• res, però que ho fan de puta mare. Bé. 

Segon. L'experiència, deia, d6na la passibilitat d'adquirir habilitats -

pràctiques. L'acció ·e_ducativa, l'acció intencionada d'up adult, d'un jove, 

no només permet, evidentment, d'aprendre habiiitats i ensenya a fe~, a -

més a més desvetlla una mica el sentit de la meva aCció. E:s dir, em diu 

quin és el significat del que jo faig. oi? I a més- a més, sobretot ofe-
' reix un iinp~ls enorm.e que és, di~ en el noi: eScolta; això que es:tas fen-t 

otganisa-ho per-fer-hó amb els altres. Ho disfrutaràs doble, seràs_ doble

eficaç. en el cas que v:os deia del programa- de ràdio; tu, f.er-ho amb -

aquest, feu-lo junts. I monte):lvos-ho bé, ifeu tm gui6. Com es fa un guió?, 

Va, voleu que vos ho digui? vinga, vos .ho dic. Bé, 

Val fins aquí? •.• Faig un salt. 

Aquest· aprenentatge -allò de la resposta als requeriments ·del ·meu entorn

en el carrer està estructurat per una cosa, estan estructurats per el t~ 
·t~ig. F.s a dir, 'anem provant, anem t?ntejant,. si ens surt bé anirem fent, 

sl. ens foten una hòstia deiXarem d~ fer-ho. Oi? Es a Qir, els nois van 

,,fent coses i tot fent aprenen quines els van bl{ i quines van malament. 
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Quan hi 'ha acció educativa, quan hi ha una educació, ta1:1bé es va fen-t, p~ 

rò, així com en .el primer cas el que "auriem d 1 anar fent" és 1' anar pro
vant, -que és, en der'initiva, un anar provant cec, sense presPectives, 
sense un fi precí-s-, ·en l'acció de "l'animador hi ha una component es;sen
cialment diferent que és el dir: bé, jo el que vull com animador és que 
a:quest noi actui eficaçment, amb utilitat· social -per ell i per els demés-. 
Llavors, hi ha una finalitat, més allà del tanteig,_ per tant, no és que 
deixem de fer, no no. El que passa és que en ei' primer cas el noi va fent, 
si li surt li surt i si no no li surt, però no acaba de saber per què. -
Mentre que en el segon cas el noi ~:t_r_o.b.at amb- --a-1gú qu-e .. -diu.:.____es.é_QlJ:oA.,. 
~------ ------~--

anem cap alià? I ja va fent, però va fent all"!~ _una __ _{_i.I!Jl~_it~tt _que_é.s.,..com--a 
' --;--- - ----- -mínim, aprendre. Oi? 

Es a dir. Veig algun dels animador de la ràdio de Salrà com intervenen, 
és una delícia, eh!. és fabulós! perquè no diuen: has de fer una. ràdio 
així, tal ••• no, no; simplement estan dient ho has de fer bé .. Vas a en-

' tendre, simplement, com ho fem perquè ho f~ssis bé. Un programa curiós. 
Això ha sigut genial com s'ha associat el programa aquest. Es molt fàcil 
anar allà amb deu discos,amb un recull d'articles de diari, d'una revis- ~ 

ta, i llegir-los, el que passa és que falta un control, fa falt9 algú -
que estigui_ fora de la cabina manipulant ràdios, cassets -jo què sé, els 
tocadiscos i totes aquestes hòsties-, clar, ho havia vint vegades més lo
cutors que _controls, i c_lar, ja vos ho podeu pensar, els pobres controls 
anaven ••. fin aquí. Llavors es va plantejar, bé aquí fa falta més. con
trols, es va fer una reunió per tothom i -bé, es tractava de mentalitzart 
a que els locutors professio!l.ah, t~bé fessin de control, com a contra
prestaci6-, això ha generat una dinàmica sensacional ,perquè allà els 
tios de vint-i-sis, vint-i-set,anys amb nanus que en tenen tretze. I com
partint la responsabilitat del programa un des dels controls i l'altre-
des de dins·, perquè després es canviaran els papers. Es clar, llavors un 
i l'altre volen que 'el programa funcioni, perquè· els dos programes són 
dos programes diferents, no? jo faig el control ••• ·tu el fas després. I 
jo diré: escolta, tu, que passa una altra vegada, ••. fixeu-vos, perquè 
tal ••. escolta, no heu passat aquest •.• , i després el petit t~bé s'atre
veix. Es a dir, que d'una forma natural -si és que es pot dir la paraula 
natural- es prodeeix l'aparició d'un objectiu que és fer-ho bé. No fer-ho 

. 
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sin6 'fer-ho bé. Oi? I apareix un criteri qualitatiu. E:s dir; apareix,d 1al . -. guna fo_rma a 1' horitzó Un principi, que és una manera bona de fer-ho i una 
manera no tant bona de fer-ho. Una manera més eficaç, una manera menys efi 
caç. Una més útil, una menys útil. no? 

Això és una de les diferències entre.la inexistència o l'existència de l'a 
nimador. 

Seguim. Quan él noi està sol, si s'equivoca,la paga! Es dir,_ Verror es Pi!: 
ga sempre, i el'r'eps dolOroSament, el noi el rep, el dolor, Quan e1 noi es 
tà acompanyat, si l_a persona que l'acompany'a en sap, li farà valorar l'er
ror, com una forma de progés, no li farà sentir tot el pes del fracàs. Li · 
dirà: va home, va! en què t'ha~ equivocat? aquf podem tirar endavant. Quan 
el noi fracassa ningó l'ajuda si està sol. Si un noi està acompanyat quan 
fracassa sempre hi ha la sensibilitat adulta pient; home, va! no t'ho -
prengues aiXt, un altre dia sortirà més bé. eh? Es dir, hi ha un acompa
nayment, hi ha un coix!. Hi ha una persona més gran que sedeix part del 
seu cor per fer ·de coix~ de l'altre, per"entendrens, no? 

Sal to de ni vell.· En els C(;lri'er els nois no ap"quireixen conciència dels seus 
límits. Això, -tu.deus viur.e, ho deus viure molt, és dir, els nois se se~ 
t~m •.• passen de tot, que són incapaços de garibé tot, no?-. No hi .ha con
ciènCia dei limit,_ i quan te trobes. un l~mft, quan es troben límits, els 

' nois els Viuen en termes de frustració, com S_i algú dcient que és fora d'i!_ 
116 el castigués". No sol valorar, dir: jo tinc límits. No l'elaboren, no? 
Menti-e que quan hi ha presència adulta, presència educativa s'ajuda molt 
·al noi, es dir: escolta! t'has passat, o a lo millor és que no arribaves. 

¡ 
l'i: s· què'· mira, ara per ara estàs aquí. Vols aprendre més? Pensem com ho fèm. 
Però, en ·tot· cas el noi sap que ell s'acaba aquf, 

(parla una noia p.erò no s'entén). 

~s dir, el noi sap on s'acaba.i a més a més algú pot ajudar-lo a dir com 
~ot super-ho .això. ts dir, tens límits,però els pots ·superar. 

En el primer cas, l'experiència és viscuda amb una subjectivitat enorme,. 
la presència d'un adult, d'un jove ajuda a objectivar. Això és clar_issi~. 
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En una certa mesura, per descomJ)tat, ajuda. No vol dir que el subjectivi, 

però, ajuda. 

En el primer cas, els nanus, quan funcione~ sols assumeixen nivells de 

risc molt poc,controlats, se la juguen de veritat, sense que ningú els di 

gui: home no! fins aquí, però m~s enllà _vigila, no? 

En el segon cas, no només èl. risc és controlat és me·surat, sinó que més a 

mes es dóna un fenomen maco, que és que a vegades l'adult diu en el nOi: 

va, tu, resta _una mica més, eh7 Es dir, a vegades· també. esforça que el noi 

vagi una mica més enllà-de distàncies de seguretat excessives,· no? 

' Resumint, A mi m'agradaria que ara diguéssiu si fins ara m'he explic~t bé .• 

E~ a dir, veieu com és possible, -en el terreny de 1 'ext:Jeriènéia; de fa vi 

da quotidiana, del cada dia, del carrer de cada dia, de 1 '-avís de cada dia, 

del joc de cada dia·,- veieu com és possible respectar esSencialment 1 ,·im

puls vital, les ganes de creixer, les gane~"ct''<iprendre'n, afegint-hi, no 

vull dir que res de nou, sinó ajudant a -fer-ho més ben fet. Ho veieu això? 

Ho veieu això? Si? Sí o no? Va ••• Seguim? Jo no vos ho penso llegir 

tot, eh! ~s molt llarg, molt pesat. D'aquí només en llegim un troç. 

En el context de les relacions hi ha ao~ fenòmens centrals, per mi, un és 

en el carrer, en la vida sense presència adulta, les relacions dels nois 

és molt poc estructurada o, en tot cas és estructurada fora d'ells. !-l'ex

plicaré. No és una relaci6 de ..•• a vere, hi ha una paraula castellana 

que ho explica molt bé, és "el hacinamiento" tots al muntó, tots en un 

feixt però no hi ha una estructura per sentir una relació i quan hi és_ 

és perquè el grup a adoptat, com a pròpia, runa estructu.ra relacionada con 

vencional, és dir, que repeteix els models socials d'opressió, de domini 

d'uns sobr~ els altres, de manipulació de les noies per els nois, dels 

petits per els grans, etc., no? Ara, l'estructura no ha sorgit, en ab~o

lut, de la dinàmi-ca del grup. Mentre Que la presència adulta incideix er. 

aquest sentit, és dir, tot ..• és potencialment est~ucturat. I no llegeixo 

més. Volia fer-vos notar que un animador pot agafar les ganes d'una so

cietat de relacionar-se i sense afegir res pot reconvertir-la, reciclar

la, qualitativament i en molta profunditat. 

Una altra cosa; en el carrer, la relació es troba, o la trobes. La vas vi 

vint, mira! Depèn de l'atza-!" en qui t'has trobat, de com t'has _trobat, de 
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quins són els esteriotip~ que dominen el teu grup social, s·ociològic, i els 

repeteixes! Hentre que en el context de la intervenci6 socio educativa o 

sacio cultural la relació no només es troba'sin6 que amés s'elabora. Es a 

dir: l'animador és el que pregunta quin proposit _té la relació nostra? On 

ha d'anar? On volem que vagi? Cap a on l'orientem? Què ha de produir? 

En aquest sentit, hi ha una ~xperiència molt de paSsada, en el temps, però 

genial -jo penso que és genial- que és l'experiència de l'escoltisme clas

sic, l'escoltisme dels anys cinquarita, seixanta -suposo que us queda molt ••• 

podé no ,en teniu coneixemen.t, per?;~ ••• us vull relatar un renomen curiosis-

s im. 

rEn aquests moments l'oscultisrne està partit en quatre nivells' els lloba

\# tons -el llObatons els coneix tothom-, que arriben fins a onze anys o aixi 
,.b . 

~\~.~ vénen a ser les noies guies, que agafen el sector de dotze a catorze·, des 

\:- prés els pioners i els caravels que agafen el sector dels 'catOrZe als ( l,~~ t setze i després v·e el trup, no? Bé. Avanç hi havia els llovators, igual, 

però tot el que-ara són rangers-guies i pioners caravels era un sol sector, 

· e'ra un tall que agafava· dotze, setze i finS i tot a Vegades fins disset -

anys; i les patrulles, que era· la unitat de convivència de sis, màxim vuit 

nois, hi havia -i- n'hi havia d'y.n d'onze a ~iSset. anys. Ja em direu de què 

nois de setze -anys; de qu~ li ve'nia a un noi de setze anys cuidar-se i -

fer..,.se amic· d'un noi d'onze. De res de res, això està claríssim, oi?· Bé. 

Per damunt de tot ·s'encuidaven d'una forma impressionant, una cosa d'llò 

extraordinària, no? 

Jo' recordo, recordo que vaig f.er de Cf;P en aquells ••. d'aquella pre-hist9__ 

r:j.a de ·noi.., havia fet dé· cap, -i sempre m'h~via impressionat l'enorme e~ 

pacitat de resposta d'un.cap de patrulla de setze 6 disset anys quan li 

deies:. "aquí et trasllado i t'encomano .la cura d-' aquest company' d'onze 

que ara •.• ja veus que n'hi ha molts" ,no? 

Immediatament -val a dir que el caire humà de relació entre els grans i 

nosaltres, jo .diria i~pregnat d'un riivell de reflexió molt profund, Hi -

aqui hi. havia una -relació de va~ors i relacions de foñS que llavors aquells 

nois traslladaven als petits, però em·sobtava, ño? l'eficàcia extraordinà-
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d''Un mecanisme com aquest, un organisme tan artificial com és nois de dis-
set. Bé, la resposta era brutalment activa, brutalment intensa. I se'n cui
daven a "matar". I veies nois de disset anys que deies: bé, aquest noi. •. 
alucina:, no? Quina putada que els hi feiem,_ no? Però no ·deuria ser tan ' 
putada quan ho vivien biL :Es dir,- el noi de disset anys que renunciava' a 

tot perquè se_'n ha de cuidar d'un de dotze, -deis -de tretze, i se'n cuidava 

de veritat, a més a més. 

Llavors, diria .•• en l'actuació educativa, sociocultural, socio pedagògl 

ca, la relació no és un fet que ve de fora que mira, es va vivi~t! no, no. 
La relació s'elabora. La relació és quelcom que té un prqposit Potencia.i,-

que s'ha de desvetllar i que s'ha de fer efectiu, eh! 

No dic re_s més d'aquest marc, eh! Ja: us l'analitzareu. 

Finalment, en el tercer nivell -que Per mi és el nivell, potser, més pro

fund perqu;è que un noi actuí amb efïcàcia, perquè actuï quan més eficaç 

millor, quan més un noi sàpiga situar-se y -respondre al s_eu en tor millor. 
Però bé, té una importància relativa. Que un noi eS relacioni bé o mala

ment és més important que allò altre però encara té una importància rela
tiva. Em sembla que 1 'essencial de- l'essencial és que un noi, una noia, ---·---· ' ---------~--~----~----··""'_., ··-· -·-
elaborin la seva identitat. Es dir: jo vull ser aiXí i lluitaré contra el 

' --~--~ --~-~,--~---
que calgui per ser així. Quan un noi cOntrastant-se amb el conjunt-, amb 

tot el gran ventall d'opcions de maneres de ser que ofereix aque.sta sacie 
tat, que ofereix un ventall enormement dispers i enormement dispersador. 

Deix~-me que redacti una anècdota, va bé, no? de tant en tant. En aquests 
moments el meu nanu -té catorze anys, quasi-, ra un programa de ràdiO que 

' ha anat derivant cap a un programa que ells diuen ''ecologista, naciona-

lista i pací.fista" -via música, via llegir notíci-es del diari-, bé. L'al
tre dia li ·vaig plantejar, l.i vaig dir: tu, hi ha objecció de conciència, 

·ja ho saps? Em va dir: no m'emprenyis perquè aixb de la mili vull passar

ho depressa i .no recordar-se-'n més. Bé. Això ha generat una discussi6 

maca a casa. De tant en tant jo al meu fill 1 'ac~lo.b.en .aculat_, ~Q_! ___ Pe¡;-ò. ----·--- - ------- ... - ---- -

acular de veritat'! t-le'n vaig un moment del· pac-ifisme -el r..es de novembre, 
va ser, estavem a cor:~ençament d'aquest curs, van arribar un parell de sime_ 

tomes de que havia fet un parell de coses "rares" a .l'escola, no? allò- de 



' 

: 

vexar.un company, abusar de que ell és un tio molt maco, físicament, i 

bastant llest, i molt estructurat a l'hora d'actuar, molt bon orianitza

dor, havia fet alguna cosa ••• la noticia a mi em va arribar •.• que havia 

fet alguna putada. Havia abusat, per entendrens. Llavors, un diumenge a 

la tarda vaig dir: aque~ta tarda me la dediqués, noi. Home! me'n he 

_d'anar. Vaig, no. Aquesta tarda "para tu padre". Me'l vaig asseure en un 

marge i li vaig dir: mira, escolta, Jo sempre -he pensat amb els UllS ta

pats que tu ets una persona ·noble i arè. m'arriben símptomes de que tu 

ha~ actuat amb poca noblesa. -0' ~ntrada, evidentment, barreres, defenses-, 

i ara! què t'haS cregut? I tu, qui ets per ficar-te-hi?. I dic: mira, ·el 

que et dona menjar cada dia, de manera que mira, m'acabo d'atorgar .el 

dret de preguntar-te ... !in on vulgui-. Un cop superat allò de la deien

sa .inicial, vaig tornar a la càrrega de dir_: tu, o noble o innoble. Una 

de dos, eh! El noi va acabar'plorant. Plorant, plorant. No fent-ho veu

re. Plorant que vaig haver de c~msolar-lo, llavors. 

Es dir, jo penso que de tant en tant val la pena de plorar un noi i dir

li~ no ploris, no .. Jugues net o jugues brut. Bé. 

Eri aquest còntext; diguem, perquè veieu una mica la. mena de relació que 

hi ha. 'I a partir d'aljlui passo molt, parlem del Donant, Donant i del que 

·calgui, i llegim el diari. junts~ i punt. Però no hi_ ha gaire "rollo"(?) a 

casa. Es una casa enorme, tant gran c'om aquesta i només viuen deu perso

p.es i cadascun té· e i ·seu àmbit i ens veiem per menjar, quan- 'tenim gàna,. 

oi? O quim algú té necessita·t de companyia, daries _ensen 'el foc i els -focs 

criden, sobretot a l'hivern, o en dies c,om avui, oi? .No hi. ha allà un 

amonton8J11ent a cas,a, ni molt menys. 

En aquest context, vuli dir, tU: objecció de conciència o mill? I el tio 

se'm va ·treure de so[?ra olímpicament, no? Va dir, això passar-ho ràpid.;. 

I jo vaig dir: \?é, què vol dir això de passar-ho ràpid? A vere, estàs fen: 

un programa pacifista, vas llegir ara fa un mes i mig -perquè el que .sí 

que em to.ca fer és retallar el diari, perquè, pobres, no se'n surten 

s'' han de donar totes les noticies de tota la setmana, 1 'andemà retallem, 

anem-fent pil.a i dijous, er;. mitja hora, triem ·le~ ~oticies i se-•n van.--
, ' . . 

cap a la ràdio, no?_ Llavors, has d'estar llegint, tal noticlia, tal notí-

cia ••• a més, jo el tinc gravat, tal dia vaig gravar el programa, vau èir 

això i això; això no lliga •. Vull que et lligui. Un t;~.ltre cop les defenses. 

Tu què t'has cregut? ••. i j? faig: doncs, tornem -a- i•ofensiva, jo com que 
' 



-13-

t'escullo les notícies· cada setmana i com que t'ajudo, doncs, demano -en 
·contràpartida- poder fer pr-eguntes. -Ara estem en plan de polèmica aquesta. 
Es a dir:-pot fer,la mili, pot no·fer-la; pot dir, quant'abans t'ho tre
guis de sobra, el mort, millor; o pot dir: no,no, jo sóc conseqÜent fins 
el final i •• , i no sé què: Ei1 ei fons a_ mi m 1 és igual; jo la vaig fer i 
vaig fer de sargent i no ho vaig passar tant malament, tampoC. Vull dir 
que .no t'hi mores, no? Però el que sí que vull -i això· sí que ho tinc 
clar-, és que no dispersi, la coherència personal, aquest noi, perquè me 
l'estimo molt. Vull que sigui cOherent. Llavors, o .es pensa, seriosament, 
-i després que dec~deixi el qUe vulgui-, o es pensa seriosament què farà 
amb la mili o que Pari de ·rer programa pacifista, o en tot cas jo no li 
donaré ni una notícia- m~s perquè no •.• comèdia ••• que la faci sa mari ,si 
en té ganes -que ho ducto-, però sompare no en farà més. 

Llavors- diria, noteu -i sui diu això, anem a l'ecologisme, sí que és un 
ecolo'gist,a. convençut, per a mi, però ••. cony, quan li convé compra la ---• . 
llet amb Tetabrit perquè és més fàcil de transportar. Però, és clar, no 
hi ha res més contaminant que els envasos de Tetabrit. Doncs, no hi estic 
d 1 8cord, jo. I l'emprenyo de b6. Doncs, com? doncs, ell i els sis nanus 
que hi a casa -jo normalment quan arribo passo per tota la casa i nor
malment el promíg de llums que apago perquè estan cremant -perquè sí es 
doncs, e! promig d'aquest últim semestre, no? des·de que vam tornar de· va 
cances fins ara el promig és d'onze llums diaris que ·cremen per'què sí, i 
cada nit la mateixa pallissa: escolteu, sí pèr favor, perquè és clar, ne
cessiteu molta llum, vosaltres. oi? 

Es a dir, són mainades atrapats entre dir: ho volem fer tot ••• a vere, ~~ 
terialrnent ho podem fer tot, perquè sorn rics, som una societat, en gene
ral ••. doncs, bé -tendeix a l'opulència-, però sego~s, és que en el ter
reny· del ''coco" també ho podem fér tot i ningú ens dirà res. Es dir, és 
dispersador. En aquest context és enormement difícil construir una identi 
tat donada amb opcions. Es dir: jo estiç per la pau i .jo estic per la con 
servació de la natura, jo estic ••• pel que sigui, no? 

.Lla:vor, diria •.• aquest és 1 'éssència_.aquesta és 1 'essència del discurs 
de l'acció sacio cultural. Evident que passa per ensenyar ••. -perdó, ara 
m'ha sortit el de mestre, m'he equivocat-, evidentment que p8ssa per aju-



' 

dar al noi a reciclar 1' experiènci,a del carrer, a reciclar en els termès 
de JO com a identitat. Que passa per reciclar i reordenar tota la seva -
~xperiència de relaci6 amb els altres i introduir-la en termes 9e: jo que 
no soc gaire de relacionar-me a~b una comunitat, decideixes relacionar-te 
així.~ 

Ara, tot això té una referència constant. Tot això referit a què? a la 
imatge que jo tinc de mi mateig. A la imatge què jo tinc del que jo vull 
ser. Imatge que jo he de contruir i que rn'"'és enormement 'difícil de cons
truir perquè tinc milions d'opcions. -I, em penso que m'he exPlicat bé el 
que vull dir-.. Es ~ dir, avui en dia un noi pot triar, no només que mate

rialment que té possibilitats ,de tot,- sin6 que a més a més pot. fer anar: el 
"coco" per allà on vulgui i nlngú el castigara massa a aquest, ningú el 

martiritzarà gaire -a no ser que tingui un eare plasta com. jo, no?-. 

Veieu el -que vull dir? En aqu.í també hi ha una acció i també és una acció 

essencial. 

~s a dir, des d'una perspectiva d'intervenció soci.o pedagògica -a mi m'a
grada m~·s. aqueSta paraUla que sacio cultural, que és més .•. -, des d'aques..,. 

ta perspectiv','l. i pensant en nens, és a dir: en subjectes humans en 1' expl~ 
sió de les possibilitats. ------
Ahir a la nit vaig veure la tele, en el segon canal hi havia un progr~~a 
.,.una parida no~ma+, 'una -cosa espantosa- que era "La fiesta del estudiante 

en ia radiO" trasmés en diiecte des de Madrid. Bé, mira,, v·'lig ·tenir sort, 
.vaig agafar el· moment que acabaven de donar els premis i van demanar a 

l'Alcalde de Madrid que digués dues coses, -sabeu ~ue·s•està morint¡;-¡ no?· 

(No). 

Té un cancer- d'hepatitis, o_ així. A 11'\és se'l .veia.-.;. tu. Sembla ser que no 

és veritat que esta en"recuperación" sin6 que està a "Sprint!! si no li p~ 
ra. 

Done~. em va entusiarmar, va dir: Jo, sabeu que cada any faig un discurs 
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de tres minuts però aquest any baixaré el recor~,:-::-i els va 'dir una cosa, . 
només, va d~r teniu totes les possibilitats, ~profiteu-les! trieu_ i apra-
fi teti-l.es. Em .va encantar 1 'agudesa del discu:Cs de 1' home aquell, no? De 
dir ••• -Bé, no tens què p~r un discurs pedagògic prou per als nois, és a 
dir: realment, és que en tenén tantes que el problema és dir: jo qui soc. 

·r a més a més el noio .. és dir: ja ho fa. Ja adquire-ix informació. Ja se
lecciona dades. Però amb quin criteri? No ho sap; oi? El criteri és la. 
natural-eia fibra: ve d'avui, o d'aquesta setmana, o de l'última pelicula 

·"QUe he vit. L'acció predOmina sobre el pensament. Tot-plegat, per què? 

Doncs, perquè heJ!l de seguir, estar present_, hem de seguir la marxa, no 

perdre el tr>en, no? Bé. --Això es pot reconvertir. 

Alló que els nois saben de 1' entorn i la forma com ho processen, -en gene
ral o saben de- forma passiva, com els hi arriba, la r-eben però no ho ela

boren. oi? I r'inalment, diria, la imatge de la realitat, que el noi con

-figura, és. una imatge en general reactiva perquè vivim, jo diria en un 

en tor agressiu -no només agressiu en el sentit c_onvencional de que, has
tia! hi ha coses que ens fan mal cont1nuament, sin6 11_1és a més que hi ha 

tant informació en el nostr_e ento_rn que bé, què èns arriba •.. no sé si us 

passa però jo de vegades he dit: bé, baixo la porta i no vull enterar-me 
de res, en una setmana no llegeixo el diari. Us pasa aiXò una mica? Pro
vau, provau, que jo hi. he pensat, no? Bé, amb aquest sentit, diguem, la 

informació és agressiva en aquests moments, no? !s agressiva fins el punt 
de que passa allò que va dir el Fernando Sabater. i era la tensió. El se

tembre. El Fernaòdo Sabater va i'elatar una cosa maca, ·va dir: "es que co~ 
pras el periódico Y lees: tres bombardeos en Beirut, Iran e !rac 11se les 

han foturdes en mig de les ciutats", nuevo "atentat de no sé què", la 

dona em pregunta:_ qué dic e el "diari"? No, no dic e nada"~ O sigui, hem 

arribat ja a generar defenSes contra la informació, de dir: no, és gene
ral, no passa res, no? només quatre-cents mots, avui. 

'ts veritat. Es dir: això il.lusi.ra, el fet de que hi ha una agressió 

constat en la informació i que hem de posar barreres. I les dones no sa
ben posar barreres, o s'acollonen, allò, s'enfonsen o desconecten, però 

no, •• _per tant diri'a, en el fons en el fons la imatge de la realitat és 

una imatge, en general, reactiva, és a dir: contra la constant pressió 

.• 
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que m'està fent la relitat. Feta de mestres: "capulles";- feta de Nunici

pkls: més mal educats que els nens, encara. etc. I feta d'una ¡;¡_llau <mor

me de notícies; d'una allau enorme de coses que he de saber per no quedar

rne enrera; al nano van produint resposte de cojuntura,-respostes de reac

ció. !s a dir: reacció és e~ contrari d'acció. Es dir: jo actuo asobre o 

jo reactuo, oi? 

Bé, en aquests moments jo diria la reacció priva molt sobre l'aèció. El 

noi no actua en funció d'ell, el noi actua en funció de 1 'estímul. La dis 

cusió r~activa, segons el psicoanàlisi. 

Llavor, diria, què passa amb el· resu,li:at? *ssa que el noi no construeix 

una evaluació de la .imatge del seu jo, una imatge de com ha d'ésser present 
personal, sinó que ho fa una mica com a resposta a tot això que li ve a so 
' bra contínua~ent, no? Llavor, diria, hi ha una -per mi- hi ha una ..• com 

arrebatos, que em penso que hauriern de deixar un marge perquè elaboresseu, 

vosaltres, elaboreseu aquesta columna, sobretot. Ht ha una acció que agafa 

.els dinamismes que el món ja fa servir i que els ajuda a trobar. la seva~ 

prOfunditat, Que els ajuda a trobar la seva dimensió. 

'Reprenent, ac.abo amb els .quadres, repreng les tres preguiltes inicials. Qu'è 
j 

és ¡•lffiiri<ació-socio cultural per als nois?. Quin co-ntingUt ha de- tenir, Qu~ 

na ètica ha de. regir~la? 

Diriem: l'acció sociocultural- prop de nois i noies és aquella acció que 

dóna pro fundi tat, dóna dimensió,. dóna prespecti va en els processos mitja~ 

sant els quals els nois s'apropien de la realitat, estableixen relacions i 

estable-ixen' una imatge d'allà ma·teix, construeixen una i denti tat. E': s aques

-ta 1 1 acci.ó. 

Quin contingut ha de tenir? Bé, el cOntingut és doble. Es dir: d'una ban 
. ' . 

da hi ha un contingut material que é,s ·el que els nois a 'porten, el viscut 

dels nois¡ i deSprés hi ha un contingut intencional, E':s a dir: la intenció 

meva 1d'agafar això i dona::--li relleu, 'profunditat, dimensió i prespectiva. 

Finalment. Quina ètica? Bé, pensó que ja està clar, ja ha estat anunciat 
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durant tot- el discurs-, l'ètica és aquella que apunta a que el noi pugui 
construir ct·•una fornia tan autònoma com sigui possible, una identitat, una 
forma de ser present en les coses, una form·a _de ser present al mig dels al
tres, una forma de relació- pròpia. 

Per • mi la filosofia és aquesta. La filosofia de l'a intervenci6 sobre tot 
això .•.• Jo deixaria- -quedarà un bon tall.,..! Pensava que és la possibili
tat de que,_ una mica, desarrolleseu més aquestes premis-es continguedes en 
aquests esquemes, una mica en base a l'experiència de ·cadascú, eh! I ho 
precideixo més, mira .•• els que esteu,en esplais, treballant amb els que 
es.teu en esplais; els qut esteu en Instituts, una mica per sectors d'edat 
ho podríeu fer, nO? 

De tota manera, abans d'acabar, és dir, en aquest terr.en:y fliosòfic, -havent 
apuntat una resposta provisional que és quin és -el contingut, quina ètica 
ha de regir-ho, rn'agi'edaria tornar brevíssimam~nt al protilema de la trans 
missió que em penso que has segut tu qui l'has apuntat, no? 

-SL 

La transmissió de continguts, no? 

' A vere. De trans~issi6 no n'hi ha d'haver. En llòsica, en el discurs que 
he fet em penso que he dit "transmissió no n'hi ha d'haver" però-jo crec 
que s·í; sí en un cert sentit, encara que no exactament transmissió.-1 ara 
reprenc amb el disèurs de l'altre dia a l'Associació ••• a La Paz, eh! 

Ara me'n vaig de la pedagogia, de la secció sacio econòmica me'n' vaig a la 
fisica, eh? Els sistemes físics, els sistemes naturals, estan regits per 
).!na llei. inexorable que. és el principi de l'entropia, ês dir, el prlncipi 
dels transvases d'energia fins arribar a l'anivella~ent; a l'anulació de 
la: difel~ència. 

Llavors. Els· sistemes socials, també. I una onada, no massa profunda a la 
nostra societat ens mostra que hi r.a un paquet enorme i molt important i 
molt significatiu de forces.tendents a anivellar, a igualar, però no en el 
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sentit de justíCia, no, no en els sentit de renta econòmica, sinó en el 
sentit del contingut del pensament, en el sentit de construcció de la ba
se d'' i denti tats, hi ha- una pressió molt important que ·apunta a. que tothom 
sigui~ igual, que cadascun dels altres, anular la diferència i pertant a 
acabar impossibilitant l'intercanvi, impossibilitant el progés diferent i 

per tant instaurant un regne de la mort, per enter:idre'ns. 

De totes mane'res, si_ hi ha una cosa que caracteritzi la vida -i ara torno 
a la física-, si hi ha una cosa qUe caracteritzi els sistemes vius és que 
s6n sistemes capaços d'importar entropia negativa, negaantropia, és a dir: 
s6n sistemes capaços d'incorporar capacitat d'estructura, d'estructuració. 

Una estructura, què és? Es un tot, complex, fet de parts diferents rela
cionades d'una forma determinada. oi? 

Un grup humà -nos al tres, per exemple-, sou tma total i tat que, nrJ_ ~s pot de 
finir per la suma de singularitats: tu_, més tu, més tu .•. no. Es, tots 
aquests més la forma específica de .relació que heu generat, és a dir: per 

.tant, i esencialment sou una estructura_ relacinada, que reconeix diferèn
cies .•. bé, que reconeix una atenció o que viu una atenció entre el reco

neixement de diferènc, ies i -doncs, també _és veritat-, forces nosi'ves, for . . 
ces d'ar¡.ivellament, de dir:· bé,no passa res, quan menys conflicteS; .. nem 
anivellant ... que a:i.xi no hi haurà conflict;es, 1no? Anem morint-nos. Fem 

un pacte de mort per silenci. 

Llavors, torno enrera. Queda clar, això de l'antropia i l'antropia ~egatl 
va? Els sistemes, i ¡3.ixò·, són capaços d'importar, s6n capaços de construir 

'estructura. Bé. 

En pedagogia, jo crec que en aquests moments es pot afirmar el_ següent-, 

Una de ~es grans aportacions que ha de fer un animador és el fer que un 

grup prengui del seu entorn referències que li serveixin •.• bé,prengui
elements de l'enter que. li serveixin de referència per donar-se estructu

_ra; és dir, per donar-se canals di.ferenciadors. Per. facilitar 1 'emergèn
cia personal i distinta de cadasèun. Oi? 

Es· en aquest sentit Aue jo_. l'altre dia referia a la Pasc, que em penso 

'- .. - .. 
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que a m·és a més-, -això • .-. a ve re, que això és utòpic, lògicament. Però és 

que l'acció sòcio cul tu ral és, per essència una opció utòpica i sin6 no é_s 

acció_socio cultural. 

Com ~ry up dia l'escola activa va ser utòpica í ha deixat de ser quan ha 

deixart dè ser ut;òpica. t:s dir: _1 'escola pública és una puta merda a tot 

arreu, tu! i s'ha acabat. Per molt que porti els fills i que vulgu_i seguir 

_Creient, però t'ho mires i dius: això és una pu.ta m·erda que no va en lloc, 

que el que fa és alimentar paràsits i mamons qu'e volen el minim de probl_::. 

mes i que dediquen el noranta-nou pe~ cent de les seves energies a fugir 
' 

fam i de feina, i res. més! Això és la puta realitat, oi? Per què? Perque 

ha perdut qualsevol propensió a utipitzar res. Perquè tots són. funciona

ris tots s6n iguals, 'tots tenen els mateixos di-ets, ningú es vol desmar

CaY". Ja s 1 han mort, ja estant tots fets malbé. Diguein, 1 'únic que ens qu_::. 

daria seria construir un bons forns crematoris per consumar l'holocaust i 

per tornar: a començar, és clar; perquè la gran solució d'aquest pafs fora 

uns bons forns cremàtoris per mestres i tots .cap a allà •.. cantant -jo què 

sé-, l'.himne del camp 'dels serveis terri to'rials corresponents, no? Però 

no fariem res més que materialitzar un fet present,no? 

ondia! La tensió utòpica ês esencialment indispensable, a tot aquest dis-

curs que jo feia, i quan això es perdi s'haurà acabat tot, s'haurà acebat 

la possibilitat d'laterar, en res, i en definitiva, a vere, tornem-hi, 

diem-,ho d'una altra manera. Us va bé la filosofia o no? No. Vull dir, 

us va bé aquest nivell de discurs? 

~ Si.Es interesant. 

No, jo penso que és que en el fons del fons l'afirmació -escolta, posat 

aquf que estaràs més calentona-. 

- Si? 

{parien tots a la vegada). 
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La opci6 soci o èultural és una opció -er.òtica. 

Es una· opció -per "Leos", per l'amor, per la punci6 de la vida. eh? 

FiXeu-vos, la ... és què -a vere si ho se ,dir això, és difícil-._ 

' Si, molt dificil. 

Firxeu-vos; ·els humans .•• a callà. A'vegades ens fascina, ens fascina la 

suposada felicitat dels animals, no? La sintonia amb la natura, .eh.! Es 

una fascinacio constant· en la història humana, si o no? L'animal és z-e

l·iç; l'animal connecta amb el seu ·entorn; ;l'animal viu de l'impuls, viu 

de l'instint, però és clar, és que l'animal no sap que s'ha de morir. No 

té conciència de que es morirà, mentre que l'home saP que ha de mofir; i 

aquesta sertesa impregna la vida humana, i j?'diria que els poderosos, 

els fills de puta d'ells, juguen amb aquest resort.i ens fan començar a 

morir aviat. Es. a dir, el mecanismes de poder més.,opresius, els mecanis

mes d'Atànatos -que és l'oposat a Leos-, s6n dispositius mitjançant els 

quals anem incorporant lentament i anem morint en vida, anem inCorporant 

la mort a la nostra pròpia vida de tal .manera q'ue anèm dei:xan't de viure

la~ anem deserotitzant;_ anem· acceptant mu'tilacions de. felic.itat, mut~la

cions d •.afecte, mutilacions d'amor, mutilacion? de relació, mutilaciOns 

"de tot orçlre! a cinvi de què? 

Cada vegada que a1gú. s 1 ho mira de f,ront s'alucina. 

Recordo que un dels poemes que vereu lleg~r l'altre dia, un er~ aquell,· 

del Cel.aya, que diu: "Quando se_ m~ran de fren te los vertiginosos ojos el~ 

ros, clares ~lúcids-, de la muerte se dicen las verdades, lar barbaras,· 

terribles, amoroses crueldades 01 • ~s dir, quan t'enfrontes en eL fet 

que estàS pa~ tant amb el teu enemic més íntim, estàs pactant amb ell amb 

la meva relació quotidiana, amb la persona que t'estil':'les més. Es dir: mol 

tes de l-es teves relacions que t.' estimes en -base a un cert p1;1cte previ -

teu amb aquests fantasmes, que t'estan fent· morir poquet a poquet. Bé, ~en 

:el moment que descob:i-ei:xes això i ho abordes de front i dius·: torno a co

mençar i fiuré. El primer que has de dir ~s "Barbares, terribles' i amoro

sas cru'eldades". -Has de començar a desmantelar tot el .vici que imp:-egna 



-21-

la teva moci6 quotidiana, etc. I això és pura utopia, és pur impuls utòpic. 

Es diu, no·senyor, torno enrera, .a la,r:el, que és el volia, que és .el que 

tu volies. Tornem a ·coménçar? Desmant~lem-ho tot? Desmantelem-ho tot. Bé. 

Jo volia que en aquest sentit, en aquest sentit, la mena d'acci6, l'.essen 

cial, l'ètica -l'_ètica de l'acci6¡ no, no, és una ètica er'!}tiCa-, l'ètica 

.valuadora Oe l'impuls vital, valuadora de l'institn i, evidentment, situa 

da en la realitat. Perquè, posat en el lfmit, diria jo ... Hi ha una cosa 

un !et curiòs en la mitolOgia de totes les èpoques. Fixeu-vos, en qualse

vol història d'abans,· com sempre hi ha -en le$ històries d'amor també_ hi 

és i mo.ltes històries d'amor acaben que moren tot dos-. Bé, tampoc. Ja ho 

saben que ens hem de morir passem-nos-ho ara "bufa" pera juguem, a no pr~ 

cipitar. Malgrat tot, en les històries d'amor hi ha una constant precio

sa que és qu-e l'obscenitat és pura. L'qbscenitat és viscuda de fot:'ma pu-

ra, perquè l'amor no pacta, és utòpic. 

Llavors, és en aquest sentit que jò vull dir: és una· acció utòpica, és una 

~cci6 amorosa, una opció que es fa perquè estimen, perquè_s'esti~en de

terminades coses i perquè s'estimen per damunt de tot. Oi? 

Quan jo vento parlar de· voluntariat i hòsties d'aquestes, a mi em posen 

nerviossíssim perquè no és un problema de voluntariat és un problema de 

voluntat. ·Vull o no vull, i ja està. I amb la circumstància s'hi pacta. 

Es viu. La circumstància s'ha de viure però no ·s'hi pacta. has de viure 

el pr_esent -que és un desastre; O 'acord-, hi visc però no hi pacto, és 

a dir, vull anar_ mé·s endavan i el vull repassar, per què; perquè m'es

timo la vida 'per damunt de les circumstàncies que m'ofereixen en cada ma 

ment. En aquest sentit és en el sentit que vull dir: l'ètica, per mi, és 

una ètiça eròtica, és una ètica utòpl._ca. i pobres de~s nens i _pobres:_. de ·-
------··"""""--.:~----.- "" 

vosal"tres el dia que deixi de ser-ho, perquè haureu començat a renunciar 

a l'esencial del que se suposa que és la vostra .... q·u'e :vosaltres r.~ateixos 

ara mateix, suposeu que és la vostra acci6, oi? I, darrera de tot els nens 

en patiran, d'això, i les nenes, en patiran. 

Per dir-ho d'una altra manera i .perquè no soni ai~ò •.• utòpicament utòpic, 

sinó realisticament utòpic, em faig i contesto una pregUn·ta~,-·q-u-iiñ";~i~~-

.. 
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renyes els nens? Els renyo mol t. Però jo·, quan renyo un nen l'·abraco molt --7f~· esplic;;?-- vul'!'"di'r~·· tamhé··-e·l~-crêC!'rustrar i també li he de dir 

això no es fa, només faltaria! Ara, quan renyes algú ?br~çal~Q~~-Lo~t--
'·----·-····-
primer, després i durant. Digues-li que el .renyes mo.lt perquè te l'esti-
---··---~-- --- ---" -----'- --·~------------
mes molt. N'esplico? Si tu,"'S'h8:-de-renyar. Quan un nen dia rera dia no 

es fa el.'llit l'has d-'_agafar i dirli: escolta! però ben abraÇat. pic, l'e

ros no ha de desapareixer. El llit fet cada dia no l'ha de suplantar .•• 

és necessari, és un detall, s'ha de resoldre, però- no és essencial, l'' es-
l
i . 

sencial és ••• eh? Es que la casa estigui neta. Es que.tothom trobi els I 
I 

I 
i 

mitjons en una casa de colònies. Quan tu t'hi trobes allà pel mig calçotets 
' bruts í mitjons bruts t'hi ._has de barallar, els has de barrellar, i tant! 

Però agafals de la mà quan els renyis, i que la mà els estigui dient: pe~ 

I ro és que tu has de trobar el mitjó cada dla, sobretot, perquè si no el 

1- -trobes esta_ràs poc confOrtable, no -estaràs bé. Jo vull .que estiguis bé. 

El missatge és aquest. 

Fixeu-vos si entenguéssim quan diem: noi, això va així. El primer missétge 

és: noi, nó' m'és indiferent el que tu fas. Mentres tant preservem això 

·anem bé. Ara, quan e:l, mitjó sigui mês important que ,el nen vol dir que 

hem pactat ar:¡b el que se suposa que és· el nostre adversari, eh! ¡ els mes 

tres ho estan fent contínuament. 

Es que, me'n recordo d'un cas clar, d'.un mestre "jllipollas", yn mestre 

que l'any passat tenia la meva filla a. cinquè que,es ~robava una classe

històricament d'anar fent,. anarquitzant, no? perquè havia tingut durant -

tres anys mestres que .•• com si no hi fossin, no? pobrEfS• Llavors, arriba 

aquest. tic que, d'entrad~ va seduir tothom, nens i pare_s, va dir: aqUí em 

'fotre jo •••. ja voreu. ,, i tal, i és que tothom s'ha donat compte de .la fa 

làcia ·és .dir, aquest tio ho arreglava a cop de còpia. Hi havia nen que 

se'n _al'l.ava a casa amb tres. còpies. Però jo recordo que un'dia em '!a-arri

bar la meva filla a casa i en duia sis de còpies. Primer punt: acceptava 

que la còpia fos una mena de relaci.6 amb el mestre; trobo que és un dra

ma esgarrifòs, no? Com que ja has· parlat, ara a vere,,què té que veure el 

parlar a'Tlb la còpia? però, és que damunt t:;m deia: és que de les sis Cò'pies 

només\hi ha una que si'gui justa, i no ho he vulgut discutir. Aquest tio 

li va fer passar amb les còpies per davant els nens;· i ha fet passar .deu

res pei davant' dels n~ns i ja està, .ja està mort. Veieu el que vull dir? 
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Aquest tia no ña 'tingut els collons de dir: va noi, discutim, A vere, què 

passa aquí? Ha perdut tota: l'erotització, l'amor que podia premar la rela 

ci6 que hi havia. Ja està, ja s'ha oblidat, que es retiri, per al cremato 

ri ••• o veieu el que vull dir? 

Per mi 1 1 ètica, i acabo, és una ètica.. • treu partida, 1' altra, és una -

ètica de buscar l'horitzó q~e se'n ha de'nutrir l'altra. Es una ètica erò 

tica i és una ètica utòpica. Si n6 no hi ha acci6 útil en cap sentit. 

Si ho he fet bé, he contestat mínimament a què és l'acci6.socio cultural, 

quïn ·contingi.m és l'essencial, quin contingut és _perioratiu ,_ quina ètica 

auri a de recor-.ii-. 

Llavors; a mi em sembla que per ..• A ver·e, crec que deu ser important 

que aquestes idees que se'n han anat amunt ?...munt, tornin a la realítat i 

l'única manera és allò ••. grups petits, discussió en profunditat d'un ni

véll. 

Jo pensava proposar el següent. D',aquests tres quadres, l'últim,_ és a dir: 

l'acció cultural i la construcció de la identitat personal del noi, que ho 

he mirat molt de passada, que el reféssiu. Es a dir: que en grups de qu~

tre, cinc persones, si pot ser persones que treballeu amb grups semblants, 

eh! semblants d'edat i sem blans ..• que int'entessiu dir-me: Jo, què podem 

fer per que el noi acompleixi la construcció de la seva identitat? Només 

aquest paràgraf. i si convé. com aquest paràgraf fa referè.ncia al dos antc 

riors, doncs fer breus discussions en els altres dos. Però, sentrat-se so

bretot a dir: jo, què puc fer p-erquè aquest noi sigui elL Què puc fer i 

com? 

eh? que ha quedat èliminat, la proposta de discussió? 

(apenes se sent ) 

Les preguntes eren: Què és l'acció sociocultural? Quin contingut ha de 

tenir? Quina ètica té? Jo proposo de fer com a hipòtesi central allò 

,que en primera instància defineix l'acci6 socio cultura per a nens i ne

nes és ajudar a construir personalitats aútònomes, ben relacionades i co-

.. 
.. 
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neixedores de sf mateixa. 

Ls dir: aut6nomes en el sentit de que es plauguin amb la real i tat. Ben re 

lacionades en el sentit de que obtenguin satisfacció i ·ctonguin satisfacció 

ben .estar amb els altres. I,. que més a més ho sàpiguen, qúe pensin que ho 

'fan i com ho fan. 

Si és que aquesta hipòtesi val, la .pregunta és, això, com es fa? 

Bé. Aquest quadre us pot servir, relativament, com a referència. Pei-qu.è 

precisa algunes idees però no totes. Precisa el que fan els nois, què afe 

girn nosaltres? 

I; vaja, eventualment, si és que decidiu per, aquí, per aquest quadre hau

reu de fer alguna "escursi6" en els dos anterior, però, bé •.• Aquest qua

pot servir com a punt de partença perquè concreta algunes coses. La pre

gunta és: com ho faig perquè els nois amb elS que trebaJ.).o acompleixin -

aquelles fina li tats últimes'? 

Vos atreviu o no? Si decidiu- que no ~m donareu la raó -d'allò que he dit 

abans de començar. Vos atreviu o no? 

- Sf, si. 

A vel-e, ab¡:¡.ns de començar. El problema va per aquí o no va per aquí? Pot 

ser que diga .•• hòstia! no estic en absolut d'acord --amb el que has di t. 

Parlem-ne. 

Jo pienso. que se podria incluir también la pregunta, por qu~ se hace?· 

Por qué lo hacemos? / 

Sí, sL 

Ara, a vera ••. jo diria la pregunta·: com i per què? Bé,, no no, és que sap 

el-que en- fa por, que si discutim el per qu~ ens interessa ,que 1a ·gent si

guin autònoms ben ·re::.acior-.ats i peñsador~? <i que comPrenguin P'-'7rquè tenen-
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aquesta autonom~a i per què. Si discutim €:1 perquè volem tot ·això •.. bé, 

aguanta, eh! acabarem diScutint ••. jo què se, si' Adan i Eva s'entenien. 

Es aixòm que dóna ·la- impressió que en qüestió de ffiembre s'hi p~rticipi 

en el grup, ara podem navegar moltíssim en el sentit d'agafar una ar;¡-

" plitud de discussió.,_, 

Si e-t plateiges, com ho faig perquè, s'avingui a-quest nivell de la con-

ci-ència, la predilecció, etc. Només això .•. 

Sf, si. A vere. D'acord. E_l que passa, em-pregunto si això és un incon-· 

venient. (s a dir, ei més probabli que passi és que tres grups diferents 

funcionin per dinàmiques totalment diferents però que cada u'n d'ell abor

di una prespectiva, només una, bastant aprofundida. I jo ja en tinc prou. 

Vaig a dir el següent. si h,as desenvolupat, amb bastant profunditat, un 

dels peus del trípode ja tens conciència·dels forats, m'antens? Ja et qu~ 

da la conciència, ja hi pensaràs' amb la reva relació de cada dia, en el 

teu lloc de treball, .la teva vi-da. 

Hi havia, a més a més, en aquest nivell de relació que estem,-a la tarda 

parlarem, nò sé, dels dinamismes de les col.lectivitats, etc.- en aquest 

nivell de valoració a mi em sembla que deixar anar una mica el cervell o 

les neurones sense censura,. pel plaer d'intercanviar l'exploració de les 

profunditats de l'ànima, doncs, ja va bé. ja va bé. Hi encara arribarier:J 

deliveradament en el tema, a vere, què s'ha de fer? 

Tu, com fareu el_s grups? els que treballeu amb nens petits? Els que tre

balleu amb nens petits, no? Els de la segona línia ... suposo que és .•. 

amb mainades més .••• quans sou els que treballeu amb nois més grans de 

catorze anys? Vosaltres dos ••. 

Catorze caP a amunt? 

Sí. Només ••. tu també .. , sou tres. 

A_vere, agafar casals, patis d'arnies de l'escola, per una b~nda; casals 

per una altra: i esplais setmanals per una altra, seria un bon sistema . 

• 

-· 
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Fer-mo així·, doncs? 

- Per escoles, grups d'esçoles, hi ha tres o quatre. 

A vere, casals que funcionin diariament, quan sou? · Uh casal diari. 

Només estius, quans sou? Un, dos, tres, quatre. I tu? 

- Jo. treballo en una ·escola. 

En una escola, al pati,'· sou cinc? Sou cinc que esteu en un contex d'escola. 

No, ja,ja. Es que no ens poskrem d'acord. Si diguessim esplai viscut a la

ciutat, sigui diari sigui setmanal. 

- Nolt bé. 

Esplai estiu, diguem, vacances, un altre grup. I faríem grups de set, ja 

estaria bé, grups· de set. 

1-lillor, •• si puguessim fer un altre grup, millor. 

.. 

Fem una altra cosa, a vere. Quans aniria! en el context esplai urbà, dir iem,_ 

a vere, aixequeu ·la mà. Un, dos, tre::;, -quatre, cinc, sis, set. I els demés ... 

- No I?Ot ser .•. 

'I si. f'essim, per exe~ple, gl-ups de. quatre perquè s f,· perquè es té ganes 

d'estar en grups. de quatr.e i les experiències que pot aportar cadascú ·es-' 

tan a diferents nivell, Sqbretót quan siguin per una sola cosa, per exemple. 

Anem a fer una altra proposta., 'és dir:. passem de les estructures, perquè 

s!, ·grups de quatre i ja eStà. Va? Sí? Tu penses que no. 

{No s'enten). 

A la tarda. 
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Es que j_o no sê. Abans estava 'pensant si no seria més_ pràctic, potser, 
això ja hi és i més o menys quadra; no? Si no seria mé-s pràctir dir 
realment què estem\fent per-què això sigui possible? Anar més a n'això 
a vere com estem inci¡ji ts perquè això realmen-t es transformi en una 
realitat. Si, això és una motivació. això és molt clar, però d'això a 
la realitat ... h)._ ha ·tela, perquè aqui tot és molt bOnic però i. l'hora 
de la realitat .aPlicar .això a un grup_ de nanus -e.n .un grup de joves en 
unes circumstàncies molt concretes, on no conei_xes els nens¡, els joves 
que' estan treballant en llocs fix~s coneixen més els nanus. En llocs 
on és centre obert •.• canvia molt, no? ~. , 

S f. 

Realment, al aplicar aquesta ... potser seria més· ••. jo diria, potser,· 
seria més "salseta" ..• més .•• la di seus ió. Dir, què estem fent pe t'què 
això sigui una real i tat; o què està' passant, realment? Estem fent ai
xò o què estem fent? O, per fer això,· què hem de fer? Potser seria més 
rica la discUssió, no? No anirem a filosofar nis6 que ens anirem a Una 
cosa més pràcti·ca. La· filosofia està abscrita, més o menys. 

El que passa que està abscrita per joves, diriem. 

' - Ja, però jo crec que més o menys els- marc, el marc •.• 

Es interessant això que diu, 2h! ~~ a dir, donar-ho ~és o menys per bo i 
pensar més aviat què fem i què deixem de fer en aquesta linia. I això- tam 
bé conforma en els joves. Una cosa important, això està fet pensant en -
joves, no en adults, que més b menys ••. a·més en joves hi ha més problemes. 
Hi ha problemes que aqui no apareixen: de seguretat, de confort físic, de 
"pincs"- i "panes" i aquestes coses, no? 

Doncs, bé. S'accepta la propòsta? Què s'està fent que vagi en aquesta di
recció; Què no s'està fent i com es podria fer? 

-Si, si. 



... 

L'Eilsenda deia que per no dispersar-nos tant 'per ·grups, en el moment de 

discutir, si ho fem per àmbits, on hi ha unes problemàtiques molt concre-

tes ... 

Sí, sí, però ... aleshores, potser no faria falta, ja ... si el tema el te

nim.. sobre la taula, no cal per eXemple .•• els que convides, potser •... 

ja no els interessa ••• 

No, es que ••. les aportacions ... no, no molesta, perquè les aportacions o 

també'_les llegeixen ..• si· es vol fer una reflexió, pot arribar des de-

molts camps. 

Escolteu, nern a veure? S6n les dotze i mitja •.. A la una i mitja, eh? 

A la una i mitja, després de treballar per grups ens trobem aquí· i, lla

vors tenim mitja hora per posar-ho en comú .. 

(~qui es fa el_descans. Des d'aquí, des d'aquest mom~nt el so canvia i 

apenes s'anten el que parlen._ Ho sento pera no sé com surtirà)) . 

. . • . el que aqu! emergeix, aqu! amb les note$ que tenim, emergeix la preo

cupació actual per la feina actual q~e feu. Si o no? 

SL 

Clar_, això .•• Si. hagués mol·ta gent per tractar de 1 'animació en grups de 

n~ns •.. no p~ssaria res, col.laborant es forma un. 

a vera, qUin "panxa" atregla ••.• 

De 'tota manera un parell de re.flexions sí"que les podrier,¡ fer. Una, hi ha 

un gruP_ que s 'ha sentrat una mica en allò que- hem parlat, en t!3mes de re

gulació;. hi ha un problema gros de regulació en la vida dels nens. Perquè 

h~m parlat ..• normativa de la vida eduCatiya. s'utilitza els nens. 

Sobre aquesta reflexió molt ·àmplia que her;< obert aque_st matf el problema 

cau •••. 

La r€sposta provisional és el que jo volia dir, és la .següent, el proble

ma no és tant el marc res~ictiu, com. el marc.... !-1'explico, Aquest estiu 
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ens Vam atrevir un jove amb _·set nens amb bi.cicletres .•• per què? Perquè el 
projecte era francament ambici-ós. El marc no venia •.• el marc no· fixava 
gair-e. A vere, ·el problefna de disciplina, què passarà, com .•• 

El mateix grop que heu parlat del joc i normes de la vi~a col.lectiva, h2u 
fet referència a una altra cosa important que és la continuïtat, és dir: 

l'escoltisme i tots aé¡uell, toque~ cada setmana, les normes, és clar, es 
planteixen, es moldegen com a problema.però a un nivell, que no es plan

tegen a un altre nivell i,és llògic! 

A mi em .sembla que. dins dè la consideració que feia abans de la utipia., 
a mi em sembla que ha d 1 anar- Superant -1' administrací6- ~- ha d'anar agafant 

a les cordes, en el sentit de no generar allò amb lo qual no trobarà res
posta per més que vulgui. O en tot cas anar acurten-li .... 

Realment és un problema, absol~tament habitual que sap segur que trigarà 

a venir uns dos, tres anys. 

Jo estic segur que aquella reflexió que feiem -no sé qui era-, de que el 
problema d'utilitat no és només allò òe fer-ho cada setmana, un cop cada 

estiu •.• però p~ ha un problema més gros -i lligaria amb aquest tema del 
projecte-. Diu, les mainades que nosaltres agafem .a 1 'estiu, .•• a vere, us 
imagineu una escolta amb sisents nanus i sense caps. Això és el funcio~a

ment nostre. Es dir, a l'estiu concentrem cent nanus~ a l'hivern hi ha 
tres programes de ràdio a tres poblés' diferents; un cop al mes algú con
voca i diu: tú, em d'anar a fer·una portada de granatos ... o hem d.' anar a 

fer una expedició en barca ••. o a Torroell.a, oi? Es a dir, algú convoca 
i va qui vol, no hi ha control, no hi ha una disciPlina clara en aquells 
nens, però la utilita':· hi és. 

Casi sempre la gent gran va donant, va donant propostes d'act_ivitat. r¡or
malment el que es fa és organitzar-les d'avui al dissabte que ve, o con

vocar avui a tots el que estan per dissabte que ve i apara, a vere quan

tes barques fan falta si es va de pesca i si algú es queda a peu es· qu'e
da. I, a donar les característiques del que fa falta i prou . 

.•. Ara, diguem, assezurem .21questa continuïtat, m'explico? Ha d'haver-hi 
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una complicitat disciplicinal mínima. Que ningú és ningú en. un,moment do

nar •.• W explico? 

Això funciona amb una eficàcia enormement Superior a qualsevol montatge 

que es pugui fer abans. La: massa flotant, el total- ·de nanus que en han 

passat per les mans, en·aquests moments és de sis-centS .vuitanta. 
' 

Ar-a, insisteixo que hi h.a ••• què hi domina, domina, que hi ha un problema 

ecològic important, nosaltres estem treballant, i veurem .•• 

Es dir·, nosaltres ens trobem, hem .•. _sovint, de frenar-, dir: esc?lta, no 

ho veus ••• sobretot el-primer dia de cacera d'aquesta temporada pàssada, 

doncs, el primer dia ..• ja estaven protegits, però el primer dlo3. de cace-

ra hi havia set, vuit nanus que s'havien organitzar-, -ho vam saber tres 

dies abans-, per anar a fer una cad.e humana en un ·lloc dE: terminar que els 

agrada molt. Ràpidament, telefonant a tothom dient: prohibit, prohibit, 

i a més, si aneu aviarem a ..• que us agafin, pei'què no volem.,'. preferim 

que no •.. 

El probléma aquest del pro~ecte, de dir: què oferim? és enormement deter-'

minat i com méS continuïtat tingui millor. 

Quan explico això em diuen, bé.home, però són unes circumstàncies exc~p

cionals. Bé, no ho sé. Si. no en n'hi ha unes n'h. i ha unes al tres. El 

problema és ..• no sé, jo crec~ és especialitzar .els nois l'ocu¡:)aci6 d'es

·pais que' tenen en els grups, de -joves. Nosaltes_ v:am tenir una resposta, 

primer molt densa i d'una eficàcia extraordinària, 

Això ~el que fa, diguem, a la consíderaèió de com revelem la col.lectivi-

tat. ••. pèr mi •.. des de la norma que sigüi, sinó, sobretot des del 

projecte. Evidentment des de que arranca ..•. des de{?) és mol~ difícil, 

això, és que potser és un mal plant('fixament. Si- f~ssiu una mica,de brona; 

com dei~m •.• però, no tan broma. Si es fes una hiStòria de l'esplai, aquí,. 

a Barcelona, va haver una fa.se col.lectivis:ta, la fase del moure. t'a pri

mera instituCionalit'zació de l'espai per nens aquí a Barcelona ha sigut .. , 

i el compte ..• i els nens viv_ien del que recollien_. De 1~ natura; fer el 
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menjar. 

'Després ha vingut els grups d'esplai. (Un.troç 'més que ·no s'entén). 

Després ha vingut la fase dels gran imperis pluvials -penseu en el "gran· 
Llobregat"-. {i una mica més) ••.. 

En aquests moments el bais Llob,regat està definit 1 'úni-ea força .... 

S6n nosaltres -els funcionaris ... la veu de la identitat, dictada per algun 
·cteu. Es el temps de les cobertes dels deus ...... Bé, tot són relacions ..•. 
Per tant diria, sovint estem creant projectes sota temps. Segurament el 
que cal s6n .. , ·seg;urament el que cal és fer un projecte ...• e.n tot cas, a 
comarques funciona d'esta manera i funciona mqlt millor que al carrer. 

Jo de vegades penso en uria C?sa -faig un altre paral.lel-, és d'una eficà 
cia relativa pero interessant. C6n és que hi ha molts més problenes en 
un grup de Lasquet o de f'utbol o de handbol que en un d'eSplai. Perquè 
la normativa es diferent la del entrenador i el monitor. L'entrenador té 
molta mania a fer el que f'aig jo -a més en el club hi ha joves, adults, 
iaios, per entendre'ns, en el club de futbol o de handbol o de basquet; 
i en l'esplai aijó no hi és, això, no? 

Després ve'ier:~ qu~ en el club on un viu facilita .:en un cert. sentit-, la 
reinserció, de la nateixa manera que no forma part dels ecologistes de 
l'Empurdà, no? Hi ha una normalitat, hi ha un accés llogic, natural, que 
ve a la defensa de la vida d'aquell fuitjà. 

Abans em plantejar quina era la d.emanda social a Barcelona. Hi ha una de
manda de parking, par king de criatures ... hi -ha un o dos que han començat 
ara, a més a més amb mala llet perquè .•.. perquè estaríem tranquils, allà. 
No, perquè el problema és treure'ls de casa els nois. ·sr, perquè els pa
res ens ho diuen:":;¡!, perquè cobreu més car, perquè aixf ens .costa menys". 
Y almenys ells queden tranquils, no? 

Això és el que parlavem nosaltres. Això seria interessant perquè els 
fills su~tissin de casa. 

La demanda social •.• la gent gran no s'ha plantejat què vol, per als nens? 

.. 
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Noteu la diferència que hi ha entre la·demanda que hi ha éntre "el descar 

regar" els nens com ens v.enen i la resposta institucional qu~. el que fa és 

utilitzar~ encarquerar_o el que és un club de futbol ••• 

A casa, la petita va a un gi-up de joVes.-•. êom es diu •.. i _el gran juga a 

basquet. La petita -tots s'ho passen.bé, però la petita t§ unes ganes de 

marxar. de casa que no vegis-. No sé per què és. I la· proposta del grup· •.. 

què és mol bona, que és educativa,• més global, d'acord, que és collonuda. 

La proposta educativa d~l club de basquet és una pura merda. ·Coraensen -a 

protestar, s 'ho pas·sen de conya i van quatre die~- a la setmana, el casti

guen allà entrenant,, {(Un tro~ rriés que no s'entén)) 

Bé, això pel que feia el primer grup. No hi ha un projecte social sobre. 

En canvi, el. tercer .grup, s:!: que voldria fer dos observacions. Una, el te_::: 

cer grup· ha dit "les estructures en les quals els nois _interpreten la rea: 

litat estan contaffiinades, estan utilitzades per aquella idologia". D'acord. 

E:s a dir. 'el purisme, el puriSm~ de la gent que es dediquen a 1 'educació,· 

és un purisme d'una monja de clausura, no? Perquè, és clar, nosaltr~s no 

h~m de' contaminar, no hem 'd'inte~venir. Bé, però, és que_ tot al revés sí 

.que co~tamina, 116gicament, i no pas amb la intenció d'educar! Llavors, 

és clar, és una ~ica • • . tot plegar, m'- explico? 

Perquè jo_estic d'acord en que usea" .coii1 ells interpreten ê1 món, un món 

ideològic, tot i 'que no· sembla que siga (un tros' que no's'entén) 

Jo voldria ·subrallar la component 16gica. Esquemes de' codif1CaCi6 i de 

descodificació. qüe són més lingUístics .qUe no pas ideològics. Jo aiXò vul-l 

Subrallar:;-ho, eh? Vull dii', hi ha un llenguatge a través de la realitat. 

El que es construeix en 1 'acció idÍ.wlògipa és la Conciencia dels homes,_ 

el pensament sur-e), llenguatge-. 

La reflexió sobre el pensament, la conciència, el métode d'ensenyament sf 

Que ••• és dir: arà penseu que si, és clar, ·si vosaltres no 'hi Sou, la -tele

' visió seguirà sen . .". no sera millors, seguiran sen igualment; les campa

nyes de pre·ssi6 que hi ha fpra d'aqtií seguiran sen igualrñent,.'llavors, --

atenci;S a la ingenuitat, "no perquè no contaminen" .•. . •, 
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Bé, el que estas 'dient em fa gr~cia l?'erquè, a ·vegadés·, això el que pro

voca és un ~entimen de no .poder-ho solventar. Vull dir, això de que si
guis concient de que la lliure_ intervehci6 només és una fracció de la 

idea del nano, vull dir •.• hi ha unes fraccions més grans i tot. Vull 
dir, això t' impideix abançar·, no? Perquè amb tu és unes hores però en 

el seu barri i la família estan la resta. 

De tota manera ••• a vera •.• deixam planteixar unes preguntes. Una pregun

ta-: la qualitat del Que el noi viu amb tu és superior o és in:ferior a la 

resta? 

- El meu cas concret, és superior. 

Bé. Pel nanu l'experiència que viu amb tu és més significativa? 

- Si. 

Pel nanu el que visca amb tu tindrà tendència a quedarli? 

Depén ••• Depén. Una cosa' és que sigui tres mesos i una altra que sigui 

tres anys. 

El que vull dir-te és que l'esplai, tot aquest context, de vegades és enor

mement significatiu. 

Sí. No, no, no. El que passa és que depén. del que esperes fer-, d'això-

tan significatiu. Si ~ealment interessarà al nen o no, cosa que cada ve 

gada és més diffcil saber ••• Però tot.això, penso que està clar, no? 

per això ets allà .•• 

No em puc treur del c_ap -aquest s~tembre- una cosa molt curiosa, d'un nar..u, 

un noi de setze. anys, que m'explicava que havia viscut a'llb menor, i deia: 

Un autocar d'amor ,. i de r~pen deia: l?erdò, d.e vida. Venia a dir: jo mai 

serè com èbanç -i havia passa quinze dies amb menors-. Jo no hi e.ra, par

lo d'oien, d'una persona que el v~ trastocar. 

Una altra criatura em deia -a mig campament, aquest estiu-, , ,, jo no puc, 

però sí que m'agrada ser-h±. i faig de comodfn-, llavors,, una cosa que feia 

.. 
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aquest estiu, tinc un eqUipament fotogàHc molt Sofisticat, amb tot ob

jectius, aparells i h'òsties·, i tais el ilanuS que· volien, saben que en

grups d.e cinc o sis, un dia aprendre a fotogra{iar .animal, una experièn

cia interessant, molt ~nteressant. Ll'avors, un dia anavem per la vora 

d'un estany i varem trobar una gavina que sentint passes no es mov-ia, 

vam anar cap a allà i vam veure •.• i vam pensar, ~ira, és que estan ton

tes ••• llavors vaig dir, mirem-ho bé, es bastant estrany,' a vere què pas

sa. Vam.donar la volta a l'estany ••• ràpidament vam dir que l'havíem de 

salvar, així que e.ns quedem aquí aquesta ni t ... f.em una operació de res

cat? va. Tu cap a aquí, tu cap allà .•• es dir, que estavem dispersOs en 

una àrea de vint quilòmetres de diàmetre. Al cap d'una hora d'ocells ja 

eren seisanta, és clar que es posaven· fins aqu: a l'aigua, treient ocell~, 
Llavors, aQUí hi ha una cosa que sembla pura ficció .•. era classifica:r:--les 

per edats;un any, segon any, tercer any, Oi?, que a més o feiem una mi-

ca així "a la pa ta la llana" perquè és difícil que un .•. si no ent«ns 

sàpiga... Llavors, n'hi hav·ia uns que màxim, ·màxim de gavines per motxi

ll-a eren quatre, carregavem les gavines a la ::ïotxila i les portaven al 

campament,· oi?, però to te~ les gaviles els pos~avem -uns escrits, amb ro

ruladors que escriuen sobre superfícies plàstiques, amb l'edat, la par

tida ••• la remesa i el punt on l'havíem trobat. A~xò no ens servia de 

res. En el campament Di. havia ..• allà tenim un sèrum i havia. una maina-' . 

da que anava punxant.carn, mentre, nosaltres varem fer una superfície(ambcany~s)_ 

tancada, per poder vigilar les gavines i a, una espècie més delicada la 

vam dur a una espècie d'estany que-havíem fet -dies abans havien fer 

com una illa--, fer una illa vol dir caber una.anilla de terra i posar 

la terra al mig de fo.rma que 1' anella entri aigua, i allà 'vam çleixar les 

espècies més ... que ,poc s'.havia de fer, perquè •.. no. 

Això va durar unes sis hores, vam acabar a la nit, tot reventat perquè .•• 

Si ho mires bé· és absurt, és dir, fer anar els nanus fent viatges per 

traginar gavil).es no tenia sentit·, l'únic sentit que tenia era.que tots 

els nanus tenien la ilusió de fer de metge, oi? 

Val a dir ••• havia 'una feina, que. la feiem diari.ameñt, era que a sis punts 

diferents del _parc. hi hagués vigilancia ·perquè no entrés ningú.· Llavors, . . 
tin nanu concre·t que va anar a fer la vigilància a un lloc que estava a 
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que ningú ... 

-Quin nanu?. 

Un nanu de ·Protecció de Me.nors, un Tutelar-. Bé, aquest nanu es va quedar 
tota la nit. . • no me' quedo, parquè aquf, "viene una guineu, i què" ? 

El nanu havia estat, des de les vuit del dematí fins les sis de la tar
da {un tl-os méS que no puc entendre) •••• aquest nanu, -despré.s ens hem· 

seguir veient-, de tots eL nanus que hem tingut així._ .. que no tenen amor 
com vosaltres perquè •.• perquè la institució •.. Es un nanu que ha saltat 
del rebut del Tribunal Titular i ha tingut regularment activitats. 

' Aquest nano nc sabia c~m dir que allò -havia sigut molt ... pera el nano el 
deixava anar, .• no. és que tingués por 'perquè_ ja portava tres hores tot 
sol. Es un nanu d'aquells tocats ••• ja està. Clar~ això val, val ••. cinc 
anys d'experiència negativa, segur! Que és un nano que· per altra banda ha 
estat .•. 

El que passa és que posar;-ho en un text condiciona bastant, perquè n'o 
és .el mateix la percepci6 o les ganes d' antendre que pot tenir un nanu 
que s'hagi criat en un ambient o en un altre •.. hi ha ambients nés agres-
sius o no tant agressius, a:ixò condiciona hastant, això. 

' No,és que no sé .•. estàs explicant un tipus de nanus,., bastant difícils, 
· dintra del que cap. No sé, ademés això del montatge que vau fer amb l'a 

ram, un tros de fil i ... si, no? 

- Aquí volia allar a parar jo, .també .• ,. 

-Es va arribar a cent nanus .•• 

Sí. I haguéssim arribat a tres-cents si.;. 

-Quina tipologia de nanus predominava, dintra.d'aquests cent? 

.· 
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Vint-i-set nois,- eren tres de cada un dels nou pobles afectats pel parc 
dels aigua~ .• Normalment inscrits a 1 'Ajuntament respectiu, si n'hi havia, 
local o de departament. D'aquést hi havia vi_nt-i-set, Una vintena er-en 
nens de Figueres, fills de socis d'una institució que es diu" ...••..••. " 
una institució ampurdanesa per a la defénsa de la natura.-Ja estem a cin~ 

quanta-set-, Llavors-, n'hi havia deu de Barcelona. que els- havia imposat, -
vulguis o no, l'a Generalitat de Catalünya, els havia matriculat fraudulen 
tament, -o sigui, el dia que s'obria la inscripció.del campament, el dia 
abans van treure una lfista de deu nens inscritS, jo els hi vaig tornar, 
vaig dir; no, no, aquesta no. Llavors, l'endemà van tornar a venir i vaig 
dir: oh!', és que •.• és que' no. La vostra normativa diu que •.• llavors es 
van posar a riure, el cap dels Serveis Territorials i jo ••• va així, oi! ' . 
Deixem-ho estar, jo no vull aquestes- discursi~n_s ..• els ·nanus podien ve
nir igualment, no? ..• 

- Ja, ja. 

Aquests eren nens de Sant Gregori, d'escoles pobre~ d'aq~í d~ Barcelona. 

-San Gregori .•• 

La resta eren tots de Girona. De Girona, Salrà, SantGregori •.. Girona .i 
dos pobles· d'allà la vora, oi? A vere, els deSairà i San~ Gregori eren· 
nanus que durant l'hivenr, però l'estiu anterior i durant. l·'estiu havien 
anat visquent.una mica activitats, el.grup aquest eren sis o set, i els 
de Girona eren nanus d'aquests i la resta eren nanus inscrfts en dif€rents 
centres socials de barri o del pacte ,que tenim afub la justfcia i Serveis 
Territorials i 8ixí ••• i no hi havia ••• Hi hê.via una re ali tat! i és que· 
posem, vint dels cent nanus eren vint nanus de ••• (acaba la cint~). 

Això que passa cada dia i que en· la vida d'un nen.passa -no sé-, tres-centS 
seixanta-cinc vegades cada. any~ i se'n va a dormir 'tres-centes· Seixanta
cinc vegades cada anys, i d'això no·es· presta atenció, oi? Durant la co
lònia-· el que és segur· que passarà cada• dia. és que_ els nens es llevaran i 
se'h aniran a dormir, que s'hauran d.e renta, que hauran de menjar. Llavors, . . 
això és considerat trivial, això no e? considera com si portés missatges. 
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Corn si fos veicle de significats. Quan això, ben resolt, és portador de 

molt mé-s signi, ficat que la més aiucinant de les experiències. Que el més 

rutilant dels jocs de nit. oi? Per què? Perquè llevar-se, menjar, ,dor

mir, curar-se -quan t'has fet mal-, tenir cura del teu cos, procurar-te 

ó que et procurin benestar, en aquests actes la transferèncfa de persa-
' na a persona és una transfer-ència .que es fa des de la següent prespecti-

va: Jo, adult·, em preocupo del que tu, noi, necessites. Es dir, és una

transferència basada en 'el considerar les necessitats més i_mmediates del 

noi. I això· és el tri vial! 

En la vida d''escola, -aquest dia ho contavaauns mestres-, els nens, en 

un curs escolar de dos-cents dies, comencen una classe mil vegades! o si-

gui, inil vegades.a l'·any que diu:"nois, ara comencem la class-e de •.• " No 

s'hi presta cap atènció, passa mil vegades,- eh! en un any. HoStia! 'clar, 

si un mestre sap dir: "nois, nem a fer" ... D'una mar¡èra o d'una altra ha 

dit mil vegades el mateix missatge, Això queda, segur que queda. queda 

molt més que, a lo millor, excursió relativa a 1 '.estudi compari u de ••• 

del que vulgueu, és igual. rs molt més iiTÍportant l'acció que dir: va! 
home, no-! No? 

Clar, llavors, di~ia: amb la trivialitat d'~na banda, no només es dona sa 

tisfacció a necessitats i per tant el tranfec o transferència és basada 

com jo veig què és el que tu necessites, sinó que més a més se sol realit 

zar -rles de la prespectiya del noi que és el que ho rep-, és un missatge 

adreçat a capes no consients, adreçat a l'inconsient, un missatge d'afec-

te, vull dir, un missatge afectiu. oi? Per tant un transec securitzador 

o insecuritzador. Es dir va al nus, al nus del problema ?el ••••.•.••.•.• 

sentir-me segur per atrevir-ma a fer una Cosa que no m'he atrevit a fer 

mai abans d'ara. 

Noteu -i riquí, diem, dic l'essencial de les prineres de les aportacions

que volia fer-. Noteu qy.e. a~lò de més essenciel que un de gran pot fer -

aprOp d'un de petit és ser present, aprop d'ell, amb un nivell alt de qu~ 

li tat,_ de la presència. Això és el que compt;;. rriés. I, l'autentic "gatget" 

per mi és aquest. Es dir, és la persona que sap estar present, amb nolta 

qualitat de presència,a la vora dels nen~. H'anteneu o no? Es que això és 

l'essencial. 

--Jo, de tota manera ••• 

, 



Digues, d-igues. 

- Jo,_ això vull concretar més. Perquè tot això ho diuen sempre, no? .•.... 

No sé, tu quan intentes transmetre alguna cosa tant important ... no sé 

penso que tots ho tenim en compte.,no? El que passa és que de vegades 

la mental i.t8.t 1 -provar, medir. . . aquests nanus. • . no? però .... SL De -

vegades trobo algunes con tradicions en el .que dius, no? Hi ha v'egades 

que p~les molt de la importància nostra, de la quaiitftt i altre vega

·ctes que ·parles mol_t de la impo\tancia bàsica de .. la ·quantitat, i de ve

gades inclús mescles (no s'entén bé)~ 

.-Sí, quan ho preparo en -molts centres de treball, aquest tipus, la in

fraestructura no possibilita precissamen_t- -hi ha altres coses-, aqUes

ta presència de qualitat. ~ 

Una presència de qual i tat ha de ser un tractament directe, netament, no? 

Per tant és un altre condicionament, no? 

Bé, jo he dit la sifra mil per indiCar quantes vegades arriba a passar 

allò que Considerem- trivial, i fer una reflexió, potser no ho és tant de 

trivial! _Porser no és· 'triVial, i potser la qualitat s'ha de buscar aqul, 

abans que buscar-la en l'·actlvitat._ 

' 

En tot cas¡ la_ millor activitat del món amb una vida quo_tidiana mal· resol 

ta és_ frqcàs Segür. Segur, ·eh! I al 'revés, es pot salvar, de vegades.· .t:s' 

a dit, una activitat .mal parida- amb una resoluc,i6 d.'allò quotidià pot sa;t 

var-se. També és- ·desitjable. Allò desitjable és que tot sigui ... bé.digüell), 

no? Jo. volia subrallar això. 

L'essencial de la teva pregunta és què VoL dir la selecció, ja ... ho sé. 

Tu deies: jo puc dir sf, tu que no. Això segur, està clarissim, "ara, la 

feina teva és lluitar amb les condicions. 

No. (s que ha dit: disser-tar sob're una taula ... per:ò, és que no ho. sé, 

generalment la realitat és una altra. 

Ja. 
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-I que, condiciona noticies ... 

Deixam tornar al teu problema •.. feina _tev:a: lluitar per les condicions. 

La feina de cadascun i feina De tots. Evidentment les circumstàncies s'han 

de viure però no s'hi ha de' pactar, s.i no s6n.-.. no s'Ç.i ha de pactar. Si 

comencem a pactar comencem a fer-ho malament. 

Ja està, tul Es que, ja està! A vere? Tu! a mi ja m'obliguen, a 1a Secre 

taria_. d'anar a col,onies, però jo m'hi nego. No em àone la gana. I molt

dur, una altra oosa a pW.t: els hi dono el Norrnament. Que ?'emprenyen, que 

-s'emprenyin. ·Jo amb aquelles condicions no hi vaig. Ja està, i s'ha acabatl 

I,si volen guerra, guer.ra. Entens? I •.. mira, ells's'ho" perden, si no ac-

cedeixen. I,. no és fàcil i és molt dur i és molt desagradable; però, és -

que ••. tu! arriba un moment que dius: jo vull fer-ho bé, doncs, creo les 

condicions~ Les vaig conquerint . 

• 
Però, tens la possibilitat de posar les condiciOns •.• que per un mateix 

poden estar clares, pero claríssimes! però .•. no sé .•. 

Jo ••• avere •.• deixam repetir una concideraci6 que he fet abans. 'A ve re, 

esencialment estem d'acord. ~s dir, s'han de crear les condicions. El que 

jo diria: mirem de veure-ho dinàmicament, també. E:s dir, es van creant a 

poc a poc, o no? Per ser prudents, diem. No allò de dir: Ara, capallà! ..• 

i si n6, res. Es dir:. s'avança o no s'avança? 7Una forma diferent de pre~ 

guntar-se-ho- ~ 

SL No, no .. No, i que ademés també no oblidem els recursos personals, no? 

Que davant d,'un problema, sempre pots dir d'entrada que és inpossible 

solventar-ho. Per tal de tallar, no? 

No. t:s que 'he dit això pensant amb un problema· que he hagut d'abordar--. 

aquest any. He hagut de fer-me carrec de l'esport; Vaja·, he volgut fer-ne 

càrrec de l'espot de l'Ajuntament de Girona perquè em vaig quedar aluci

nat de com anava. Llavor penso: com estem? Horrible! Bestia! en tres me 

sos hem avançat enormement. Llavors, ja pensament. A més, ja m'he identi

ficat els problemes, Carregar en els Regidor d'uns temes precisos, almenys 

per 'part nostra. Òoncs, endavant, anem bé. Estem molt malament· però a..'!em 
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bé .. Estem molt m~lament però anem bé. 

Intento reprendre 'la teVa ... A vere. Jo he definit, la presència de qua

litat com aquella que és atenta en- el que el.noi necessita. ·Què r¡ecessi-

ten els nois? Temps. Entens o no? 

o 

Jo diria que el tema· és: quines són .les necessitats? -PerdoneU perquè el 

que ara diré és una bèsties~-, la primera- de totes: menjar bé. t!enjar bé . 

. Dormir bé. Segon: seguretat. C:s a dir·, sentir-se ... no sols de les cir-

c'U!Jlstàncies obJectives segures, sinó que més a més el nanu senti que està 

protegit· cont_ra les coses qüe li poden fer mal. Tercer: seguretat perso

nal. Es a dir, rebre acceptació d'una forma constant; -oi? Accéptaci6 vo~ 

dir- el .següent: El noi es vincula, el noi -això tots ho hel) observat-, es 

vincula enormeme11t a aquelles -persones que l'accepten, que li trasmeten -

estima d'una forma no condicionada. Es a dir, que se l'estimen tant si ho 

fa bé com si ho fa malament. Tant si es porta b.é com si es pòrta malament. 

I, acceptació incondicional no vull dir: fe~ el que vu'lguis que m~és igual, 

no. Jo vull que fasis unes· coses i no vull que en fasis unes altres, pe

nò no· deixaré d'estimar-te. Seguiré estiman--te -encara que.. • Bé, que_ el 

noi .-pregui aquesta seguretat personal, aquesta seguretat emocional, és vi· 

tal. 

A un quart nivell hi ha nec_essitat de crear, de fer. I a un darrer. nivell 

neceSsitat de cons-truir una nova persona. t:s dir, de real.i.tzk:r-se. 

Les repeteijo -que a més és l'escala tipica, -1 1 escala convencional del 

Maslow-. El vital, tu! ·és la supervivència. 

Però, hi ha rlanus que trlO. coinS..dei.xènaquesta escala. No li donen impor

tància. 

La jerarquia és aquesta, sí. ]3é ••• això és en teoria. Una teoria t:om una 

altra,. home! però •.• quan tens el menjar ar:lenaçat.- .• ! ·Expressar-te-hi 

compta molt poc, eh! 

-No sé. !s que,jo estic pensant amb ei meu treball quotidià, no? 

SL 
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-No, mira, és que són nanos que. . • és un col.l¡;;ctiu de gitanos, allà a la 
Perona i són nens que a casa seva, potser en el transcurs- de tota una tar-
da poden tenir accéS a un plat de .. fideus o de macarrons i g~neralment,

... mol-ts. d'ells, la major part del que venen al casal, s'apunten perque vo
len. -Bé, ho dic per nens' que teri.en problemes d'aliMentació i en un noment 

' . donat •.. tota una tarda poden menjar el que vulguin i en -canvi no venen 
allà.· .. comprens? 

A yere .•. però això no és voluntari. La normalitat no passa per aqui,és a 
dir: normalment un nen ha de menjar i dormir bé. 

Però, és igual. Tampoc no vull insistir en les jerarquies aquestes. En tot 
cas volia identificar nivells d€ necessitat, i l'' ordre m'és igual, oi? 

Llavors, jo .•• 

' -(parla un xicot però no l'entenc) 

Es igual, deixem-ho carrer. és igual. En tot cas, segu~ que tots necessi
tem expresar-nos i relacionar-nos d'una forma satisfactòria; tots necessi 
tem menjar, tots necessitem protecció, tots necessitem sentir-nos acollits 
i tots necessitem realitzar-nos, tots! en l'ordre que sigui, m'és igual. 

Bé. En la mesura que jo estic a la bora dels' nens donant acollida a n'a-
" 

questes necessitats -acollida real, no fictícia. Acollida real que de ve
gades no es manifesta de cap manera, és dir: no ... no has de dir-ho de-
cap manera, vas fent-ho, oi?-. Doncs, això és la confiança que., has de do
nar. Aquesta confiança q~e el fa que el noi arribi a entendre -bé ..• arri 
bi a entendre- .. S.rribe a sentir Gue. tu estàs allà una mica en funció d 1 ell 
i que més a més ets feliç d'estar-allà, precissament per això. I, això es
tableis un corrent positiu qUe dura vint-i-quatre hores cada día. Vaja ... 
o divuit, o setze, -les que estan desperts-. E:s clar, i això es tradueix •.. 
no sé, al llevar-se: diu, va, tu, la mandra fora i amunt! Fins a dir: ara 
se'n anem a esgarra la fosca. -No sé si !:J.eu notat q"ue les primeres nits 
a una casa_ de colònies són .•. Clar, éS la cara de terror del nen a la. fo~ 
ca, en un indret desconegut. Anem abordar les fosques a un lloc que no sé 
com és. La primera nj t, no és qu.e dormin Per una excitació especial, és -
que no dormen perquè tenen Por, Veràs ••• tancar els ulls en un entorn que 
no coneixen! De vegades hem fet la prova de dir: Tu, ni un crit, ni una 

' 
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amenaça, res. Simplement siguem-hi. Els- nens dormen, Dormen, sempre. 

Per tant, dona una mica la sensació de ..• la necessitat, en aquells moments 

·quina és? Es la seguretat. Doncs, siguem-hi, i ja està! 

Aquests són problemes t!pics, no? Es d~r. els monitors dominen els nens 

o no? Bé, doncs, tu! Si sembla que !-¡o ne,cessiten domini. Si sembla que no, 

doncS, no~ Si fa falta emportar-se un.nen que es troba malament a la teva 

te l'emportes ... Vull dir, el problema és que els nens, notmalment, vull 

dir, continuarr¡ent i amb normalitat puguin experimentar €1 senti111entde que 

allò que necessitin trobarà una solució. 

Encara diria ..• Això seria una primera 'transmisió de la qualitat de la pre

séncia. Una segona definició- més dialéctica ... -e.steu per filos_ofies, o no?-. 

-Si. 

A vere. Un nen necessita fer.-un nen i to,t:hom-, necessitem fer coses fins 

a un· cert p~;~nt antagòniques. Fixeu-vos. _un nen necessita saber que les se.

ves necessitats tenen so1uci6, oi? I això és plaer. Dic, satisfer una ne 

cessitat, reduir una tensi6, produ€:ix.pJ.aer. ¡a. l'hora necessita una al-

tra cosa que és absolutament antagònica que aquesta, que és cu~p~ir les 

espectatives socJal que· pesen damunt d'ell. Es dir, cr~ixer, fer-se gran. 

Agafaré un. cas ben clar, el cordar-se les sabates. Jo recordo, l'únic any . . 
que h~ fet de ~estre, mestre mixte, dintre de EGB, ~aig obserV?r molt una 

companya meva que era realment genial la forma com ensenyava e'ls nens a 

cordaZ.--9e les saba t'es, Jp m'havia fixat en·' mestres que deien: "un altre 

·cop ••• mecago'n dena ..• , què .fas,;". O sig>Ji, an:wen pa.r:<:>gnan amb el princ~ 

pi de la realitat. "n'has de saber? doncs apren-hi, què t'has cregut?". 

Davant 1' exigència de 1 'entorn. Un noi de set a·nys ha de saber cordar.,..se 

les sabates per tant dur. o al' tres m_estres ,que feien ben bé l'ir'lrevés: 

Ai!, pobret, Yine, -e~cara la porta descordada-, vinè bÓnic, seu ... que 
' te la cordo". ,Gran desSis de plaer però ni un nh 1. limetre de progrés.No? 

Es -dir, el nen viu, coQ tothOm, la tensió realitat-plaer. Bé. 

Recordo una companya que era capaç d'anar, en_ cada moment tenia una capa- _ 
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citat extraordinaria per dir: "escolta_! no vas cordat. què ·és que no en . . 
saps? .va Yine. Com es fa? Comença. Com se segueü:? No ho saps. Va vine 

fixat-hi bé, eh! Ara o desfem i ho tornes a fer .•. E':s a dir, era capaç 

de produir a l'hora l'apart de plaer que dóna la·presència adulta, el ca

riño del gran i_ el progés arr.b' la cosa real. Bé. 

Amb la mesura que e+ noi va resolent •.• Què vols? 

bat les .... 

Ja està, ja. S'han aca . . . 

En la mesura que un noi proç:Iuèix i articula bé' aquestes dues dimensio0s 

està produint seguretat, se sen més segur. Hi ha un nivell de contradic

ció entre plaer i realitat, si aixO el noi ho va resolent fa un salt i es 

tà generant ~n prog-és. "Seguretat -personal. Està generant la certesa de 

que allò que necessito ho sabré resoldre o algú m'ajudarà i a més a Rés, 

'allò que s'espera -de' mi jo ho vaig aprenent a fer-ho. Això és seguretat. 

Ara, noteu c¡ue hi ha una altra contradicció, encara. En la mesura que un 

noi se sen segur -un noi o qualsevol persona-, en la ~esura que experi

mentem seguretat en nosaltres mateixos, tenim molta tendència a endinsar

nos en camins incertS, en ·camins d'inseguretat. Es a dir, arrisquem apre

nentatg~s. en camins desconeguts. Terrerys que ens g'enéren inseguretat. ¡,:és 

estimat et sents, més segur estàs,~és t'atreveixes a canviar de comporta

ment en torn els altres. '!·lés explores altres formes de relació. !-lés aco

llit estàs pel monitor, més aventures organitzes a la colònia. Hi ha un 

sobre nivell en tot això: de seguretat- inseguretat. Llavors, en la r:~e

sura que el noi articula: bé· aquest genera la clau que és 1' autonomia. Ge

nera un dinamisme que li permet de regular, per ell mateix, es dir, regu

laria seguretat-inserUretat i de rebot els donaries plaer i realitat. Bé. 
' 

Aquella presència adulta que fa que el noi generi seguretat en sí, i expl~ 

ri certeses i·per tant generi autonomia, és eques, segon, 

-No sé. M'bas d'explicar ... vull dir, està allunyat, però ... 

Sí. sí, però, res. Jo penso que hi ha més. türa, l 1 especielitzador sovint 

és •.• la descripci6 de la figura de ~'especialitzador és una descripci6 



' 

-44-

centrada en l'aspecte relacional. -Iq penso que aquf; hi ha m'és que relaci2 

nal. Hi ha netejar culs, fregar cadires, organitzar on es· fa ei dini:l:r, on 

es freguen plats., com ha rebut la visita la mainada, ••• Diguem, seria-

qüestió de desplaçar la pr~·spectiva organitzadora ... s'ha cte· surtir cada 

dia i cada nit. Entens? ~s a dir, especialització que co~porta la maina-

,da i que no sempre s~'n saben sortir, els monitors. 

Aquest estiu es va produir una situació curiosa, -un dels nois de·la.Pr.o

tecci6 de tfe;..ors-. Se'n van tot un grup a netejar la roba a un safareig 

que netejaVen i aquests dos nois no van, desapareixen. Al cap d'una esto

na el veig qu'e són allà al carrer i dic, hosti! on sou, on són els altres? 

"No.,. és que han anat a rentar la roba ••. " Oh!_', i vosaltres? -Allò que 

n9tes que no ••• que no ••• que no volien1anar a rentar la roba amb els al

tres-. Ah-! n'o voleu anar a rentar la roba, bé. Va, doncs, jo porto el cotxe. 

-Els. nens aquell..~ completament despenjats, d'un grup de setxe, no?-_ Bé. 
' 

El moment que te'n vas a rentar la roba amb ells-te_ n'adones que el que 

passa és que no volen que els altres vegin fins a quin punt la tenen bru

ta! i, llavors, tu t'ho mires ~é i te•n adones que_ no saben netejar-se el . 
cul. Dius: escolta! com us netejeu el cul? Feu-me una denostraci6. Es 

clar ••• ·perquè ••. 

- Ja, ja .• , 

Sí,,no, no" riguis. La pedagogia· conença pel cul! Sí, sí, comença pel cul. 

' Llavors, el que passa és que no sabien netejar-se el cul. Jo penso que."' 

v·aja, a partir d'aquell dia aque~ls nen ja_ anaven a rentar la roba _amb 

-els altres. Po¡:rquè no embrutaven els calçotets de forma tant paté:tica. 

Una altra intervenciÓ, prop d'aquests nanus -d'un altre monitor-, va ser 

la de dir: A vere ••. Ens va semblar, ens va semblar una cosa. El vestuari 

d-'aquests nois era diferent als altr~s, la ind~mentària. !s a dir •.. i no 

era uri probleMa de qualitat, era un problema d'estètica. Bé, un monitor 

va dir: tu!, cinc mil peles i vaig a comprar rol:ía al merc-at. I els hi va 

comprar. I és homologables amb els altres. ·Perquè l,a integració passa,_ en 

un nany, Pel ~os. I un, aspecte relevan .é-s !.'aparença que jo represe'nto

quah ofereixo quan em pre~ento •.• Jo vaig trobar genial que un tio amb 
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-cinc ~il peles comprés una samarreta i uns .tejanos, com els altres, no? 

-Una pregunta. Anaven bruts, o no? 

Anaven molt bruts.· -però, amb una crosta dEi merda, tu! inpresionant. 

- O sigui, la qüesti6 era tant higiènica <:'om estètica. 

Higiènica i. a més a més estètica. 

Es que ••• l'estètica personal és un altre condicionant. Jo preguntava si 
brutalment., .• 

No, no, no. Ell va percebre alguna cosa. Alguna cosa-... yaja, que el nanu 
no es trobava bé amb la rOba que duia. -Apart de que duien esquijames d'hi-. 
vern al mes de juliol,- no? que t:afl!bé .•. , també és una altra. no? Crítica 
del Tribunal-. 

Bé, ·doncS, comprarem un pijama com aquest, c9mprarem no Sé què ••• i ja es 
tà ••. com tothom. Un niqui, senSe color, saps? aquell color vert oliva 
que duia tothom menys ell. 

Vull dir, jo penso que intervencions d'aquestes, el primer· que estan veient 
és: no m•ets indiferent -això ép,el més important de tot-, i el segon: va, 
ressolem un problema que tu ara tens a vere si el desbloquegem i tirem en 
davant. Con ho fem?· Va! fem-ho? Fem. 

Es veu una miça el que volia dir quan em referia a presència? a presència 
en lo quotidia, en lo trivial, eh! 

Si heu estat mai a una colònia amb una quantitat important de nois haureu 
notat •.• a vere; el nano, ,el nano que pateix, normalment -sense fer una 
definic,ió psicològica-, el nano que pateix és un nano que ·està frustàt en 
la satisfacció de necessitat, bastant essencial i ha patit tan, ha patit 
tan, q~e una mica ••• a vera, no sap dir ara què necessita, i sempre fa la 
demanda distorsionada. 

Vos heu trobat amb nanos qué fan la demanda distorcionada? Perquè ja no 



se'n recorden de plorar. Ni ploren per les coses qu_e li fan mal, i_.ploren 

per altres coses. 

Jo recordo que aqUest hi ven, en una discussió que vam tenir, molt maca, 

una nit, Una d'elles havia estat observen les demandes, vine, seu aquí, 

d'on veni•en. Quirsnen eren els que de;;:anaven als mon~tors,_ vine, seu aquí. 

I d'aquests nens quins ho feien, regularment al mateix monitor i quins ho 

feien a qualsevol que estigués per a~là~ 

Però, va ser, realment una disêusi6 preciosa, en la que una mica, varem 

arribar a la idea: bé, a aquest nen, què li passa? I què passa a partir 

d'ara. Què fem? Com ens distribuim estratègicament. 

f•1oltes vegades he pensat que h~ ha una tipologia, un saber situar-se. Us 

heu fixàt que hi ha- monitors que no saben .••• Nonitors que es posen 

d'esqu~na en els nois, és dir què .•.• a més de no ser-hi no els veuen. 

us heu fixat ? Això passa. 

Llavors, amb un altra company -el que signa el llibre aquest-, 

Em<permets? Després hi ha elS monitors •.• hi ha un altre extrem que ;és 

el que "hay amores que matan". Hi ha monitors que semblen pares o mares. 

Això no ha de ser, tú! No han .de ser ni pares ni mares . 

. . . . Van plantejar, a un. grup de monitors, estud~ar apunts sobre com es 

provocaven. (?}. oi? El feie!:r dibuixar, cada mes ens havien de relatar 

una intervenció -cada monitor dels asistents al c.urs-, una intervenció se 

' va del dissabte a la tarda a·. l'esplai. 'Diem, averea, dibuixa la sala, on-

eren els nois, on eres tu? era l'únic que havia ·de fer. I, al cap de tres 

mesos teniem •.. tres per tr~nta ••. teniem noranta dibuixos per mirar, i 

diem:· ,1mali tzen la tipologia de la intervenció: on sou, per a i_ntervenir? 
' 

Van sortir tantes coses i t;an 12iques, oi? que sempre nés ha estat una hip.é_ 

tesi que m'ha interessat, dir-, a ve:re, com et CO•l.~loques' tu? I és clar, en 

el nostre cas, haver de contro.lar cent n'?ns, erà particularment vitat col

lacar-se. CoLlocar-se en els punts d'angoixa nocturna, és dir: ser a =

l'hora del sopar col.locats aqu.{, aqut i n'aquí i al final no calia. Vere, 

un procés ·cte matinades, ,la presència 'dels sopars i· .almorzars .i en canvi ""

una intenSificació de les presències en els sopars. Nem a sopar, vine arab. 
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~osaltres, prendre la iniciativa i dir: veniu en- mi qGe parlarem de ..• p~ 
sem amb els nens l'hora foSca,·perquè ho. necessiten. BÇ. 

No sé, perquè relatar en una hora presència, cotidianitat' i tot això és 
una empresa impossible; i nés que res tratar-ho de donar en un marc d '-im
pressi6 en una teraàtica, ·és a dir.,. per r:ü, per sobre de tot el tema més 
impo_rtat és el 'te na de com .• ,. a ve re, i respoñdre a una de les preguntes 
d'aquest dematí: Què legitima? 

Bé. Sigui quin sigui el projecte educatiu, sigui quin sigUi el Projec-te ._ 
polític per mi hi ha una cosa que es legitima sola que és: Dir, bé, jo-
com a rníni~ intento respondre a necessitats d'aquest noi, tal com jo s6c 
-capaç de percebre.,..'les -i admeto que les percep destor'sionades·, bé.,, mala 
llet, no s6c superr.'li3.n-.-, però, fins allà on les _percebo intento de donar
li una resposta, a vere: intento de que el noi construeixi una resposata 
ajudat per mi, per entendre'ns, per dir-ho més presíssament. ts dir: ca~ 

a mínim per mi això és leg~ t-im -no dic el cent per ~ent-, és llegit im _:fins 
el tant per cent de fidelitat amb la teva percepció -del món. I això no és 
un ar&,TUment .•• discutiu, si voleu, però no •.. és que em penso qüe va a 
missa •. El noi necessita unes coses,_ la vida diaria l'està frustant. tot 
el que fem en la medida que ell pugui construir respostes i solucions és 
fer-lo creixer, doncs, que creixi, tu! 

Em penso que és molt important aquesta precissi6 que has fet "de los ana
res que matan", és molt important. Es molt important. Es dir, no es trac
ta de satisfer-les, després un dia el noi.,. (aplaudiments) .. -., saber si 
és sensible a que la intensió de plaer, satisfer les _necessitats i allò 
el. grau de plaer de satisfer les necessitat s'han de regular conti nuament 

·i si ho regules bé el noi guanyarà seguretat. Però, llavors hi ha un al
tre problema, la seguretat comporta el risc. si risc i se&~retat es regu
len bé, el noi construirà autonomia. Es dir, que construirà capacitat de 
dirigir-se i capacitat d'identificar en quina direcció es mou. 

Em penso, que vaja, qu.alsevol planteixanent que diu aquest és el punt ze
ro, diguem-ne.O assò o deixem-ho carrer. A partir d'aquí parlem-ne, però 
si això no es-dona,és una enganyifa tot. Tot el que ve darrera és .•• és 
mentida. 



Aquesta és una. primera reflexi6. Si decàs, abans de passar a la segona 

mirem si hi ha alguna·qUesti6 més i ·la debaten . 

... fin aquí parlavem d'intervenir, oi? 

Jo penso que hi ha un ••. La presència en els termes que jo 1 'expressava, 

podria entendres com un "estar allà 11
1 és dir, còm un estar ..• - que podia 

ser entés com un estar passiu -que no ho és-, és dir, e,star atent a l'al

tra però no fer re.s més. t:s dir: el que jo he dit fins ara és com dir·: Tu, 

estigues all?, estigues atent, entèratent, siguis· sensible, sintonitza,no? 

Però com si eS 'tractes bàsiccament d'estar· i no de fer en cap direcci6,no? 

Evidentment, això és fa, és dir: no és veritat que hi hagi prou ••. I .a més 

a més s'està activament, s'està fent alguna cosa i s'està fent d'acord amb 

un mfnim mètoda, oi? 

Llavors, a mi m'agradaria parlar ara d'una altra paraula, és èir, no cen

trar el discur¡;; en la presència sinó centrar-lo en la interVenCió i, si 
' tenim temps mirar de d,enar una mica la metodologia essencial de la inter.-

venci6 ~n grups de nenS. 

A vere •.. a mi me fa .•• me 'ra, el seguen t.·- Si observeu m'ho coni~irmareu·. Si 

vosaltres aneu a ensopegar pel carrer grups de nens, haureu notat·-haureu 

notat _una cosa, vagis on vagis, éls nens rarament estan ·sols., estan en -

grup. 'Llavors, tenen necessitat que expressen jugant plegats, fent trapa~ 

séries plegats, etc., de trobar-se amb els altres nenS, però, en el cas de 

la mainada petita -a diferència dels grans que de vegades es troben per 
' 

trobar-se o els adolescerits gue es troben per xarar, i pUnt!-, a.dife~èn-

cia dels joves o adolescents, els nois petits es troben per fer alguna co 

sa. Es a dir, el trobar-se· i. 1' actuar són les dues cares de la mateixa r:10 
J . 

neóa, són •• • cada una de·les fibres que es cruzen fan un teixit, ,per enten-

dre'ns,·eh! Bé. Es troben per fer. coses. ~s a dir: en els grups de nens

hi ha una realitat i és que el grup respOn a una necessitat de relació,-~ 

però a l'hora respon a una necessitat d'acció. Per tant, el marc institu

cioi1¡ü que oferi~, és dir, l'esplai, la .cabana. neolítica corresponent, és 

un marc .. de trObada però a l'hora és Una--pliüaforma per ac'tuar, oi? ·I, lò

gicament cal donar una infraestructura a la possibilita~ d'aCtuar. 
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Llavors, diria .•. per mi, la paraula inter_venció, re_lativament assimilable 

a aquella acciéi que va r:1éS enllà de la presènçia i que s'orienta a fèr po~ 

sible que el grup realitzi,-en la vida real o en el joc-,realitzi algun -

dels seus propòsits, oi? 

En relació a cóm intervenim,-- jo" diria que s_ 1 han de fer dCJ:S discursos. S'.ha 

de fer un discurs curt, és a dir.: con intervenim quan organi tzef!J un procés 

de realització, quan realitzem una activitat. I segon, s'ha de fer un èis

curs llarg, és a dir: com intêrvenim a la vida d'un grup a un,• dos, tres 

anys vista, oi?. 

Pel que fa al primer cas, al nivell cur, a la intervenció puntual, m'agr~ 

daria fer-vos notar el següent: com a mfnim intervenim a t;res nivells. 

A mi m'ha agradat molt aquest matí quan heu plantejat algunes cos-es en ter . -
mes de re-gulació. -Si és que he enté,s la regulació correctament-. Ffxeu-

vos, davant de propósits difosos, que un grup de nens manifesta,-difosos 

o dispersos-, és dir, nl ha nens que volen fer unes coses, altres nens 

volen fer-ne altres, en aquest cas hi ha dispersió, però de vegades hi ha 

el pressentiment de que es vol fer però no se sap què, i en aquest cas hi 

ha una difusió, oi? I davant de la dif.usió i de la dispersió de propòsits 

el primer moment qe la intervenció és una intervenció què dóna un narc, 

que permet de concretar allò difós, allò dispers. El primer nivell de la 

intervenció és l'oferiment d'un mar~ que permeti concretar l'acció en ter 

mes precisos, oi? Es dir, que permiti encetar de fer alguna cosa concre

ta amb un •.. relatiu, sense que ningú o reconti, oi? 

El segon 1:10ment, jo diria, a ï.lés a més, si us fixeu el nens ho fan això. 

Quan els nens es troben debaten poc i es posen a fer alguna cosa; ,un par

ti:t, -el que sigui-, un joc d'amagar,' o alguna putada a algun veí del Dar 

ri. Es posen a fer-la. Però, en aquest procés de realització, nornalnent 

degut a que no hi ha una decisió formal de com hem de fer-ho, es pro~ 

dueixen ràpidament enbussos, és a dir, envolta en una estructura organit-

zativa sòlida, l'activitat es degrada, hi ha nens que se'n van. L'actitat 

perd participants. Hi ha conflictes, i no hi ha la manera de resoldre' ls. 

oi,? Per tant, hi ha enfrontament i de vegades. no és que se'n v<i.gin sinó 
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tent en el qual diu: no sóc jo el que diu, a veref fare~ això,_ ho fare~ . . . 
d'aquesta manera ..• Va nois, seyeu que Vos ho explico. 

Estic intentant d'explicar la hioótesi que us deia aquest dematí.Es a -dir: 
allò desitjable· és que el noi t'robi la manera d'ar-ticular amb. al tres nois 

els seus processos d'exploracoó del medi, els seus process~s de relació, 
els seus processos de reflexió. Això és el més difícil. 

Affib aquesta hipótesi, segons la qual nd sóc j6 qui diu farem tal coea i la 
farem així, si no qüe jo intento que es creï· llenguatge, que es cre·I un en· 
torn, que es creï un mar-c que permeti precisar. què vol-em fer. eh? 

Llavors, la intervenció és molt precària, com veieu. Es a dir: -i evident
ment té tres mor.1entS molt identificables-. un moment de ccaptació inicial 

de cap a on aner:l, un mor:lent d'organització i un mo.nent de ••• i molts mo
ment igual de regulació. Iguals! unà estructura i diferents mor:tent de re

conducció. oi? 

A vere,_ cal que posi algún exemple? perquè. és una cosa aixi •.• una mica 

abstracta? Cai!· no. 

A casa -a casa tenim dos nens. duts del p·oble, perqu'è hi ha una gespa gro~ 
sa que volen cuid~ entre tots, i hi ha una mica de-pista, on poden jugar 

al Barwington -allò, el .te.~is amb_plones-, bé. Això màxir.-: poden jugar qua 
· tre nen¡:;, per tant, de vegades hi ha qu~nze, vint-, v,int-i-cinc que no sa

ben què fotre, no? L6gicament això ens genera proble1:1es, perquè qui no 

tira pedres als ~necs, remena un tocad~scos i et fa malbé un disco; llavors· 
vam dir· , pr9u! .•• fem alguna coSa. per no, •• a Vere, perquè ho ens fass.in 

desgràcies a casa -perquè. no en tenim ganes~ però perquè caP nen se senti 

allò ••. mal tractar, expulsat ... -poden venir, si volen, ,però" que hi hagi . . 
la poss~bilitat que nosaltres tinguem la situaéió .una.mica contfolada-. 

' En aquest Context-e', una primera· cosa._ que va passar és el dir: escolteu, 

esteu lent cua per jugar. Pensein si. hi ha alguna f'lariera quE! pugu~ssiu ju
gar, per contes de quatre, doncs, vuit o deu. Oi? Ne'n recordo que van 

interlt~r un.a modificació del reglament·en.el sentit de ••. per· contes de 
·jugar· dÓs a cada cantó de la xarxa jugaven les taUl(;'!s del _ping-pòng fent . 

la roda. Ei que paSsa és que- la instal.laci6 és ·feta meva, són dos pals 

de tenda de campanya que-:~penja una jarxa, i és clar, uns pals de tenda de 
campanya.- •. no ho- haviem previst que' èf' nen podi<;i carrer massa, se lÉls fo 
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que és que el grup es divideix, no? Uns van a fer una coSa, uns van a fer

ne unà altra o s'enfronten i es barallen; és dir., hi ha colls de botella. 

Llavors, dí ria: tota activí tat iniciada s~guint la nostra interpretació 

del que ens sembla que els noiS volen requereix un s.egon mor;ent d' interv!: 

nir que és un moment en que passem d'un procés de tanteig del què donaria 

de sf aquesta activitat? a un procés d'organització'formal de la mateixa 

activitat. E:s a dir, seria: pensem com ha d'anar ... Co.m ens hen de repar

tir les· feines? què s •-ha de fer? tu què fas? tu _què fas? tu què fas?, cas 

de conflicte, com ho arbitrem? en quina norma ens subjectem? oi? Aquest 

és el segon manent de la i_ntervenci6 que per mi és una inte,rvenci6: si la 

primera era èentrada en la presició. d'allò digós o d'allò dispers, esta 

segona és una intervenció organit,zativa. Una intervenció centrada en do

nar una configuració precisa a un procés d'activitat iriiciat, una mica, -

d'esma. 

I, encara diria: tot i que el grup pugui ·asseverat una relativa organitz~. 

ció, sempre l'organització és insuficient, ser;1pre ha deixat de preveure 

·aspectes de la realitat que hauri hagut de tenir en compte, i l'activitat 

torna a trobar colls de botella. Però, els troba després d'haver-se. do

nat una organització. 

Llavors, dia jo, hi ha un tercer moment de la inte~venció en el qual s'i~ 

tenta d'analitzar regulant. ês a dir: què és el que no va? què he~ de fer 

perquè vagi més bé? 

Resumeixo: una intervenciÓ' a curt, passa per establir el marc que permet . 
començar, per un definir un enter que permeti moure's. Segon: per un do

nar for~a precisa als primer moviments -que són•moviments de tanteig, de 

prova-, moment organitzatiu de lc; intervenció. I passa per un moment de 

regulació que es pot anar repetint. C:.s a dir, un moment que l'activitat 

ha engegat, de tant en tant s'ha d'intervenir regulant-la. Regulant-la en 

el sentit de dir: a veure! Amb l'experiència que ja tenir:~, el propósit 

aquell inicial encara v.a~ o ens hem d'orientar cap a un altre prop6sit? 

Bé. Com ens ho organitzem per anar cap a este altre propósit? 

Fixeu-vos quo: estic relatant i''intent més depUrat. Es a dir: aquell in-

• 
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tia amb el vent i de passada feia saltar la xarxa. Oi? Bé, ho varem estar 
' fent una tard~, van arreglar-se el r:eglament, fins que _al cap d'una esto-

na va venir algú i ens va dir: tu! això no val. 

Llavors, soluci6 immediata, a vere. Pensem-hi quans Rais ha d'haver-hi, 

perquè és clar,. el problema és quan hi ha pocs -que havien d'anar corren 

massa depressa-. Pensem quin és el ~ínim de nois qÚe han de jugar per po

der fer la roda de forma que no hagin de carrer massa. Oi? A més ·a ~és 

havien de posar unes pedres i hauria de ser obligat -voltant les pedres-

i així no... Llavors, diguem, és una primera. intervenció u_na mica orga-

nitzativa, oi? t--lalgrat tot resulta que hi havia trampes i que ... vaja ... 

se saltave!J les pedres, que veien que no se leS havien saltades,- els hi 

contaven com una.'.. Llavors, què passa? .•. Doncs, haurier:~ de conptar 

que una falta és quan ·la pilota cau a terra però que 'tar:ibé és falta si 

et saltes les pedres. Sí? ..• sí. 

S'organitza d'aquesta manera i llavors resulta que hi ha·nois que se les 

hi salten' i que no accepten que sigui ... q1.i'e dit.:en que no. Llavors ... 

ara jo ••• de ple a l'·organització, tu. Redactem un reglament seriàs? 

Es a dir, redactem les normes, una per una?. Va? Va. 

Llavors varem establir un reglament i més a més varen accedir que· hi --

hauria un àrbitre, a. cada canto de la xarxa -que 'és clar, ~i ~i p'assaven 

per darrera és que havien anat bé, i si li passaven per davant és que 

s'havien saltat la rodona de pedres i que no ... que navia hagut falta,• ·no? 
> 

I això ha anat dOnant de si. El q-ue passa és que, és clar, anar e_tern?ment 

fent rodes· es fa pesat, i llavors, en un moment donat que veies •.. agats. 

ves el noi i deies: escolte~! que no us agrada? 

' Bé. La solució adoptada en aquests momehts és la que hi ha lligues, orga-

nitzen lligues. La lliga consisteix en que, si la roda són yuit, quatre 

són un equ~p i quatre són un altre equip. I ,en aquest moment potser hi ha 

nou .equips -diferents que estan fen-c una lliga. 

Això seria· un procés d'interven-ció en un pati on hi ha gespa. 
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La primera és dir: bé, aquí hi 'ha un marc físic que permet fer algunes co 
ses. Çomencelj'l? Allò de ... espectatives .disperses, espect~ti\res difoses ••. 
calla, a la merda .•. perquè falla, llavors? 

La intervenció organitzativa és més eom veieu, normativa. Es la de dir: 

~ois, a vere, com ens ho. fen perquè la roda funcioni, perquè no ensopeguen, 
.perquè no,"tirin la xarxa .en l'aire, perquè no es trenquen els vents, fins 
arribar per que hi hagi arb~tratge, perquè si no és l'hòstia. 

Eh? La tercera ••• i ·a partir d'aquí. •. •Aquesta va arribar a 'funcionar pe

rò ha arribat a colls de botella. Ls aborrit paE;sar-se ~asses estones do
nant voltes. S'ha d'af.egir algún element. La primera regulació que s'ha 

' 
fet és la de dir: bé, fem una -lliga? Fem una lliga. Equips cte quatre? 

Equips de quatre. Escribim ~es regleS bé? Escribim-les bé -les hem es
crites a màquina. 

Dir'ia què,----Ia regulació que em veig venir ara -ja en veig venir una altra-, 

Haurem de fer una pista ben feta perquè les discusi6, de vegades, és si 

ha caigut'o _no... Ja els vaig idr: mira, buscarem totxanes, les enterra

rem a terra les- pintarem de blanc i ja està, ja tindrem •.. Doncs, ara en
terrarem· totxanes de canto' i les pintareffi de blanc. Es dir, irem produint 
renovacions, i suposo que també acabarem buscant tres o quatre ... arran

car-los per fer seients perquè .•. els nanos se'n v.an a seure allà on em
prenyerí més, ja ho sabeu. Doncs farem uns ... posaren un troç de ... perquè 

seguin els espectadors. 

" E:s a dir, 'jo vaig preveient, una mica •.. perquè veus quines regulacions 

succe~sives s'aniran produint. 

Ho veieu, una nica? vull dir, és un procés ... no sé, vols o no vol aco-

llir una possibilitat que t'ofereix un espai ... 

(un lllarg intercanvi entre els assistents, p~rò que no s'entén). 

Queda exemplificat, no? és a dir, donar curs~ •. 

(un altre tros que no s'entén). 

Escolta! jo no sé si ..• el tutor del curs ha d'anar a preveure coses que 

• 



aquests n~ns estan proposar",_t un tipus de.terminat de reconducció per pujar 

el nivell d'estir;!Ul per l'activitat. 

Tot ••. torrnen a estar ·-al mateix m9del. Es dir: algú ha donE!t, ha creat una 

intervenció. Ha intervingut de forma que concreta allò difós, allò dispers, 

en una proposta, o dues propostes. 

Hi h·a hagut intervençions continuades dels seus caps, a nivèll organitzB.tiU, 

taulóns, pressupostos·, tot el material, com se distribueiX, qui ho porta, • 
qui ho compra, i diria se' ls hi ve, a sobra -i_ espero que ho entomin bé-, 

i ••• ara com sintonitzem d'una altra manera per- que quedi m0s ben fet, 

encara, oi? 

Es un procés típic en el ser present act-ivament. ,En intervenir a propòsit 

de 1 'activi tat. 

De vegades, en medis més empobrits, en medis -jo parlo sovint de Girona 

perquè és.on vis, és el poble, no? Diria, en medi urbà i f_ i ns. que no ... 

fins que· els aninadors n-o estiguin més prepaz::ats per doninar les tec;riolo

gies o. les activitats que són molt complexes, possibles,· en el medi urbà. 

Es clar, es~eu lligatS, valgueu o no ·vUlgueu, a les restriccions- de la ca

berna. I perdoneu, ho dic en broma però per fer sagnar la ferida, diguem. 

Són cabernes, tu! on se fant Cistelles 1 ~ang, ~lavors-, diria: j.o també 

he 'observat aquest procés. El que passa què una mica •... no sé ... Recar-

do haver anat· una vegada a Gràcia, ara fa dos anys, en un "xou" impres:;;io.,. 

nant que es montaven uns caps d'un_ agrupament d'escolta,· també·, el que ... , 

el motiu inicial· va ser tres baguls plens de ~etalls de roba . 

•.• • eh! Es ar.ar ensopegant alguna cosa flotant, en 1 'oferta-demanda cons

tant, en la presi6 constant que la ciutat fa sobre el noi. per dir: perquè 

no fem això. dius, lliga .... 'doncs apa, va. 

El que. em sembla que és suïèida és allò de dir. ¡1ois, què vols fer. 'Es un 

infanticidi i un suicidi, a l'hora. Sí o no? Quina cosa rilé.s raz:-a, flores i 

hores i • , . 

rlés aviat, penso ciue val la pena preguntar sense preguntar. -Firxar-,se-hi i 



poden passar, eh! La preven_ci6 és essençial· en 1 'animació. 

Ara fa poc em varen demanar d'un agrupament -un- agrupament d'escolta, ju~ 
tament-, que volien fer una cosa .. , volien fer un terraris -al mes de ge
ner volien fer un terraris-, jo els vaig dir: hostia! no foteu, qu_e no-
trobareu sargantanes per posar-hi, que estan totes hivernant. I van dir: 
doncs, vine, i montans el que vulguis. Llavors vaig preparar un montatge 
amb diapositives explicant el que era Grinpis i explicant. •. vaig' estar 
retratant tota esta gent. qUe esta e~tudiant per tot el món. Els uns estu
diant foques, els altres estudiant girafes, allò per ... motivar, no? i 
el vaig _.dir: mireu, de tot això que fa tanta gent, una cosa vosaltes la 
podeu fer segur, que s6n caixes d'aquestes, niu. Oi? No sé .•• vosaltres 
mateixos. 

\ 
Clar, els nens volien fer alguna cosa relativa a l'entorn, per això em--
van telefonar. Però, és clar, era difòs. Concretar-ho va voler dir, bé, -
rel-lançar allò imaginari, no? allò ••. crear.una mica· de clima, van triar 
fotos molt m~C¡ues, vam estar diapol:?itivant "El National çeografic", una 
revista amb un material gràfic boníssim, i veus, de tot el món, eh! Es uri 

tia que investiga les veus de les balenes fins un anec què •.• jo què sé. 
no? r.Jolt seductora ·la imatge però al dir: escolteu! proveu les c'aixes 
n~-u. Aqui teniu diapositives èe caixes niu de diferents tip'us, per dife
rents ocells ••. vosaltres mateixos. 

Van dir ••. va, d'acord ••• -Le'n demà tot- estava arreglat, és clar, per
què una proposta que engresques, una proposta que els nens s'hi apunten-. 

Llavors, la'n demà mateix -ja no he anar més però ting noticia puntual 
pels caps-,varen anar a recorrer la vall de Sant Daniel, és una vall que 
hi ha a Girona, com el Vallvidrera de Girona, mirant on; què; com? etc. 
no? A partir·d•agui ja sa'n anat organitzant. Han dit, bé necessitem tants 
diners per comprar taulons, hem d'anar a l'ICONA a demanar planos, hem 
d'anar aqui, hem d'anar allà. Es dir, hi ha anar haven~-hi un procé~ or
ganitzatiu, -I més, els eScoltes -és mot tipic perquè es reuneixen cada 
vegada i es martiritzen cada dissabte, no? Fan reunions inacabables-. I 
a mês a més, e~ ~quests moments, sembla que hi ha dos nens del grup que 
estan proposant a l'estiu· fer una activitat de més ambició. Jo diria, que 

. ' 
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anar ~nscpeg·ant ..• hòstia! seria colionut participar en una colla d'escol

tes que . , • no sé què ••. , no? O que seria collonut fer un programa a 1 'erü

sora de Gràcia, no? Per mi, s'ha de venir per aquf, eh! 

Bé. Això seria el cicle c~rt, de la intervenció. 

El cicle llarg, diriem: tot això s'inscriu en un marc, en un marc institu

cional, 1' esplai llegit com a insti tuc ió, com a lloc on existeixen, en el 

temps, de_ forma constant, i ...• 

Llegir com institució, -l'esplai com a institució-, i llavors, el que m'a-

' graderia ••. en el temps: _què és el que dura en el tE!:mps? 

Hés que preguntar què és el que dura? -perque si cada uu ha d'explicar la 

·seva arribarem a una dispersió que no és rica-, la pregunta autèntica é.s 

fer..;. se, la- Pregunta ±ntel.ligent Seria· dir:-· què és el que_ hauria de t-enir 

permanent en el temps, un marc que perme~i relació i acçi6 per nens de les 

edats, entre vuit i dotze anys? 

Jo, lamento.- •• ja_ vaticino el que a tu et passarà pel cap. Diràs: hòstia! 

l'escoltisme •.• sf, sí, l'escoltisme. No;no. (s que hi ha una .. ~ de moment 

ningú ha desmentit, amb apguinents -és que ademés riingú s'ho ha proposat-, 

ningú ha desmentit amb arguments coherents, una mica, les hipòtesi del 

Vedenpower, de-l llacanenco i del .•• i' són elS mateixos. 

Però, és -t;_uè ••. no ·coriec el 1-lacadenco .• _a lo millor,. no? amb profund i tat,· 

_com dius tu. 

Bé_, en activitats de nens hi ha quatre "fenòmens qu12: e·s donen al carrer. 

I tomo. a ?llò que. he dit a1 dematf, mirem què pass~ i llavors mirem, so

bre el que passa, si no hi' som, com ho podem ·millorar-ho·. 

Primera: els nens funcionen en grup,s i en grups relat'i.vament reduïts. Que 
' . 

'VandepoWer va ensopegar dient. platulles i qu_e r.-lacanenco va dir destacaments. 

Però és igua'l, e'ls neris ·-furlcioneñ en grups, aquf, ·allà i tot arreu. 

Segon: ElS grups sÒl en _tenir projeç.tes. Projectes •.• utilitzo la p·araula 
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més genèrica, és dir: els grups en porten alguna de cap quasi bé sempre. 

.Això és constant. 

Tercer: Entré grups, entre grups diversos que ~omparteixen un territori, 

hi ha unes formes de relaci6 identificables i bastant estables. -El Pro

jecte, en. Vandep0~1~r en va dir les acti-vitats de les .Patrulles· i deSprés 

s'han dit empreses; I el Nacarenco eren els plans de produCció,i ho van 

recollil' ae¡uell dinamisme. 

Tercer: entre grups hi ha formes estables, de relació, que duren en el -

temps, que en- Vadenpo\ver va captar perfectar.1ent perquè ·són formes de con

flictes, diguem, els grups s'ajunten p~r poder-se barallar, si us hi fixeu . 

.Es dir,- el mite de 1 'escoltisme aleman.y entre els 65 i el 75 de les patr~

lles germanes, constructores d'un món millor •.• neròa! Es va comprendre 

que les patrulles eren per competir unes contra les.altres. Era un ritual, 

Va ritualitzar l'agressivitat que tot grup té respecte dels altres grups 

semblants que té a_ la vora. 

Al meu poble ••• Era tan maco,el meu poble!. Cada tarda ens trobaven, a 

la vora del riu, a la posta del sol, els del meu poble aquí i els de tlo

llet a l'altre cantó, i cop de roc ve, i cop de roc va, fins que senties 

que un dia AI! A.deu, Adeu, fins demà, fins demà. Tocant-ne un, ja s'ha 

acabat. no? 

Clar. I· eren nens que jugavem en el mateix equip de futbol i ens trobavem 

al cine parroquial,. al mateix, perquè no hi havien ... J'"!or:1és hi havia cine 

a ...•. a Sant Fons no h'hi havia. I, malgrat tot, .les colles havien d'a

nar a hostiar-nos cada ,tarda, només faltaria! VUll dir, que això hi era. 

I Vandepower ho va entendre molt bé. Va entendre la patrulla co~ a unitat 

de gran solidaritat interna i d'oposició a les altres patrulles. I d'aquí 

totes les puntuacions i meravelles que feia; que en !-1acarenco va fer el 

mateix am'o mentalitat ... amb e_l projecte èe construir una societat Soviè

Úca. Una societat soviètica de producció. Es a dir, els destacaments com-

petien entre ells, a vere qui .la fotia tnés ben feta,·i qui produïa més i 

més depressa. Oi? 

Per tant, avui en dia, ·-deixan de -banda l" aspecte de la conside::-ació de.la 
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competència i aquestes coses. Diem, la competència, en els nens, està ri-. . . 
tualitzada i. aquesta ritualitzaci6 constitueix canals estables i que duren 

en el temps. 

Es dir: hi ha d'alguna forma, formulada o no, hi ha ·alguna xarxa que lliga 

els grups 'que actuen, viuen, i les fan en el mateix territori. 

I, finalment, en el carrer també hi ha ij,l que l'escoltisme en diu "propos

tes de progrés personal". En el carrer en hi ha. Els nois saben que passant· 

de tal pantaló a tal altre fan un pas endavant, de tal marca a ,tal altra. 

Saben que fent el salt de ... jo què sé, del, t-larkoffel al Duran...:ctura11, has 
' adqUirit estatus .•• i descobreixes ,no- sé què... això circula·, Oi? La in-

dumentària de l'estutus. L'adcripci6 personal a determinats valors implica 

una corisideraci6 com· si fossis_· un tia més gran, -valors o no, r;r' és igual-, 

el ser capaç de consumir segons què et dona un· estatus. t:s dir, hi ha mo

dels, 'hi ha models que van ritualitzant la creixença d'un noi. Tot això 

en el carrer hi és.· 

Llavors, diria-, ·la configuració d'una col.léctivi tat i,nfÈmtil o contempla 

aquestes dimensions o és 'Un "petardo". Perquè, la gràcia 'de la interven

ció educativa és- el dir: agafo ·a nO que els nois fan i els ajúdo a seguir

ho fen-t i a fer-hO més- b.é. 

Per tant,- diria, l'estructuració d'una· còl.J,ectivitat·· ihfantiJ, passa per· 

aquest quatre terrenys, com a mínim. Primer: respectar, i consolidar, la 

vida del petit, grup. Primer, perqu~ això passa en '_el carrer i vol dir que 

e1s nois ho necess~ten. I, segons: p~_rquè una col.le'ctivitat de quaranta 

'contra Un ffionitor és ingoverriable. Una col.lectiv~tat de deu, més deu, néS 

deu, més deu, contra. un nonitor, és governable, perquè els deu ja es go-

Verner~. la fe-ina de l'animador passa a ser una altra, p~ss·a a·ser la d'ar

ticular els deu , deu , deu i deu. 

Per tant, això s''ha de respectar-, abans qu·e 'res, i a més a. més, bé, dóna-

li profunditat, $i pots. Es dir, ènr~queix la solidaritat. dins del grup 

dins del ¡:iet.i t grup. D.ona' ls contingut materials, dona' ls-hi un à":lbi t que 

sigui segur, un racó que sigui segur -els racon~ de patrulles ·qu_e és d '.una 

utilitat enorme-. tloteu com els-, grups d 1 amics volen dormir_ plegats. a les 

' 
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cases de. éolònies i els campmnents. tioteu que volen anar a fer el toc -Col:! 

diem a Girona-, volen anar junts. No-teu com demanen una nit d'escapar-se a 

fei- un gelat, noteu c_or;¡ volen ser del mateix equip a l'hora d'agafar' un 

joc. Etc. etc. 

Hi és i hi és· una realitat coristant, diguem, Noteu com, en aquell debant 

eri qUe els nois -i les noies cov.~encen a no ignorar-se, co¡n mai un noi s'a

treveix a anar a veure una n~a, han de ser els nois que van a veure a les 

noies, Oi? Els hi costa enormement, fer-ho individual. Han d'anar en gtup, 

encara, no? 

Noteu com el pas -grups d'aquests que no són coaccionats-, con el pas de 

grup de nois per una banda i el grup de noies per l'altra, el grup de nois 

i ,noies es produeix simultàni. oi? 

S'ha de respectar però da:~unt s'ha de fer Servir. és a d~r. s'ha d'ajudar ---. els nois a dur-ho fins àl ""final -i jo diria, a més a més, a explotar i a 
fer que explitin, el potenciat que conté la si tuaci6 mateixa-. 

E:s dir, un grup petit és un grup on la relació pot ser intensa, per tant 

més rica, doncs, enriquim-la. 

Un grup petit és un grup on les coses •.• a vere: si a mi em diguéssin, tu 

t'has de relacionar, per igual, ar.1b els trenta-no)..~ conpan:~.s del teu.grup, 

Jo diria: impossible·. Necessito tenir-ne tres en els que els hi pugui dir 

tot. I construir un llenguatge que ens enter.gue~. Es que si n6, no puc. 

Ho necessito i per tant ho vull i ho vull desesperadament. I em dol enorme 

ment quan veig que àquell llenguatge no em serveix. 

I als nens els passa igual. I si teniu cònverces amb nens que han sofrert 

una fruStració o una separació d'un ar:1ic, hostia! hi ha un sofriment enor

me, allà dins,·enorme! Bé, necessiten saber que algú els entén, oi? 

Jo diria, ·utilitzem-ho i. fem- que tingui utilitat, ajudem el noi. a fer-ho 

efectiu. eh? 

Noteu que us estic plantejant, ara per ara, una intervenció en la forna ~o 

• 
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en el contingut. Es ·dir: el que ells es diguin, allà ells! -De moment, dic_, 

eh! l'important és que puguin dir-se-. V9len parlar-se, que puguin par

lar-se. Volen desenvolupar l'_amistat, que la des~nvolupin. volen •.. no sé 

què, que ho fessin. Encara no entro en 'el. contingut," eh! 

Segaria cosa: Ulia col.lectivitat infantil ·ha d'estructurar-se en base -i ho 

he dit abans, tot just. començar, havent dinat-, Per mi l'element més es

tructurant, el q~e dón'a més identitat a una coLlectivitat és ·els projec

-tes que li són pròpis, és dir: vosaltres, què feu? Abans els nens deien: 

jo sóc jugador. ja estava tot dit. 

Bé, aquests nens nostres de l'Ampurdà i del Gironés diuen: som de l'H;T, 

encara que no ho siguin, perqÚè no-paguen cap quota ni res. I jo sóc del 

grup de l'Aillament, perquè se'n va en un sopar amb una noia dCl ocells. 

I, jo sóc dels que fem no sé què a marina, -rw sé corn en diuen, descobertes 

marines, perquè estudien les pobla'cions de ... -, i. .. vaja, hi van tres cops 
. ' 

a l'any no us penseu, o som del grup de recerques marines, no? 

Ja està tot dit. Som dels qUe fen. En els nens· com a col.lectiu, el~ iden

tifica, molt, som els que fem. Per tant ••• I daltra banda, vaja, ja no 

cal dir-ho -és. super. conegut-, des de sempre els nens· han. necessitat fer_, 

desesperadament fer, fer com els a'dults perquè és una forma de sentir -

m'estic fent gran, n'aprenc. Vaig fent el ·mateix que els altres. Però, és 

clar: .• noteu fins a _quin punt, aquesta societat és früsti'able, en ,aquest 

sentit, :,:;obretot la urbana. t:s que 1un nen no pot,fotre res, només poder. 

fer veure que fan. Us heu fixat en això? E: s dir, e.ls esteu oferint un con

text en el que poden fer veure que fan però no poden fer. oi? 

Oltimamerit, varem estar en un al.tra, varem mirar els catàlegs d'oQjectes 

de jocs per Espectrum, que és' una 1.1arca d'ordinadors d'aquests petitons. 

Vaja ••• tu deix-a veure que faig, eh! Pe'rò, a més, en algen lloc ja 'diu 

simulador de,.',. Ja ho diuen, tampoc ·no. Einèanyen en aquest -sentit, no? I 

són jocs de collons. Es dir: agafes un. joc d'aquells i diu: hostia! que ben 

pensat.Ls aco~lonant. Té una sOfisticació per aconseguir que els ner.s sinu 

"I in. que ••. que no fan. 
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em penso que en aquests moments és_ important,_des de la prespectiva de la 

intervenció~ ol;Jrir camins e.l fer. Però al fer de ver-itat.. El fer, el r:~és 

semblant possible, a ~llò que fan la gent gran. 

Temp l 1'estar dient venalitats, però deixeu-m.e insiStir. Els nens, .com tots 

vosaltres,. en· el seu dia, necessiten aventura. 

Jo, és que veig la mainada d'allà a Salrà . .-.. -hi ha tres o quatre cases, 

allò mig enruinades, que ja tenen- expedient municipal d'enderrocaments i 

no.,, els nens, :tu; s'ho passen pipa, allà' a les tardes, una casa que 

se-'ls pot caure a sobra. Els i ·encanta anar allà, a explorar aquella ca

sa que ja l'han expl-orada deu vegades, d'.altra banda. L'aventura és una 

necessitat, el fer és una necessitat, ;:,>h! 

., 

Llavors, not€-U que és una societat enormemen-t frustrada en àmbits urbans. 

I, enormement, és una font if.'lportantíssima d'identificacions, oi? 

A mi em sobta, de la mainada que manipulem ..• 

- Ja, ja. 

Sí, sí, en el sentit d 1 això. 

La persona més significan de tot aquest grup és un biòleg que és el que ha 

dut tota la històr.ia aquesta, Jordi Sargadal, quans nens em diuen: jo vull 

ser com en Jordi. -Que és la persona més representativa de tot. això, no?- .. 

ês dir, fins a quin punt l'activitat és identificador, no? 

El nen construeix l'ièeal,sobre-el nodel d'ul').a persona a la qual es vol sem 

blar. Per a·ltra banda estan fent i¡1ualnent a ·partir dels Clips •. el Video

--Cl'ip i coses d'aquestes. f"li ha r.1odels. 

El projecte és molt definidor de la col.lectivitat, i segon,.és una neces

sitat vital pel noi en tan en quan li permet identificacions. 

Així com, allà on jo visc el projecte pot ser estable, a Barcelona no ho 

pot ser. -Ho co1:1.entavem no sé en qui, ab ah s-, els r.1i tes han d • ane..r canviant, 



amb-~astanta rapidesa, aquí. -Dic mite en el sentit ct•S:llò que origina el 

joc, allò que origina el projecte d'acti-vitats. Aquí ha d'haver-hi un re

canvi constant. Ara! no l'importa, Es dir, me'n vaig a donar-lo 'a im.por-

tar. 

em penso que el néns de ciutat haurien de tenir -i hauríeu d'ingeniar-vos-
' 

les per sa' en un programa que durés tres mesos en una emisora. Per parti-

-cipar com a colla _en el carnestortes, per .•• jo què sé. 

1 el mite que sigui el que vUlgueu però ••• el mite, vull dir, la imaginà~ 

ri, allò que conduei~ i que dona significat en el joc. Oi? 

Bé. Respecteu i .utilitzeu el grup. Respec_te~ i u ti li tzeu la necessttat 

d'activitat. Tercer: jo em penso qu'e l'esplai, en la mesura que nó és no

m-és al carrer si nó que és una institució, sí que té un paper important en 

recollir e~ tercer dels dinamismes, l'esplai ha de tenir dispossitius ins

tituCionals-. I -a més a més.·;-·; Digues. 

-No_,_,, jo dia l'escoltisme •.• no. 

!--lira, 1' es col tisr:1e e làssic, en ten ;i a,· jo penso, r:1o:l t ben trobats. . • Si , sí. 

No, no. Però, espera: -analitzem-los. 

En l'escolti-sme clàssic hi h¡o.via· .... La primera institució reco'neguda era 

una patrulla. E:s a dir, el grup d'arnies era reconegut, i era instituit. 

, Aix.ò és d • una -importància eilorm.e. 

- Cor:1 has -dit? 

La patrulla! el grup d'amics era reconegut com? ins'tituci6. Hi havia una 

cos_a corocial, que segueis funcionant al m<,trge dels ani171adors, que era- el 

Consell d'Honcir. Que era un Consell en· el qual no hi ·tenia accéS tothon. 

Només hi tenien açcés ••. 

Si, sí. .E:!:; que era "important! Els que -s 'havien compromés en un codi -el 

Codi de l'Hcnor de l'Escolta', eh!-, -hi i;:eniel1. accés i aquells valoraven 
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el funcionament de 1 'ac;tivitat sancei'a del grup en funció d·'un criteri. 

Un codi d'honor. 

Bé. No tots el que estem aquí -venien a dir, a 1'escoltisme-, sor:1 iguals. 

N'hi ha uns que han dit jo faig aquesta opció, jo s-oc ai.x:í, i uns que no 

han fet aquesta opció, que no la facin. Els que l'han feta tenen accés 

a un nivell superior de discurs. El discurs bas'at a les opcions· preses. 

Els que no ho han fet no hi tenen res r:1és. 

Bé, és un dispositiu •. : Però, noteu qu~ en tot g\-up se segUeixen produint 

situacions en base a -en ves a saber quins criteris-, s'analitza el Íun

c:i_onament del grup. t:s dir, continu_a avent-ho la situació d'anàlisi, fins 

que és · di_sti tuida. 

I, encara diria, arO" que fem l'anàlisi, d·'un tercer dispositiu que era un 

dispositiu de-gestió. Que era la coordinació entre patrulles. Es_a 9ir, 

quan s'havia de fer una empresa ••... (no s'entén), .•• per tant no es ges

tiona democràticament, de veritat. I tercer, en tot grup se segueix ana

litzant com el grup fu-nciona, però no es fa d'una manera formal, d·e tal 

manera que els nois siguin consients i s'inpliquin en el procés de desi-

e ions i valoracions. · 

Jo diria, com a mínir;~, aquest tre$ dispositius institucionals han de_ fun

cionar. 

Aquest estiu en aquell camp de cent nens que us deia, d'entrada vam enqúa- · 

drar la mainada en grups, perquè si n6 això hagués sigut la bogeria, cla

riíssim, no? A. part de tota la defensa pel grup que_ hagi pogut fer abans. 

A més vaï.l dir,cada grup tindrà dues tenden -per no obligar a ningú a dor

mir ningú amb ningú-, vam dir: aquí tehiu, dues tendes per vósaltres, es

tareu amples. -Eren tendes d'aquelles velles de 1' "OJE", que ara té la Di

recció General de la Joventut, i més a més,. vam d~r: i cada "grup, dos res

po,~sables. I dos cops al dia, els responsables em veniu a veure i er;¡ pas

seu un par te i heu de dir: bicicletes, estat d€ les bicicletes, llagues 

als peus, costipats, i no sé què més. Havieit de fer un pa,r'tc al migdia i. 

a la nit en qúe deien quantes bicicletes havien.reventades, cadenes i his

tòries -que era indispensable- Un altre te~a clau, en aquestes coses s6n 



els peus, no? Hi ha nens que acaben pattnt molt perquè les sandàlies no 

els hi van. Bé. I, l'altre eren els costipats perquè estaven continuarnent 

mullant-nos. 

Bé. Aquest dispositiu del caps, dels responsahl~s de .te:nd<>-, va funcionar 

r.terayellosament en aq\,lells moment. neravellosament. 

Un cas concret -que a mi em' preocupava- vaig estar notan~ que els parxes 

de bicicletes desapar:e-ixien a una velocitat superior •... · és dir, es gasta..:: 

ven més parx.es que bicicletes hi havien :al campàment. Llavors se'm va acu

dir pensar que el que desapareixien nci eren els parxes si· ·nó la cola. I 

vam començar a observar una mica fins que vam dir, deu ser aquest nen.., Oi? 
' Llavors vaig anar a parlar ar:Jb el noi que feia d'enllàs amb nosaltres,. de 

la tenda d'aquel.ls nen. Dic, tu, mira·, a mi er:1 fa patir "això, m'agradaria 

que si saps· alguna cosa que m'ho digues. I em va -dir: aquest dematf he llen 

éat tres ·pots que tenia, d'estufes de calox:- i bosses de plàstic, i no us 

he volgut dir res. Jo vaig dir: que bé que ho hagi fet sense dir-ho, a nes 

a més. Es .dir, el nen no·ho volia i ho va' llençar, i li va fotre una bro;¡

ca, molt .discreta. Però és que el noi havia caigut de la biCicleta. C:s 

veu que anava .. ·. i se. la va fotre. Arriba, 1 'altre li llença· la cola i una 

bossa de 'plàstic que fei·en servir per.np sé què. 

- Es questió de provar-ho. 

' Bé. Doncs em. va fun'7ionar el dispossitiu, se sentia res¡:íoQsable del compa'ly. 

_En un altre cas un nen va fer una vinguda fins els campane~t, va dir, tu, 

aquell no _vull que vingui en bici·; ' està massa cansat, ·aner;;-lo a buscar. 

La reacció precios.a és dir: co~y! .qUè resporísables arriben a ser, i ere;t 

tots iguals, no era allò·~ .. no hi havia edats, eren arrenats d'edat, oi?·. 

Això funcionava. 

pel que· fa a la gest~ó, tots aquests nois eren cridats diariament abans de 

s.opar,. a passS.r balê.nç çlel pla de treball del dia, què s 'havia comp1er.t,, 

què no s.'havia cor;¡plert. Si hi havia alguna cosa que ·n.o la volien tornar. 

a fer ·ni tornar a sentir parlar mai r.1és. Era una petita r~unió que ¡jurava 

mitja h9ra, amb v~ht·nens on 'es' gestionava··a dicidir. Ells tenien un .. estu-
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di concret sobre la qualitat del nenjar, e1s berenars no van bé perquè 

menjar pa sec, a aq_uella_ hora, suats COiil ester, no en volem, etc. 

I, quan calia -això ho van _anar insti tuiTit .a r,¡edida que va anar sent ne

ceSsàri- hi havia una ··assernble,hi havia un:a qssemblea. Els terc.es venien 

preparats des de les tendes .. Perquè, realment, cent a l'hora és un des

sastre, val més que s'ho pe ns in de cinc_ en cinc, de deu den deu i que 

parlin representen els Coiilpanys i què avançaven ..• Jo penso que es van 

planteja·r coses de molta profunditat. A vere; no coses de molta profun

ditat, sinó que ei qué ·es va plantejar es va plantejar amb molta profun-

di tat. 

Una polémièa molt maca que va haver-hi era la· següent. Els nens vp_n dir~ .. 

uns nens .proposaven que duran l'hora de dinar hi hagués música. Teniern 

com una mena de ~rasto' que és com un casset d'abans, el que passa és 

que la vam conprar, perquè pel preU d'un lloguer que ens hagués costat 

llogar-lo tot l'estiu en vam poder co~prar dos. A la Generalitat li van 

passar_ la factura de lloguer i tenim dos "trastos" d'aquests, ara. Doncs, 

hi havia "trastos"· d'aquests per donar-li ... -això teniu-ho en co1~pte ,si 

mai heu de passar ·factura, val la pena- ... Van ~ir, per què no poseu r.1Ú-

sica a 1' hora del dinar? -Anaven sur<1bats ar:1b -el "El S un o f after sufng" 

era l'himne oficiós del carnpa1:1ent. Posaves el "Sun of after suing" i tot 

hom veies nens allà ••. xan, xan, s'estalviava tot Deu, allà!-. Doncs, vo

lien núsica a- l'hora de dinar; i un altre proposava que a la nit es don-

' gués mig hora de coll, perquè, escolta, tu, hòstia, treballem molt i te-

nim poca estona per xarrar. 

Llavors, clar, jo vaig dir: no, no,.Jo no estic d'acord anb això, perquè 

si voleu parlar parleu ..• i a l'hora de dormir, dormiu. 

Bé, aquesta discussió, jo vaig intervenir, no vaig dir res més que això, 

i llavors va anar deriva.-.¡t •.. potser va durar r.tig hora sense tensions, 

molt e) ab orada i • vaja, vam arribar al pacte· de cor;-:pror;o.Ís -que és el que 

passa sempre-, r.o? ~lls van dir, bé, tu, a partir del. cafè, música! a 

partir de ,les postres, rr.úsica, i a la nit un quart, ens anem al llit i 

allà a fer-la petar, etc. -perquè no, dormien a les tendes, sortien tots 

feien una gran rotllana, feien una rotl_lana de Quaranta nens i xerraven. 

' 

f 
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Però al cap d'un quart, tots estavem d'acord que els haviern d-'avisar, diem 
que havia passat el qu?rt d'-hora i que s'ha acaba,r, i ho complien forç_a, 

perquè era una discusi6 molt elaborada. 

' 
S'arriben a produir situaci6ns ..• Quan s'analitza què voleu, què hecess:!..-

teu, voleu xe·rar, voleu xerrar, realr;¡ent, sota les estrelles, bé, d'acord, 

a 1 'hora ·de dinar també xerreu. Que no està bé que estern. gas tan Mb el ec 

t::-icitat i diem que som ecologistes, no cal. S_i voleu música, canteu, no? 

S'ho deien entre ells. 

• 
Bé. s'~labora i s'~rriba, realment, a desicions consistents perquè després 
les cor;¡pleh:en. 

Llavors, not~u com ... a· vere, és possible introduir· dispositius insti te~ 

cionals que acullin la relació, que acullin la gestió i que acullin l'ela 
boració., el tipuS de vida que volem, que sigu:in valoratius, valoreèors, i 

que generin valors. Que no hi hegi processos d 1 incu1Casi6, noRé's, sinó que 
-el -noi pugui defensar-se i pugui elaborar el model adult que tu li h::.S Co 

nat, que li estàs donant. ..:.Obvianent, jo estava en contra, de tenir: r..úsi

ca a 1.1 hora de dinar, i va quedar claríssim-. 

Bé, he di,t: petit grups;· projecte; xarxa institucional i per acabar, el_ 

quart dispositiu que per ni articula la col.lectiVitat de nois, és la pr~ 

posta ~si voleu ètica-, de l'adult. Per raons clares .. Prinera que, si 

jo no .-la faig -ç:om que n'hi ha igualment d'al tres'· si jo no la faig el~ 

nois agafaran -les que agafin. Segon: -això ,de que jo no la faig, ~s una 

mentida que em monte, que la faig i~al.- el que· passa és que no la dic. 

fer tant, si la dàc, com a m~nim, el noi' es pot 'defençar~. I tercer, perquè 
' jo .eritenc, jo entenc que la veritabl'.e funció' educat~va, una proposta èti

c;a, una proposta r~ora~, una p'roposta de valors que tu vulguis fer en els 

nois, no és que els nois fassin el que tu diguis, sinó que els nois iden

tifiquin qui ets tu. 

A més, en el nois •.. Jo he observat molt sovint que els hi repugna l'a

dult imprecís. Tan li va ni tan li ve. Observo molt que ~sobr~to't a par-, . 

ti-r ct€is dotZe anys-, _que ,els nois manifest~n una forta necessitat· d'a

tacar ftontalment a la gent gran que· estan amb ells. LlaVors, si tu teris 



_uns puns del tot identificables, el noi sap en qui es baralla, disfrute 

barallant-se i n'aprén. I encara diria, a partir li.és possible, se situa, 

juga amb sensibilitat, ·és possible una operació fonanentalíssima .. Per_què-, 

la intensió final, la intensió· educativa final, quina és? El -noi fassi els 

r,¡eus valors. Jo em penso que l'essencia~ és que el noi produeixi una sín

tesi dels milions d'opcions _ètiques que- li arriven,,~que la fassi ell. E:s 

això el que jo Vull. 

Precissament perquè Íull això; _primer; he de tenir controls precisos i jo 

he de ser una proposta més • .,. Dos: Si vull ajudar~-lo he de tenir uns con

trols definits, i tres: he _d'entendre que la prinera utilitat.~ la prl.nera 

·funció que cur.1pleixen les normes de valors en pedagogia· és que poden ser 

trasgredits, i que generen Conflic_te, i que generen elaboració del con

flicte. Es el quB m'interess~. Es a dir: generen "caldo", generen aboli

ció i a mi no m'interessa conduir el procés d'abolició. !·.]'interessa prd

vocar-ho i ser-hi present, i punt. 

I, òi.ria, per altra banda ... tu ho notes molt quan un nen, o una col.lec

tivitat estan mancats d'això; i t~bé notes molt i tanQé notes molt quan 

pacten enganyar-se'n. Quan pacten amb sí nateixos enganyant-se, ho notes 

molt. I és una fa'se on dius : escol-::a, tu. On 12 tens posada la guarida, 

on tens els forat negre? Vols vaixar al forat negre? Perquè se'ls hi. no-

ta nclt a la mainada, ens hem donar compte, d'això. Perquè no han aprés, 

encara, a mentir i per tant, revelen amb facilitat les falsedats que es 

diuen a sí nateixos. I a r.1és a l':lés, penso que, tole'ren mclt b.é que una 

persona que no els ofegui, que no els estigui ofegant, que no els apreti 

massa, els digui: escolta tu, on tens el forat? a vere si ho resols. 

Allò que us relatava l'altre dia "nòi, jo em pensava que eres honest i 

em ter:1o ..• què passa?". Ho toleren perfectament. 

I això, jo diria, els deseStructura, mclt, les falces defer.ses. Sense èir 

quines noves defences han de fer, ni q-;_•ina n0va c-onstrucció han de fer. 

Que nó ho hei:l de dif. Fen malanent, si ho diem. 

E:s en aquest sentit que jo dic, un quart elenent estructurañt d'una col

lectivi tat és la pr'.opcsta -ètica si voleu-, que els responsables de la 

col.lectivitat fan. Es en' a,quest sentit, eh! Que quedi clar que no és 

• 
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dir: com que la meva proposta és aquesta, nois, heu de ser així! FataL 

Exclusiu, anti tot, eh! 

Resu¡;¡eixo: Una col.lectivitat és ,estructurada per: La existència de pe- , 

tits grups, i l'acolliment i la p~tenciaci6 de la relació en profunditat 

que s'hi pot establir. 

Dos: els projectes que va realitzant. Tots aquells difosos que tu trans-

formes en provabilitat de fer, concretament .. E~ pas d'allò difós a l'e

fectiu. El pas de 1 1.asPiració a la realitat .. El pas d'allò imaginat i 

d'allò somiat a allò que és real. Això, aquest projecte; 

Tres: La existència de xarxes institucionals que, con a mínim, garantei

x-in la vida privada del grupetx, que garanteixin la gestió ar:1b possibili

tat ••. és dir, la participa~i6 en la gestió. La democràcia en la gestió. 

I, que I¡;aranteixin, en tercer lloc, la pa.i-ticipació en 1 'elaboració de 

criteris, d'opcions, de direccions de progrés. 'La xarxa, com a mínin, ha 

de gar anti aquestes tres coses. 

I, -quart dinamisme, que jo c:-ec que ha d'haver present, és 1' elaboració, 

el contrast,.,la _lluita ètica, la lluita dels valors, la lluita __ de les'--

ideologies. 

Noteu que he definit ètica: i ideologia en termes de conflicte. 'conflicte ..• . . . 
no vull di:i guerra, vull dir, doncs, en terr:ms de construcéió dif{cil, -

àrdua i que no: •. A vere, tot menys aigua de roses, per entendre'ns. eh! 

-Sense haver, doncs, tampoC d'anar a la grenya-. 

En riquests contextes és doncs, on .es pot antendre més bé el que deia abans, 

és a dir: 8questa és la intervenció super estrUctural. En aquesta supep 

estructu~a, en' aquest marc és on cobra tot' çl seu,sentit tot el ,qu'e us 

deia abans, diu: la intervenció puntual, la presència ·activa ··a propòsit 

del que fem, té moménts. Tot aquest s:~arc és pen-tuable a prcpòsi t del que 
' sigui.: d'Una ·escursi6, d'-ul! carnestoltes; d''una olimpiade, del que vulgueu. 

Ara, és concretable en mor.1ents. Hi ha mor:1ent de la intervenció concreta. 

Hi ha un moment de donar marc, d'iniciar. Hi j-¡a un moment d'qrganitzar i 

hi ha un noment de regulàt. 
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Noteu, per altra banca, com •.• _la gran._super estructura, l'estructUra 

marc, -es va fent efectiva molts_ cops, al cap d'un any, en les :interven

cions cohcretes, és a dir que, la int'ervenció organitzativa és· una posta 

al dia del marc organitzatiu. Del marc institucional. .Cada intervenció 

que regula és una posta al dia'del marc ètic. 

En aquest sentit és molt importan"t articu-lar la s up er ~estructura i e( que 

és concret. Hauriem d'.arribar ... ~allò desitjable·, és que la col.lectivi-

tat sigui ur. cvs dinàmic. Es que la sup8r estructura no sigui escrita cor:1 

la •• -.... al-davant, dinàmica, i que espalli sent traduïda a una rea ri tat 

que la vagi distorsionant. 

\ Jo diria, per acabar. El millor indicador de que una col.lectivitat in-

\ fantil funciona és que el marc que el grans li volien donar és distorsio

nat per la pràctica. I que és distorsionat ,d'una Qanera identificable pels· 

nois i per tu. QUe pugu-em identificar quina ha estat la discussió i que 

puguem antendre per què s 'ha produï.t aquesta discussió. Quan passa això 

vo1 dir que anen bé. 

Noteú, noteu, ho dic per acabar -i no ho acabo-. tloteu una cosa, noteu com 

els PlantejatH'':<ts clàs_sics de 1 'esplai -no vejau a;-:-:b el que èiré a,-a un 

j atac a les institucions, un atac a les institucions sinó un atac a 1.3 

pràctica-. Les institucions or·todoxes, els imperis fluvials o el glacials, 

eh!, els imperis dels rius -Baix Llobregat, o els imperis dels sacerdots-, 

I la sc·,ra pràctica és ·definir-la pel següent: Hi ha un projecte qtíe s'ha de 

cur.oplir. 

r.terda! Hi ha d'haver-hi un projecte, però el projecte és per ser viscut 

i distorsionat. 

"Ja poden tenir projectes els capellans i èl bisbes de la pedagogia de l'eE. 

pJ,_ai,. és igual. si els nens no els fan seuS, no serv'eixen de res. però-

perquè els nens els facjn seus forçosanent els distorsionaran. L'indica-

dar de que allà passa alguna cosa viva és que hi ha distorsió del projec-

te. 

Per aquestes teorieS tant horribles de la pedagogia per objectius, aplic~ 

' 
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da a 1' ésplai és que és la negació de la possit:__i~~.!~-~S.t:::_ÇE.<:.t::>i!.O.r¡&_Qç].s 
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nens. Es dir, nens,. veniu cap a aqur_ i s~_g_ue!J. com_ jo_.~ I això és una 
----- . -

monstruosi tat,-··ai:Xò no hi ha dr_et! Es faixi sme c2.mufl<>t de tecnologiE~ .. 

Això és e-1 que ... diguem, l' ortodoxia de l'esplai passa per aquí, _en -

aquests moments. Llavors, quan un discurs ... les coses que es permeten. 

Que 1 'essencial és ser. Però, tu, què collons fas? t1' espl ico? 

Per tant ... a mi rn'_agradaria haver-us fet disfrut<fr molt. No ... suposo 

que sí ..• eh? E: s· veü una r;;ica o no? •.. 

No és només ser present, és intervenir. Es intervenir generant un marc. 

Ls intervenir generant un r.1arc dinàmic -això és molt ir..portant-, i un 

marc propens a ser distorsionat, i evidentment que heu de fer projectes, 

i molts! Però enteneu que són pr'ojectes perquè això cor.Jpor;ti, el ven de 

la vida, per dintra. lhllor, boha senyal. I torneu-lo a fer, llavors, 

i~ediatament. 

Va, discutim?. a vere què s'emporta el ven de la vida, avui. 

Ara sí que us· he matxacat, eh? O és l'hora? 

En quan l'esplai .• ·• la superestructura· completa la vida èel quotidü:, eh! 

Això és l'important. 

L'a vida ,del petit gr'up ha de ser ritualitzada O quotiè.lanitzada. les ins

titucion-s d'elaboració,' de gestió, de trobada, han de ser. quotidianitzaàes. 

La idea era aquesta. Volia lligar el que he dit abans relatiu a la preséE::. 

sia amb (:;1 q1;1e he dit ara relatiu a l' internir, eh! 

.ts a dir, si la vida a casa teva ve donada per ~n llevar-te, "rer.tar-te, 

esmorzar, marxar, tornar, dinar, la vida a l'esplai ve -en. el contexte co 

lònies, això ja.ho sabeQ, però, hi ~a unes institucions, hi.ha uns ~eca

nismes pròpis de la col;lectivitat, Eis àr;¡bits de trobada, la gestió, la 

desici6; els projeétes, això ritualitza i coord~nialitza, fa real, fa ma

terial, fa persistent. 
• 
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Hi ha una quantitat enorme de t_ranser, aquf també,.Quan nois i r.1onitors 
s·' engresquen per una cosa hi ha una quantitat de transer brutal, brutal. 
Un transer que n~ es dona_ ni~a casa ni a la escola mai, 1:'iai. Raríssimes 
vegades i en nolt poques escoles i en molt poques fanílies. 

Noteu això. Es per això que èeia que 1 '-animador de nens pot ser molt nés 
significatiu, a vegades~ que no pas el r.1arc. La transferència és brut~l. 
Es que és brutal. 


