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La p~etensió d'aouest document és lG de plantejòr les fun

cions ~ue ha d'acomplir un equip de monitors delimitant-les a dos 

nivells diferents: 

• 

• 

el primer nivell és el de la intervenció de 1 'e~uip prop 

dels nois i noies; 

a a~uast nivell s'intenta dG delimitar els div2rsos camps 

en els que e~orodueix anuestc intervenció. 

el seçon nivell és el de las funcions ~ue un eouip ha d'2cDm

plir en relació a si mateix: anuellas ·:u2 el nantanen en 

les condicions aue optimitzen la seva intervenció orop dels 

nois; 

e a·~uest nivell s'intenta de pl2nt~jar ~uin2s són las coor

den~des del manteniment i deA a progressiÓ de 1 'er,uip. 

Abans de passar a l~exposici6 de cada un d'aquests dos ni

vells, ~s important de subratllar un element cue ser~ present de 

forma constant en la r~Flaxió que saçueix: ~Q0[!Sta reflexi6 es cen

tra en la t3SC? de l'equip i no en la del monitor individual. Con

seqUantment, ~s important de centrar-se en a~uesta pers~ectiva i 

no pretendre de cercar en aquests fulls all~ ~u~ no hi ha d'~sser. 

Una segona consideració d'ordre general, ~ue ta~b4 ~s im

portant de senyala~ ~s la segUant: el primer bloc de funcions de 

1 'eouip de monitors és a~uell que, si bé pot i ha d'~sser el resul

tat d'opcions col.lectives i reouereix una execuci6 solid~ria del 

projecte col.lectiu, es r~alitza en la pràctica educativa per la 

via de 1 'acció individual de C8da monitor; el segon bloc, en canvi, 

és el de l'acció d~ l'enuip sobre si ~atP-ix i, en acu8st sentit, 

requereix d'une acci6 si1nult~nia i integrada de tots els seus mem

bres que s'orienta a l'optimitzaci6 del funcionament de l'e~uip. 

La vertabraci6 de l'acci6 de l'e·:uip al segon nivell per-
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toca d"alguna manera a aquell membra de l'equip que n~ha assumit 

la coordinació, 1 'animeció o digueu-ne com valgueu ••• en defini

tiva correspon a la figura que convencionalment s'anomena el direc 

tor o al responsable. 

Utilitzo els mots de director i de responsable amb plena 

consciència aue són mots oue susciten controvèrsia an el sentit 

~ue hi ha una tnedència a disoldra oouestes funcions en el conjunt 

de l'equip. Per la meva part, penso que és important de subratllar 

la nacessitat que algG assumeixi 3nu~st bloc de funcions ~ue no ne

cess~rigment 11i sempre impli~uen una difer~ncia de status ni un plu~ 

d d 
. , 1 • .. • 

e po er, sl no .-¡ue e_ ..Lo r;u9 impll\Uan d'essencial és 1 'assumció 

d'una forma diferent de sensibilitat als problemes del grup i dels 

nois. 

2. La intervenci6 de l'ccuip de monitors prop dels nois. 

Esbossar cuines s6n les funcions de l'equip -no les del 

monitor individual- en el treball ~uotidi~ amb els nois nc pot fer-

se amb independència de considerar ,,uines són Los funcions del mo-

nitor individualment considerat. Per tal de salvar a-uest inconve-
\.'>e 

nient, us remeto a document a part (1) i, d'altr2 b~nda, he inten-

tat. de recollir l'essencial da la intervanci6 individual en l'apar-

tat 2.2. 

Per la resta, les funcions de l'equip són les següents: 

2.1 Fer un projecte i proposar-lo als nois 

Les dimensions d'un projecte d'intervenció educativa s6n 

desenvolupades m~s ~mpliament al llibre "Fer de monitor 1' (2) i pode 

resumir-se en els següents enunciats: 

2.1.1 Tot projecte parteix de considerar com són els nois amb 

els que hom treballe: context d'on provenen, dades sò

cio-econ~mi:ues i culturals d'a-uest context, d~ficits 

que pateixen i rJOssibilit.ats ~·~ue tenen els nois. 
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2.1.2 Tot projecte parteix tamb~ de la consider3ci6 d'uns ob

jectius de l'accid educatiu~: projecte d'adult, de ciu

tad~, d'home o dona nue hom oroposa als nois i noies 

d'arribar a ésser. 

2.1.3 Finalment, tot projecte contempla el conjunt de les di

• 

mensions de la intervencid nue ha de fer-lo efectiu: 

• 

el context d'aouesta intervenció: un esplai estable, 

un casal, una col~nia ••• 

el projecte mateix de la intsrvenci6 -~ue concreta en 

el lloc i el temps el pro_jacta educatiu m~s ampli- i 

que ha de tenir en compte: 

• quina experiència es propose als nois de viure, 

quines habilitats o aprenentatg2s s~'ls propos~ 

n'assolir, 
quina progressid cap a l'autonomia person0l se'ls 

paoposa de seguir, 

quines acittuds i ruins valors se'ls proposen com 

a repte 
els elements organitzatius 1 metodolÒgics 

caran la intervenció: 
~ue em~ar-

• 

la vida en qrup, 
les oropostes d~activitat, 

le gestió de lo vidG col.lectiva, 

13 din~mica del ·-uotidi~ 

Fins aquÍ s'hi ha resumit -i molt- all~ •¡ue ~s essencial a 

un projecte. Però recordeu ~ue en !~enunciat es dei~ ·us es tracta 

de fer un projecte i de proposar-lo als nois. A~uesta dimensió de 

proPosta és tan o més important oue 1 'existència mateixa del pro

jacte i voldria destinar-hi unes ratlles. 

En efecte, l'exist~ncia :~'un projecte ' es 11uelcom irrel.le-

vant si aquest no arriba als nois, i si els nois no se'l fan seu en 

una certa mesura. Evidentment, l'apropiació del projecte per part 

dels nnis implica ~ue aquest sofreix al§unes alteracions, que ra-

sulta modificat i, potser, emp 1brit an alguns dels seus aspectes 

m~s especulatius, per& aquest is el preu de la realització. 

2.2 Intervenir diàriament pr~dels nois i noies 

La intervenció orop dels nois és rea!itzad2 per cadc, mani-
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tor en l'animació del seu grup, en la realitzaci6 de les activitats 

i en la çesti6 dels asr1ectes de l'organització genara! ~ue li s6n 

encomanats. 

Des de¡).a parsp..:ctiva ;nòoiG d'<Jr;uest document -r:.ue ' es 

perspectiva de les funci~ns de 1 'er.uip i no de les del monitor in-

dividual- allà qua intGrassa no éS pAs aue cada monitor faci f~bu-

losament -i isolada- la seva feina, sin6 ~U3 el conjunt de les in

tervencions del'equip de monitors tingui un sicnificat global -una 

unitat de sentit- perceptible oels nois. 

Per tant -i racuoaro 3r~ les idees eseenciale del d3cu-

ment a cua feia refer;ncis ~6s emunt (1)- cal ~ue l'equip es plan-

tagi de quina manera: 

2.2.1 Contribueix a emmarcar als nois en la situació que viuen~ 
el que implica oferir-los un marc normatiu, posar-lo en 
pràctica i analitzar els conflictes 0ue se'n deriven, 

2.2.2 [stableix una organització cua feciliti la vida Guoti
diana, el qua irnplica definir a~ueste organització, 
fer-la funcionar i regular als desajustaments que es 
puguin produïr, 

2.2.3 Anima la vida dels gr0ps -petits grups i col.lectivitat
facilitant l'emergència de la comunicació, posant-los 
en disposició Ce cooperar, fent-los regular el signifi
cat i l'orient.1ció de les relacions personals. 

2.2.4 Anima la realitz3ció de les activitats ~ue els nois es 
proposen de realitzar contribuint a centrar las decis
sions, a organitzar-se per a treballar amb l'eficàcia 
~ossible als nois i fent que cadasc~ aporti el màxim 
de si mateix. 

2.2.5 Estab~eix un marc relacional en el sue cada noi troba 
en els adults l'ajut personal, la saguredat i la invi
tació a la conquesta de la seva autonomia perRonal. 

Insisteixo, però_, 11Ue 1 'essencial no és 0ue cada monitor 

ho faci al seu aire, sin6 sue l'eauip de monitors ofereixi un marc 

tal que el conjunt de l'experiència dels nois en el context, per 

exemple, d'una colbnia, li forneixi de forma difosa i a trav4s d~ 
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la globalitat del que hi viu ar¡uestes possibilit .. ats de situar-se 

sentit-se segur, d'organitzar-se, de relacionar-se, d'actuar i, 

an un mot, de progressar en una direcció regulada des de dins de 

si mateix. 

2.3 Analitzar. 

ter un projecte i proposar-lo als nois i, a més a més, 

intervenir prop d'ells~-en una intervenció 8U2 té maltes dimen-
_--··-·- .. ----·- ------~-----...., 

sions-~n funció d'a~ue~ .. ~ project~és una tasc2 molt difícil. 

I no únicament difícil des de la perspectiva de la comple-

xitat qua implica, sinó ' ' r.ue, a mes a mes, ' es cans2t: els nois exi-

ge ixen molt, 1 'atenció és r2~uerida de forma constant i, sovint, 

la mateixa complexitat de l'organitz~ció d'una col.lectivitat nom

brosa i divsrsa absorveix un volum d'enGrgies tan important cep a 

la soluci6 d8 problemRs molt concrets ~ue, amb facilitat, As perden 

de vista les finalitats oretasament perseçuides. 

Acuest fet exigeix nue el grup es doti d'slgun mecanisme 

de distanciaci6 respecte del concret i que faci l'esforç d'instau

rar un terreny de treball en el cue ham recuperi ln perspectiva 

dels ~objectius per tal d'integrar-la a la perspeçtíva de la reali

tat: aquest mecanisme és el de l'anààisi en un doble sentit, el 

de -1 'anàlisi per part dels nois i el de 1 'anàlisi p:-_er P2rt dels 

m~nitors -aue h~ d'~sser abordat m's endavant-. 

L'anàlisi, en el sentit oua hi v~ll donar consisteix a 

casar els nois en disposició de copsar de forma conscient el sig

nificat del complex forma"t per 11 allò que hem viscut/la forma com 

ho hem viscut 11 i de valorar aouest significat per tal de recrien

tar-la en funciÓ dels valors i opcions nue van afermant. 

En la pràctica, 1 'anàlisi revesteix un aspecte molt menys 

solemne: una assemblea en la que els nens discuteixen el funciona-

ment d'una jornada o d'una zctivitat sembla lUB no respon gair~ a 
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motivacions tan solemnes COhl les cua qc~bo d'enunciar. Per~ voldria 

subratllar aue una cosa és cue ho sambli i l'altra és cue ho sigui, 

I jo crec que ho és, almenys potenci3!'ment. 

L'acte en el que un noi pran la paraula i valora pública

ment té una trascendència extraordinària, t~nt per al noi cue ho 

fa com per tots aauells ~ue intercanvien amb ell ~ anuest nivell. 

rs un acte en el que hom contrasta l'e~srg~ncia dels significats 

de l'experi~ncia i les dimensions de la personalit~t oue van afer

mant-se sobre la mateixa experiència comp,irtida. 

3. La intervenci6 de l'equip de monitor~ prop de si mateix. 

Fins aquÍ, ha intentat d'esbossar la intervenci6 de l'e~uir 

prop dels nois i l'he centrada en tres eixos: dissenyar i oferir un 

projecte, viure'! amb els nois -e~b el que implica d'organitzar 

la vida col.lactiva, animar les Activitats i les relacions, etc.

i analitzar 1 'experiènci2 viscuda. 

Aauesta interv0nci6 ~s la aue s'espera de tot monitor, con· 

siderat individualment, per bé ~ue ja he dit ~ue allÒ desitjable és 

que tots siguin capaços d'efectuar-la de forma integrada a una ac

ciÓ' de conjunt. 

Ara bé, hi ha un altre nivell de l'activitat de 1'e~uip de 

monitors: aquella que efectúa centrada en si mateix i orientada a 

mantenir les relacions a un nivell QUalitatiu òptim de cara a la 

consecució dels objectius que preten d'assolir. 

Cal aue 1 'equip de monitors sigui capaç d'acomplir quatre 

tipus de funcions el seu interior: 

• donar-se un marc de referència en el que s'hi puguin inscriu 

re tant la reflexió com l'acció de l'equip. 
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establir unes relacions p~rsonals i de treball basades en 

una actitud b~sica de solidaritat, de recolzament i d'ajut 

mutu. 

coordinar l'acci6 de cadasc~ amb la de tots els altres, de 

tal manera que la globalitat de l'acció i del treball me

nats per l'equip mantingui un grau elevat d'unitat i de co

herència. 

regular el seu propi procés de forma r.ue las decissions nue 

as prençuin en un moment donat i la forma com s'executin si

guin fonamentades en l'anàlisi de l'experi9ncia acumulad~ 

precedentment. 

Anuestes funcions d'emrqarcament, d'aJu~, d8 coardin3ció 

i d'auto-~egulació poden ésser aconplides per tot l'e~uip sobre si 

mateix -~s una hip~tesi- o ~oden ésser assiqn~des de forma esoecf 

fica a un dels membres de l-8quip nue asstJmeixi el c~rrec de res

ponsable, de coordinador, d'animador de l'ecuip -6s una altra hi

pòtesi-. 

l'experiència aue he tingut oportunitBt de viure -~ue no 

's la mateixa que han viscut altres- em fa pensar ~ue resulta m~s 

convenient l'atribucid d~a~uestes funcions a un nembr1! de 1-e~uip 

sempre i nuan aquest entengui nue all~ 0ue se li ancomana ~s l·acom 

pliment d·una funció diferenciada i no pas aue se li atorga un rang 

superior i un poder addicional. 

Acceptant doncs aquesta hip~tesi com a suposadament m~s 

correcta que altres, he procurat de resumir en el quadre nue se

gueix les funcions que, al si d-un treball en equip, correspon

drien a la feina da coord.inador. 

El quadre està construït de tnl manera que les entrades 

horitzontals representen les auatre funcions aue el grup de moni

tors ha d~acomplir en relació a si mateix -emmarcar-se, aj·Jdar-se, 

coordinar-se i regular-se- entenent ~ue el responsable vetlla es

peciDlmsnt per a l'acompliment de lee nnteixas. 
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Les entrades verticals, en c~nvi, serveixen per e diferen

ciar alguns dels ~mbits sobre els 1ua raceu !~exercici d'a~uestes 

funcions. D'aquests ~mbits n'hi ha o,ue ja han estat presentats al 

llarg de l'apartat 2 i n'hi ha ~ue són afegides: 

• la primera columna intenta de plantejar el contingut global 

de cada una de les funcions del grup en relació a si mateix 

-redactades atenent a la hipòtesi que hi ha un coordinador 

que hi aresta una at2nci6 específica. 

l~s columnes 2ê, 3ê i 5ê són les funcions ja exposades en 

l'apartat 2 en el que s' ntenta de plantejar quines són 

les aue l'equip ha d'acomplir en eelació al grup de nois. 

finalm~nt, la 4ê columna intenta de recollir un aspecte no 

tractat anteriorment, per~ cuA ~s ioualment esper~t de cada 

monitor individualment: l'atenció personal als altras moni

tors i el n1antenimant d'unes relacions interpersonals de 

qualitat. 

A1uast QUadre no ha sortit pas d'una especulació tabrica 

gratulta, sinó Q·JB ~s el resultat d'una sessió de debat en un se

minari de formació de responsables. [r. aquest sentit pot tenir l'i~ 

convenient de no 6sser p1tser del tot complert, per~ presenta el 

valor d'haver estat esbossat oartint del'experi~ncia real de coor-

dinadors en actiu. 

E t t 1 ' 1 ' ' b 11 n o cas, e que es e ar es r,ue no es pas un tre a 

acabat i cua hi ha la possibilitat de començar-lo de bell nou a 

partir de l'experiència d'altres Persones. I, encara, hi ha t~mbé 

la possibilitat de reconstruïr-lo partint de la hipòtesi ~ue no 

contempla: com podrien acomplir-se AcuestGs funcions en el cas 

que un equip decidíS de funcionar sense un coordinodor fixe o un 

responsable explícit. 



--' -· ·- . 

9. 

Cites: 

(1) Las funcions del monitor (document d'observació i autoanàlisi). 

Carles Armengol i Joaquim Franch. I.M.A.E. Barcelona. 1.981. 

(2) Fer de monitor -veure el caoítol 1.3-.Ed. Làia. ~arcelona. Cs 

en premsa i ha d~aparèixer al llarg de 1.984. 

Joaouim F ran eh 

Celrà. Gener de 1.984 



. 

f l!'US 

f)' !NI(IlV!'flt:Hl 

-----"~·-~------- -----------·--- ---------------------- -------------------
(mm<•rt;nr L;;lt-hl.l<· '"' ••iu••l.\ d"t·><io 1 1.n~:Jn, 

\!,>fil!\,)' t'I ¡H'"J<><:tP Nhlt;;o\.iU 1>10 

d.lfi'I'PnL.•; niv<:Jln. 

\lr9"nil·.u¡r, 

t:;t.~bllr n•lncion3 P<'r>Hmols prwiti· 
Vf'!l i \1<> n>r:ulzom,.nt, 

llj\otll't m IH''J')I'f'3Silr. s ... curittmr. 

l"nt;il.l~ç¡r ncra\, o Jnform<H:l<Jnn 1 o 
lonb_llilut'; ri~ tinus t.l-t,.>.\c, 

/In""~'""""' 'l""" en), nJ,d;or n !''"''",¡,., dn._!r.lÍf'l,, 

1-------1--------------

¡¡,,_,¡¡ )nr 

i'rPII"lltP, 

J\ctuolitz;-ot l'lo objt•dJ.us, PlH pro
grp<Mo$1 1 '••••q;¡r'\ltt.aclÓ, 

Cr.lr,.çtu~·"r lP" dJ~cur.o1n"n J l<•n 
r¡.,~loo.luns. 

<:m>t-rll1uclono l""r""""ln 

llrc:<>nd"i o- ,·J" l,<"m';>S tiP '"·'.lucl<.Í di
flt·.l.l ; .1<·:; <iÜP~t.im"J c<mf1ir:tilf!'3· 

r,":llil·.:,- 'i"~ ~1 •.1rup upt.J.mit~l l'i 
~l'U ¡-,.,c;_,_,,.~,ornt., 

1~¡,.\icll'lr <-•)r, nhj<·dJH~ 
•k i;, .... ,t.ll ,,¡(, 

¡\,Jc.pLnr-.ln" '' )<'" 'ir<:'"'" 
t.hnch.•(; dt• l 'n,;t.iv.ltnt, 
Lnnr.rrd.¡•~ Pl •nAn; normn

t.jH' 

L~tinhlir un mt:>dfl \]Pn.,rol 
,¡'oq¡¡onli;H><:ll"il d1ntrlh, 
f<dnt>n, pro,¡r, nctiv. 

l:tr•rr cl.l.n>n <!'ncr.Ppi.N:J6 
.l r>stit•nd"r rl rpr;on<;>.\><1> · 
m~>nl'. rJl' )<'tl rli>r<'rgPnd.<'s 
tn<"U".\cnr <a">f.l.ança, 
i'r<'t:Í1'HT 11'11 infHtE><O<:lflf>n 
Pn•t:l."or J 't!rd>"l> <.lrd dlo, 
,,¡ ml.!,,,¡,, d<' b·nt"'·l I, ••1 
"'''"" I"U<""'"l ,¡., )n dJru;UQ 
r-i•L 
,uon <:nl}l'!l, ,-f,·f.l' . .,qr 
o.fntp,._)¡, phr<;.i_n)!' dO'! 
qu~ "1 grup hn .,J.¡¡Imr,.l, 
Urool_<f>or vnloroclon9 <!d . 
prnJ••ct.r 

r-r(•¡•.loo1nr '"'" <>1 '.I"'P 
U . .,gui w>n v[,it\ ol•j<'c· 
t)V:> tif'\ t'>'U tro<b,.ll. 
r .. r pn•,;.-m\. <'1 prngr""'" 
\ 1>.l '""~'' <•c-lnhlt··rts l 
¡>jutlne " nrrndr<> cnnn
cHnch dt•ls d<'!<::>j.,nta

'"""tn. 

--------------------
l:l\lflflS U'HH(HV(NCltl 

·-------·¡-------,,----·-

·----------
A ''''"1"'-''r .In .:ltor<Hht. 
d.-lc. nh,jo•< L1<r j_ ]" \iPVH 

¡,~<·re IÓ''" pJ pro;_¡r<:""'~ 
""1..\J"r prd r~l'"~timpnl 
tJ" fl'i.nm> fl!nr:inns, 
v<>Lllnr Pl. .itm!' \INll'rlll 
i l 'mlnpt."t:iú th•ls horo
d~. 

lpn rolnc1onn ¡wroonnls 

--------1----··------· 
lo>p"l~nf l'n•·.,:n.limrnt d'l!E 
nlv.,lJ ,¡., >¡unU.l.nt l d',.. 

l<to;-,nr:in <I•• lvn r•·lncion!'< 
f,\f<)EOC>l}tl' 111 llOJ_i_<:Ji.\ritnl i 
la Impl.i.cl'lcitl ¡>Pr:n,,.ü, 
Pstobl ir un r;)_in•a <i<' con
f ionçn .idP olsr,,.nr,J.Ó, 

fçr ¡¡rn'l'"t~ rl pn'.l' eL•· 
,¡, ohj<•ctiut- par<:\:cln. 

clnrificor ~lc cril• riu 
rl'M1olioi 
l'~t,IJ.\ir Pl p\"(}CI'(IÜ•<'Ilt 

concrnt: ordH u.,_¡ ,:;,.,, 
••1•t.odl', hororl 

,¡ ,, 
I 

I 

---------+--------+-------
fljutlor a P><prl'~nt>r-:<<' ( l 
a trohor !l'ls mtJI.t\), 

r.~o-rr prrr.w•t: olonnr t¡n 

cop d<' n,iJ, col.lnt.>oror 
,,:,. qu<> fll""llicor. 
(ssrr rlinpordblp r¡t:OI111\I! 

tpn t~<:nlr¡!JI>!l n dr trnot 
nmb PlS IH>Ü> 

""nt.rul ti<•J u•nLvr Lnl .l 
t!<,•ln IH'fll<'l!l hh,.,1c~. 

II~S<'IJ'.II'(lr l'l pnrt1cipcu::i< 
i in h<mn inronnoc16 d" 
tot6 "" l 'on¡anit~t;<cl6 
F.,r r¡ur co<la~ctl tlngui "' 
~-'"~'"' bru d,rJnit. 
lln!'''IJ"I'or J,~ P!'<'llisirm~• 

"'" t•·¡ J ".l" 

v,.tJ lar 'l"" qn 1>(1 l'<'rdi 
ln l"'r(>¡>~r>ti•m .. du<>ntivu 
<lr' 1 'or:l:i••i t.<•t. 
v~t.Linr hm-nrL 
l\l"-l'f1CitÍ olS !O.Í<)nt•() Ú<> fQ 
t.l•i"' j ,¡., tona\6. 
Uhs~rvr>r l'"r !.;>) \11' for
".ir lufntt:>ll<:it'• U.itN;:t¡¡ 
<>1:> mon1tt>t>1.· I 

ft>nir cura prr~:<nnnl tkle 

mo.,itorar rrpos, l.l<''"""~ 
tnr, mom~>nt~> d" rfll,,>< ,,, 
A,lw:lnr o J.ntrgrt~r-n" ni 
grup, 
(lf,.v<>rJ.r rl ¡¡¡;·oqr(.a ¡.•~>r

"~"'""1 tlr ¡:,<ht munHorlf NJ 
l!! s<>vn rr<!nn. 
r\'r <¡U\' lo if!for>anciiÍ ei_t 
r:u\1, q>!l> l1>!1 q¡it>ntiono 
m..:r: r-r-n<>nr.iols !.lf' lo vido 
dttl o;rrun N•nrPquin 

t:"nr."r ('ltpnt ;dr. P!lt.1ta 
<.!'¡,.,¡, J <¡)ll em>tlietFs 
'3<•b"<'tJ·" 'lt. ., nnld .\(Il. 

IIJu•lnr a o<><pl l.citc,·-H· rb 
propio critPrin. 
frr qui> rJ <Jf\IP trobi P.\ 
t~>rt""Y <JI' Uinr:ua¡¡j,\ .,, 
Pl quP pot ,_¡ ,b.,rnr "'"¡, 
~f.lr:.'••:.in tt)r. ¡trui¡Jpw('(•, 
f" ;u;_; U tor 1 'nprofwnlinwnt 
i •·1 mn<.ín <Jplr, ,"f11'-""rnt:i: 

f'><f'lor"r <>l,. """'"" l "·"-' 1-
"pl'r qui•" 

f pr r¡lH' Pl <_¡~up l:in~lUÍ unn 
vitdó .¡i,.¡,,,¡_ ,¡,¡ 1'1'-

l'U)I:c•t li<>} f_(<"J•mt {i(' l'P"'" 

"Í""" d'Dnf,li:li, 
f<>r uur. opnrr-l><Jr~ <:rit.,ris 
propis rll'l nrup. 
L~s<'r crÍtic srr\'H' Jmposnt 
la prb¡dn critico. 
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