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Trace r de reduir l'univers a un sistema és una cosa. Pretendre que 
l 'esmentat sistema sigui alguna cosa més que un punt de vista personal n 'és 
una altra. 
(Durrell , 1979: 170) 

Introducció 
Des de la decada deIs 80, moment en que els processos d 'animació 
sociocultural es produeixen ja de fo rma normali tzada en el nostre país, s' ha 
escri t molt sobre allo que és I'animació i sobre els di ferents models 
d ' intervenció que poden implementar-se en cada una de les se ves 
consideracions conceptuals. EIs autors se situen, segons la ideologia que 
sostenten o el grup de pressió en que militen, en di ferents paradigmes a 
l' empara deIs quals defineixen models, tecniques, procediments o practiques 
que, des del seu pun t de vista, resulten més apropiats per a la intervenció en 
la realitat social. En els seus plantejaments procedeixen, normalment, per 
exclusió. És a dir, només ex isteix un model val id per a la intervenció: aquell 
que l' autor en particular defensa i, en aquest sentit, la resta de models 
d ' intervenció o bé resulten inadequats als objectius proposats -en els 
plantejaments més lIeus i aseptics- o bé és necessari prevenir-se vers ells ja 
que poden generar efectes malevols sobre els grups o comuni tats en els que 
s' intervé - perspecti va propia de les visions més extremes-o 

En aquest treball presentem una perspecti va integradora, tant de la concepció 
d ' allo que és I'animac ió soc iocultural, com deIs models d ' intervenció que 
poden di senyar-se i implementar-se en cada realitat sociocultural concreta. 
Aquesta perspecti va no obeeix a un afany d' eclecticisme -que desvirtua la 
naturalesa d 'allo que integra- sinó a un intent de donar resposta a unes 
realitats soc ials tan plurals i heterogenies que només poden ser tractades des 
de plantejaments multidimensionals que atenguin , d ' una manera diversa, 
cada un deIs múltiples aspectes que aquelles realitats manifesten. 

1. L'animació sociocultural com paradigma de 
la intervenció en educació social 

Armengol parla de que cada cop més es considera que I' animac ió 
sociocultural constitueix, a més d ' un sector o ambit de I'educació social, un 
paradigma de la intervenció en aquest camp professional ( 1995: 18) . Jo 
afegiria, en tot cas, que transita des de la consideració desimple metodologia 
de la intervenció a la de paradigma de la intervenció social l o, fins i tot, de 
la intervenció en el treball soc ial, entes aquest en sentit ampli o Aixo 
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significaria que, com a plantejament paradigmati c, podri a ser objecte 
d 'aplicac ió tant en e l sector o ambit de I' educació d 'adults2 com en e l de 
I' educac ió espec ialitzada; qüesti ó, aquesta dan'era , més nova i innovadora. 
Dos grups de raons avalen, des del nostre punt de vista, aquesta evolució. 

En primer lIoc, assenyalaria que sov int s' ha carac teritzat I' animac ió 
soc iocultrual pe l anomenat tarannG metodologic (Grosjean/lngberg, 
1976:29) (Ander-Egg, 198 1 :77) (Coll ado/ Alvarez, 1986:8 1. Amb ajxo s' ha 
volgut significar una determinada manera d' entendre i practicar la intervenció 
que emfatitzava, entre d 'a ltres, va lors i actit.uds com I' espontane"itat, 
I'optimisme, I'a legri a i el gaudiment hinc el nunc en la propia acti vitat. En 
un altre apartat hem analitzat aquest plantejament - ambigu en excés, des 
del meu punt de vista- senyalant que I' esmentat laranna es concentra en la 
utilitzac ió d ' uns sistemes de comunicació i motivació capa'Y0s de generar, 
en e l procés d ' intervenció, un clima relacional, participatiu i educatiu , apte 
per a la implicac ió, e l desenvolupament i I' aprenentatge deis participants3• 

És des de la caracterització d 'aquests sistemes que entenem que I'animac ió 
pOI transitar vers la se va conversió en un paradigma de la interven ció en 
educació social. 

En segon 1I0c, la majoria d 'autors coincide ixen en indicar que, en qualsevol 
procés d 'animació sociocultural, és necessari explicitar - prev iament a la 
intervenció- Ia ideologia que la sostendra (Úcar, 1992: 114). En un intent 
d ' operativitzar la ideologia previa, definirem les convicc ions o creences i 
valors basics que - des de la perspecti va que presento- han d'orientar 
qual sevol intervenc ió en I'animació soc ioc ultura l. Aq ues ts va lors 
configuraran allo que ha esta definit en educac ió com patró (pattern), és a 
dir, el model d ' home i, en conseqüencia, de societat que es pretén assolir 
amb la intervenció. Aquests valors, sota la fo rma de conviccions profundes, 
constitueixen el substrat fonamental de I' animació soc iocultural i, com a 
tal, han de fer-se patents en la intervenc ió. És necessari explicitar, per una 
altra banda, que aquests no són els únics valors possibles; en tot cas, són e ls 
que, en el meu plantejament, s'ajusten millor a allo que hauri a de ser 
I'animac ió sociocultrual entesa com a paradigma de la interven ció en 
educa ció social i, per tant en qualsevol deis seus sectors o ambits. Aquestes 
conviccions o creences son4

: 

1. Valor i funcionalitat de la formació i autoformac ió com a pas previ i 
indispensable per a qualsevol procés d ' autodeterminac ió i d ' autonomia, 
sigui personal, grupal o comunitaria. 

2. Confian'Ya en e l dialeg i en la capacitat d ' interrelac ió i d'enteniment 
entre les persones, els grups i les comunitats. 

3. Valor del treball cooperatiu i de I' autoorganització grupal i comunitaria 
com a motors d ' un desenvolupament veritablement huma. 



4. Confianr¡:a en la capac itat deIs grups humans per decidir per si 
mateixos sobre e l seu futur més enll a de dirigismes deIs grups de 
press ió. 

5. Confianr¡:a en la capacitat i possibilitat deIs indi vidus per a ser actuar 
com a persones. 

Aquestes c inc convicc ions destil·l en una serie de valors que són e ls que -
sempre des del meu punt de vista- han de fer-se patents en l' acció 
interventi va deIs animadors. Aquest va lors són: autonomia, creati vitat, 
so lidaritat, fl exibilitat, tol erancia, cooperac ió, compromís, responsabilitat, 
treball , crítica, confianr¡:a, formac ió i dia leg. Tots e ll s es constitue ixen, en 
el plantejament que presentem, en substrats, medis i fina litats deIs processos 
d ' intervenció en animació sociocultural. 

Aquests dos grups de raons avalen, en aquesta perspecti va, la considerac ió 
presentada per Armengol respecte I'animac ió sociocultural com a paradigma 
de la intervenció en educació social. Des d 'aquesta nova concepció podem 
pensar en plantejar la visió integradora que pretenem presentar. 

2. Vers un plantejament integrador en animació 
sociocultural 

La justificac ió del nostre plantejament respon també a una altra raó. La 
rea litat de la intervenció soc ioeducati va és complexa, heterogenia i 
multidimensional. L' increment gradual d ' informació i formació de les 
persones; l' organitzac ió - progress ivament més complexa- de les comunitats 
humanes; I'augment en la di sponibilitat de possibilitats de tot ti pus per al 
lI eure, I' educació i la cultura; I' efecte amplificador i configurador de les 
noves tecnologies de la informac ió i la comunicació; i, finalment , les 
propies re lacions interpersonals i profess ionals - modifi cades per I' efecte 
deIs factors anteri ors- converteixen la no tra societat desenvolupada en 
ambits d ' intervenció extraordinari ament plurals, diversos, complexos i, 
sobretot, dinamics. 
La complex itat i dinamisme deIs grups i comunitats actuals no pot ser 
tractada des de la simplicitat d ' un únic plantejament que exc\ogui tots e ls 
altres. La di versitat de realitats soc ials demana necessari ament di versitat de 
plantejaments interventius. Aquests plantejaments poden realitzar-se en 
funció de nombroses vari ables com serien, per c itar-ne algunes: ideologia 
de I' interventor i destinatari s de la intervenció; e l ni ve ll o grau de 
desenvolupament sociocultrual de la comunitat objecte de la intervenció; 
e ls objectius que es pretén assolir amb la intervenció; els procediments o 
activitats que es des itja implementar, etc. 
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Totes aquestes i altres variables, que defineixen una gamma molt heterogenia 
de realitats interventives, han de ser tractades des d' un únic paradigma 
integrador que contempli -des de l' ajustament a les característiques 
definitories de la realitat concreta de la intervenció- diversos models, 
procediments, tecniques i practiques d'animació sociocultrual. Aquest 
paradigma de la intervenció, que constitueix I'actualització deis processos 
d ' animació sociocultural , és -des del nostre punt de vista- el paradigma de 
la complexitat. 

3. Els paradigmes en I'animació sociocultural 

Com he assenyalat a I'inici els autors d'animació sociocultural s' han situat, 
en general , en un paradigma de forma exclusiva. Els que habi tualment han 
estat utilitzats són els proposats per Habermas en la seva obra de 1968, 
Coneixement i interes: el tecnologic o tecno-científic, el hermeneutic
interpretatiu o cultural i el crític, soc io-crític o polític<5 l . Des d' una visió 
complexa de la realitat, com la que hem presentat, els tres resultarien 
inadequats -considerats de forma respectiva i en exclusiu- per simplificadors, 
tant de la realitat en la que s' intervé com de la propia acció interventiva. 

El nou p'aradigma de la complexitat és integrador i, en aquest sentit, 
podríem afirmar que, en el seu marc globalitzador, aplicaríem els models 
d ' intervenció derivats de cada un dei s paradigmes definits per Habermans, 
en funció de les característiques idiosincratiques del grup o comunitat en 
el que s' had ' implementarel procés d'animació sociocultural. El paradigma 
de la complexitat es constituiria així, en I' ambil de I'animació sociocultural , 
com un paradigma de paradigmes. 
Segons Morin, un paradigma esta constitui"t per un cert tipus de relació 
lógica extremadament fort entre nocions mestres, nocions clau i principis 
clau. Aquesta relació i aquests principis aniran a governar tots els 
discursos que obeeixin inconscientment al seu govern (1994:89). Aixo 
significa que, abans de parlar de models d'intervenció i, propiament, del 
significat de la complexitat en relació a I'animació soc iocultural , hem de 
concretar aquestes nocions i principis c1au que articulen els di scursos i, en 
conseqüencia, els processos interventius de I'animació sociocultural dintre 
del paradigma de la complexitat. 



4. Que és i que pretén I'animació sociocultrual? 
Vers una definició de noeions i prineipis e/au. 

Sobre les finalitats que es pretenen assolir amb e ls processos d 'animació 
soc iocultural, la majori a d 'autors hi estan d 'acord, encara que, aixo sí, amb 
formulacions i fins i tot emfasitzac ions diverses . La millora de la qualitat 
de vida(6) de is grups i les comunitat sembla ser I'horitzó més nítidament 
perfil at. La concrec ió d ' aquesta qualitat de vida pot obe ir bé als plantejament 
ideo log ics o bé al s pa radi g milti cs de cada auto r. Ai x í es parl ara 
d 'emancipac ió, desenvolupament, autogesti ó i autoorganitzac ió de la 
propia vida o de la propia comunitat, creac ió de xarxes re lacionals que 
enforte ixin les comunitats i les fac in autonomes, responsabilitzac ió i 
participac ió social, augment de la formació i informació personal, grupal 
o comunitari a, etc . Sintetitzant, es podria afirmar que la partic ipac ió i la 
formació són e ls objectius i els mitj ans que han de conduir a I' autonomia 
personal, grupal o comunitaria, entesa aquesta com a condició indispensable 
pe r a I'emanc ipac ió (en e l marc de paradi g ma soc iocríti c) o pe l 
desenvo lupament o millo ra de la qualitatde vida (en el marc de is paradigmes 
tecno-c ientífi c o hermeneuti co- interpretatiu). 

Per acabar, hi ha un objectiu de caracter general de I' animac ió soc iocultura l 
de l qual e ls diferents autors no en parlen, malgrat que em sembla que és un 
de is fonamentals. És e l que Ander-Egg denomina transferencia ( 1989:73) 
i que en un altre 1I0c he caracteritzat com a traspas de fu ncions i tecniques 
de 1 'animador a la co f./ectivitat (Úcar, 1992:95), per fu gir d ' aquell costum 
consistent a utilitzar homonims, en diferents di sciplines, en el camp de les 
ciencies soc ials; costum que crec que confon més que no pas ajuda. Amb 
aquesta nova formul ació es pretén assenyalar -al igual que Ander-Egg amb 
la se va- que l' animador ha de possibilitar en les seves intervenc ions e l 
traspas gradual, no només de les responsabilitats en la creació, direcc ió i 
execució dels programes, projectes i acti vitats, sinó també de is coneixements 
i tecniques concretes, als grups, col·lectivitats i organitzac ions de base amb 
e ls que treba lla , pe rque assume ixin de manera autonoma e l propi 
desenvo lupament i aixo sempre per a la millora substancial de la seva 
quaJitat de vida. Em sembla que aquesta és I'autenti ca dimensió educati va 
de I'animac ió sociocultural ja que és la que promou de forma més directa 
l' autonomi a. 
Les coses no estan tan ciares, malgrat tot, quan es conceptualitza l' ani mac ió 
sociocultural i, en fun ció d 'aquesta conceptualització, es perfilen e ls 
metodes o plantejaments que I' han de fer possible. Dues semblen ser les 
postures més definides pe l que fa referencia al concepte. La primera, - inter
pretada en el marc del paradigma tecno-científic pe ls defensors de la 
segona(7L seri a la que defineix l' animació soc iocultural com una " tecnolog ia 
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social". La segona - interpretada en el marc del paradigma soc io-crític o 
polític- seri a aquell a que concedeix I' animac ió sociocultural com una 
practica social crítica8. 

Més que endinsar-nos en la defini ció i caracterització de cada una d'elles, 
m' interessa només, fer una matització sobre la primera -que, per altra 
banda, ja he analitzar en profundi tat en un altre lIoc9- i abundar en la segona. 
És necessari assenyalar que definir una acti vitat com a tecnologia social és 
definir-l a, també, com una forma de practi ca. Serveixi aquest matís per a 
les refl ex ions que a continuació recollim sobre el sentit i contingut de tota 
practica i, en concret, d ' una practica, com la de I' animació sociocultural, 
que és essencialment educati va. 

El professor Barcena, en e ls seu últim lIibre, fa unes refl ex ions molt 
interessants sobre el concepte i contingut de la practica educati va. Pren com 
a referent a Ari stotil i a la di stinció - posteri orment recollida i di vulgada per 
Arent i Habermas- entre praxis i poiesis o, amb la formulació d ' aquests 
últims autors, acció i producció. 
Barcena ens diu que la praxis (acció) caracteritza les acti vitats i di sciplines 
que s'ocupen cognosc itivament del fe r huma i el seu fi no és només el 
producte de l' ac ti vitat sinó alguna cosa interna a ella mateixa; alguna cosa 
buscada per si mateixa i amb virtualitats perfec tives per al agent huma. En 
can vi, lapoiesis (producció) és un mode de fer que, a la vegada, perfecciona 
tecnicament a I' agent (el perfecciona com tecnic) i es mesura pels productes 
objectius que són resul tat de I' activ itat tecnica. El pensament marx ista -en s 
segueix dient l' autor- intenta recuperar el sentit de la praxis com a acti vitat 
lliure, pero remetent-Ia sobretot a I' ambit de la transformació humana pel 
treball , amb allo que el sentit ori ginal del terme, acti vitat Iliure, es 
converteix en fo rma revolucionaria que adopten les nostres accions i la 
nostra teorÍlzació. En el pensament ari stotelic, per contra, la praxis 
introdueix moderac ió, cautela moral i prudencia ( 1994:72). Conclou les 
seves refl exions sobre aquest punt assenyalant que el tipus de confusions 
dedui'b les d'aquest mode de pensar sobre les activÍlats practiques perjudica 
notablement la investigació del cari/{;ter propi de l 'activitat educativa que, 
per la seva propia naturalesa, es troba sotmesa als imperatius de l 
desenvolupament tecnologic i, para[.{elamenl, als de l'aven{-' etic. Per aixo 
és notoria la necessitat d'adoptar un enfo cament holít ic que permeti 
reintegrar ambdós tipus de requerimenls. l a que, sens duble, l 'educa ció és, 
com a actuació practica, en part producció i en part acció ( 1994:72-3). 
Noés estrany queels diferents autors puguin optar perun o altre plantejament 
(tecnologic o interpretatiu -o, com sembla ser en el cas de I' animació 
sociocultural, aq uest últim en la seva consideració crítica-) i defensar-Io 
com a exclusiu o dominant, ja que ambdós poden ubicar-se en el concepte 



d'animació sociocultural entesa com a metodologia de la intervenció o, el 
que és e l mateix, com a practica educativa. Com indica també Barcena -hi 
ha possibilitats perque convisquin harmoniosament els principis d' eficacia 
(propi s d ' un enfocament tecno-científic), i de llibertat (propis d'un 
enfocament soc io-críti c en la intervenció educativa ( 1994:87) 10. Si -com 
assenyala aquest autor en un altre 1I0c- l'educació (. .. ) té una dimensió 
tecnica d'activitat (producció) i una dimensió etica d'acció (pra.xis) 
( 1994:9 1), ambdues poden i han de conviure en els processos interventius 
d'animac ió sociocultural , i/o, en tot cas, en funci ó de vari ables com les que 
hem considerat anteriorment, podem, en una intervenció concreta, fer que 
una o altra dimensió sigui preponderant ". 

L'animac ió sociocultural és una tecnologia soc ial (humana) procedimental 
o de plantejament (Úcar, 1992) que di ssenya, aplica i avalua productes 
tecnics concrets i tangibles, aixo és, projectes d ' intervenció per aplicar en 
comunitats, territoris o grups determinats. Amb aquest plantejament de 
I' animac ió destaquem la seva dimensió tecnica. 
Pero I'animació soc iocultural és també una practica social en la que 
s' interrelac ionen éssers humans que - pel fet de ser persones- posen enjoc 
en la interacc ió deIs seus interessos, desitjos , expectati ves, somni s i 
problematiques; i que es relacionen també des deIs diferents rols (Iíders, 
seguidors, etc.) i estatus (professionals, voluntaris, etc.) que desenvolupen 
en la dinamica soc ial i en els contextos concrets d ' interacció. Amb aquest 
segon plantejament destaquem la seva oimensió etica. 

Si -com fan alguns autors- parlem de I' animació com d' unapractica social 
crítica, estem emfatitzant el paper alliberador i emancipador de I' animació. 
Aquest resultara útil en aquelles situacions grupals o comunitaries de 
necessitat primaria peremptoria (segons I' esquema de Maslow) o en 
aquelles en que, els grups i comunitats, estiguin sotmesos a si tuacions 
d ' explotac ió, sigui n aquestes del tipus que siguin . Fins i tot en aquest 
plantejament la utilització de tecniques i instruments soc ioeducatius és 
impresc indible i, algú ' 2, ev identment un tecnic expert en e lles, les ha de fer 
disponibles per al grup soc ial. 
Encara podem fer una última refl ex ió en aquest sentit. Tot procés d ' animac ió 
soc iocultural com a acció educativa ha de tenir, necessari ament, dos 
moments amb independencia de si en cada un d 'ell s participen només 
tecnics o només persones del grup o comunüat, o si hi participen tots 
plegats. El primer és e l de la planificació propiament dita. Aquesta és una 
tasca de taula en la que s' imposa, en ordre a I'eficacia i al ben fer, un 
plantejament rac ional i tecnic. El segon moment és el de I'aplicac ió o 
posada en practica d'allo planificat. És evident que per molt flexible que 
sigui el programa implementat, la propia complexitat de la realitat social en 
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la que s'aplica, introduira, sovint, problematiques relac ionals difícilment 
contemplades en la planificació. És en aquesta fase on la racionalitat i la 
tecnica han de conv iure amb la improvisació, el sentit comú, la creativitat, 
la imaginació, l ' art, la tradició i, fin s i tot, amb la irracionalitat, en ordre 
sempre a I'eficacia de la relació o el respecte a I'altre o als altres(J3). Com 
diu Morín, referint-se al paradigma de la simplicitat -dominant en la ciencia 
actual i oposat a allo que, des del seu punt de vista, hauria de ser el 
paradigma de la complex itat- la patologia moderna de l'esperit esta en la 
hiper-simplificació que cega la complexitat d 'allo real. (. .. ) La patologia 
de la raó és la racionalització que tan ca al/o real en un sistema d 'idees 
coherent pero parcial i unilateral, i que no sap que una part d 'allo real és 
irracionalitzable ni que la racionalitatté per missió dialogar amb el que és 
irracionable (1994:34) . 
En el quadre núm. I podem veure de forma sintetitzada aquestes refl ex ions. 

Animació sociocultural 

Dimensió tecnlca 

Poiesis (producció) 

Tecnologia social 

Ciencies que la informen i 
tecniques que posa en joc: 

Pedagogia (tecniques de 
programació, gestió, relació, 
formació , etc.) 

Sociologia (analisi de la 
realitat, relació entre grups, 
etc.) 

Psicologia (evolutiva i del 
desenvolupament, de 
grups, etc.) 

Antropologia Cultural 
(tecniques de creació i 
difusió, expressió, teatre, 
artesania, folklore, etc.) 

Ciimcies de la Informació i la 
Comunicació (tecniques de 
comunicació i informació 
personal , interpersonal i 
grupal , etc.) 

Dimensió etlea 

Praxis (acció) 

Practica social 

Elements, factors o disciplines 
que poden orientar o il ·lustrar 
I'acció. 

Filosofia 
Antropologia social i 
pedagogica 
Valors 
Relacions personals i grupals 
Civisme 
Ideologies 
Perfeccionament huma 
Tradició 
Sentit comú i intu"ició 
Improvisació 
Art 
Imaginació 
Creativitat 
Etc. 

1 

Quadre núm. 1: Dimensions constitutives de I'animació sociocultural. 
(Quadre d'elaboració propia). 



5. L:animació sociocultural i la complexitat 

En un lIibre molt interessant titulat Éste es el tiempo del mundo infinito, 
I'eminent bioleg frances Albert Jacquard assenyala que els nostres 
raonaments daten de l'edat mitjana, (mentre que) els nostres medis són els 
del segle XX( 1994:XIV). Amb aixo vol indicar que -malgrat els extraordinaris 
aven¡;:os de la ciencia i del pensament filosOfic i soc ial en els últims temps 
i, malgrat els grans passos donatsen I 'alfabetitzac ió, divulgació i culturització 
de les persones que conformen la nostra societat desenvo lupada- a I'home 
del carrer -preocupat per les seves realitats immediates i per la resolució 
deis seus problemes quotidians- se Ii han proporcionat els artilugis i 
instruments que faciliten la seva vida, pero no el marc de pensament etic i 
social ni tampoc les estrategies cognitives o les habilitats de pensament que 
el permelrien de fer un bon ús d'ell s, respectant el planeta, el medi ambient 
i els seu s conciutadans 14. Conclou el seu plantejament amb I' afi rmació de 
que és necessaria una nova mirada a la realitat, una mirada diferent que 
- tal i com propugna el teorema de Thomas- generi una realitat també 
diferent. El veritable problema dels homes d 'avui -assenyala en l' epíleg- és 
utilitzar el millar possible el "poder d 'atribuir-se poders" /5, per respondre 
a 1 'única pregunta: "Vers quinahumanitat volemadre{-"ar-nos ?"( 1994: 159). 

Aquestes són les preguntes i els plantejaments amb que, des del meu punt 
de vista, hem d' interrogar a I'animació sociocultural aban s fin s i tot 
d 'actuar com a animadors o de plantejar la intervenció. Les c1 assiques 
perspeclives de donar-los pa i circ als destinataris de la intervenció o la 
fu nció d ' ortopedia social que se' ls ha arribat a atribuir i que probablement 
han acomplert la seva missió en més d ' un cas, desvirtuen la consideració 
pedagogica de I' animació i encara la seva considerac ió humana. És 
necessari replantejar e l significat essencial no només de les tasques i 
funcions de l' animació soc iocultural , sinó també la dei s enfocaments 
paradigmatics amb que abordem la realitat, i e l propi contingut i essencia 
de la realitat objecle de la intervenció. 
Aquesta nova perspectiva a la que ens referim implica que ens replantegem, 
i sobretot explicitem, e1s valors que sostenen i guien la nostra acció; que 
concretem la significació del concepte qualifat de vida quan el definim com 
a horitzó de I'animació soc iocultural; que fugim de les simplificacions amb 
les que estem acostumats a interpretar i a abordar la realitat social ; implica, 
per últim, l 'acceptació de la complexitat (com a essencia de la realitat 
social) és l 'accepfació d 'una contradicció, és la idea de que no podem 
escamotejar les confradiccions (les incerteses i inestabilitats propies de la 
vida soc ial) amb una visió euf órica del món (Morin , 1994:95) 16 . 

Diu Morin , parlant de la complexitat, que és el teixit d 'events, accions, 
interaccions, re froaccions, determinacions i atzars que constitueixen el 
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nostre món f enomenic ( 1994:32). Definir la vida quotidiana, la interacció 
grupal o les re lacions interpersonals en e l si d ' un ambient sociocultural -
objectes tots e ll s de is processos d ' animació soc iocultural- és parlar de 
complex itat. L' animació soc iocultural tracta amb la complex itat i és des 
d 'aquesta que hem d ' intentar comprendre-Ia. 
El pensament simplificant es fonamenta -segons Morin- en tres tipus 
d ' operacions logiques: la di sjunció, la reducció i la unidimensionalitzac ió 
a les que l ' imperi ali sme de la racionalilzació c ientífica ens ha sOlmes al 
lIarg de tota la nostra hi stori a. És necessari substituir aquest pensament per 
un paradigma de la complex itat on les operac ions sigui n les de di stinció i 
conjunclO; operac ions que ens permetin distingir sense desarticular, 
associar sense identificar o reduir. Aquest paradigma comportaria un 
principi dialógic i translógic, que integraria la lógica classica tenint en 
compte els seus limits "defacto" (problemes de contradiccions) i "de jure " 
(límits delfo rmalisme); i portaria en si el principi de la "Unitax multiplex ", 
que escapa a la unitat abstractaper sobre (holisme) i persota (reduccionisme) 
( 1994:34). 

Ara bé, com el mateix autor reconeix, la complexitat és una paraula 
problema i no una paraula so lució ( 1994:22). Ai xo signi fica que el 
paradigma de la complex itat no és una cosa tan cada, sinó que esta per 
construir-se a partir, entre d ' altres principis, de la integració de I' atzar, de 
la incertesa i de la inestabilitat com a fonaments constitutius i, per tant, 
ineludibles de la vida soc ial entesa com un sistema ric i organitzat. Signifi ca 
també que és necessari fugir de les trampes de la rac ionalitzac ió abusiva que 
converte ix e l món en coherent a expenses de l propi món, i que és 
imprescindible comen\=ar a di alogar amb aque ll a par! de la vida que no som 
capa\=os ni de comprendre ni de controlar, em refereixo a allo que escapa 
a la raó i a la logica. 

L'animació sociocultural es produeix en el si mateix de la vida social: en 
el 1I0c on es produeix allo imprev ist, inesperat, desconegut. No pode m 
pretendre negar-ho en les nostres intervencions com si no ex istís. És per 
aixo que hem definit com a components essencials de l' acc ió de l' animador, 
la improvisac ió, la imaginac ió, el sentit comú, I' art, la capacitat de resposta, 
la creati vitat, e ls valors, etc. Tots aquests elements conformen juntament 
amb la preparac ió tecnica i I' experi encia interventi va, la forma més addient 
de tractar les complex itats de la vida social. 
De la mateixa manera, no tindri a sentit plantejar la intervenció des d ' un únic 
paradigma -com hem assenyalat que han proposat fin s ara els di ferents 
autors- ja que amb aixo privilegiem una visió unidimensional d ' una realitat 
que es caracteritza, justament, per estar configurada d ' una pluralitat molt 
heterogenia d 'esdeveniments o entramats que no són susceptibles d 'enfo-



caments holi stes o reduccioni stes sinó a expenses de la seva propia riquesa 
constituti va . 

La realitat ha de ser contemplada, en les intervencions de I' animació 
sociocultural, en el paradigma de la complex itat que, com s' ha indicat, es 
constitueix en un paradi gma de paradi gmes. Sera a parti r d 'aques t 
plantejament que podrem analitzar els diferents models d ' intervenció que 
puguin implementar-se en els processos d'animació sociocultural. 

6. Models d'intervenció en animació sociocultural 

Si , com hem assenyalat, I' animac ió sociocultural és una tecnologia soc ial, 
sembla que, en principi , no tindria massa sentit parlar de models d ' intervenció 
ja que, per propia defini ció, tota intervenció tecnologica és original i 
irrepetible en tantque unida a una realitat concreta i específi ca. Efecti vament, 
si la tecnologia, com a operati va, com a forma d'actuar, és una refl ex ió 
sobre la tecnica o sobre la practi ca per resoldre de forma e fi ca~ i efi cient -
en el nostre cas- un problema social, resul ta ev ident que cada realitat 
concreta -per present, complexa i imprevisible- demandara una intervenció 
di ssenyada especialment per a aquell moment i realitat. No és casual que el 
primer pas, abans de pl ani ficar qualsevol projecte d ' intervenció, consisteixi 
en analitzar i avaluar la realitat. Aquesta avaluació es realilza per di sposar 
de la informació que ens permeti planificar accions el més ajustades 
possible a la realilat. En aquest marc interpretatiu , la transferencia de 
projectes o programes d ' un territori o d ' un grup a un altre no tindri a cap 
sentít l7

, j a que cada rea lilat social té una idiosincrasia propia l8 i demana, 
per tant, una intervenció ajustada. 

Es tri c tament cons ide rada, la dimensió tec nolog ica de I' anim ac ió 
soc iocultural no ens permetri a definir models di ferenls d ' intervenció 
sociocultural ja que un model ---en l' ambit a que ens referim- representari a 
una determinada lipificació de la intervenció. Més aviat, ben al contrari, 
hauríem de parlar de l' ex istencia de tan tes intervencions com rea litats en les 
que s' intervé. Ara bé, és cert que podem perfilar línies generals que 
definiran sinó models, sí, com a mínim, tendencies o eixos general s de la 
intervenció que després es concretaran en una infinitat de programes o 
projecles específics, definils i caracteritzats per la seva ubicac ió entre els 
esmentats eixos . 

És necessari insistir que els e ixos o models conslitueixen - per propIa 
definici6- una simplificac ió i una abstracc ió sobre la realitat i és així com 
hem d'entendre' ls. És ev ident que la realitat de la intervenció sempre sera 
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molt més rica i diversa d 'allo que es planteja en els models. La utilitat 
d ' aquests últims radica, des del meu punt de vista, en el seu ús com a 
elements de formac ió per a futurs animadors, a més del valor que puguin 
tenir per, d ' una banda, modelar les propies intervencions i, de I'altra, serv ir 
com a referents per a l' anali si i avaluac ió de les intervencions que es 
produeixen en la realitat professional. 
Els propis paradigmes definits per Habermas i utilitzats fins ara -com s' ha 
dit- en exclusiva per diferents autors ens poden servir de referencia, pero no 
com a models estancats, exclusius, sinó com a extrems d ' una dimensió 
contínua en la que podem caracteritzar e ls projectes per la proximitat o 
lIunyania a cada un deis ex trems. 

Simplificant en excés podríem dir que en un ex trem hi hauri a el paradigma 
tecnocientífic, amb una considerac ió de la realitat estatica, descontex
tualitzada, objecti va i lliure de valors. En I' altre hi trobaríem el paradigma 
hermeneutico-interpretatiu amb una visió constructi va de la realitat, dinamica 
i plena de valors, de significats i de representacions personals i socials. O' un 
extrem a I' altre es poden di ssenyar infinitat de programes en funció no 
només de I' orientac ió o predilecció d ' un interventor per un paradigma o 
altre sinó també per les propies característiques , necessitats, expectati ves 
o demandes del grup social en el qual s ' intervé. El cas presentat en la nota 
onze podría exempli ficar aquesta realitat. L 'orientació crítica podria donar
se fonamentalment, en els programes que s'emmarcaran prop o plenament 
en el paradigma interpretatiu , ja que, com s' ha assenyalat, es el que 
constitueix una versió millorada d ' aquest últim . 

7. Línies generals per definir models d'intervenció 
en animació sociocultural 

Per concretar els models que volem definir, hem agafat aque ll s element del 
procés d ' intervenció que ens semblen més c1 arament identi ficables per 
veure de quina manera es manifesten en cada un deis paradigmes definits 
per Habermas . També assenyalarem, entre les di ferents possibili tats que 
s'ofereixen (projectes o programes elaborats) , entre un i altre paradigma, 
quina és la postura que, en cada cas, nosaltres defensaríem segons allo 
manifestat al lI arg d 'aquest article. 

Els elements de l procés d ' intervenció que analitzem són: 
A) La planificació del procés d'intervenció 

En el paradigma científi c la planificació correria a carrec, en exclusiva, deis 
tecnics, tecnolegs o experts. El grup o la comunitat no participa en ell a per 
a res. Tant en e l paradigma interpretatiu com en el críti c I'esmentada 



pl anifi cac ió s'e labora conjuntament entre e ls diferents agents de la 
intervenció(19), és a dir, els tecnics i el grup o la comunitat (o e ls seu s 
representants) . Entre un i allre hi caben moltes postures amb diferents graus 
de consulta o de negoc iació al grup o a la comunitat per part deis tecnics. 
El més rellevant, en aq uest cas, és la titularitat deis que dec ideixen respecte 
a la planificació, la d 'aquell s que, en últim extrem, dec ideixen sobre que és 
el més desitjable per a cada una de les fases del procés de planificació de 
la intervenció. 
En el paradigma científic és ev ident, decideixen els tecnics. En el paradigma 
crític també, decideix la comunitat. Entre un i altre ex isteixen moltes 
possibilitats. Jo defenso que, pel que fa a qüestions tecniques (di sseny del 
procés, selecc ió i organització d ' activitats, temporalització més addient, 
recursos, etc.) la decisió correspon als tecnics, que són els que posseeixen 
la formació i preparació adequada. La participació de la comunitat en el 
procés de planificació es concreta, des del meu punt de vi sta, en coneixer 
allo que es planifi ca, sobretot, en com es planifica (20) i també en assessorar 
e ls tecnics sobre I'impacte d ' allo planificat o sobre la millor forma de 
presentar-ho al grup perque aquest s' impliqui en la seva implementac ió. 

B) L'avaluació de la realitat21 

Ja hem assenyalat que I' avaluac ió es constitueix com el pas prev i a 
qualsevol procés d ' intervenció. Tant en el paradigma tecnic com en 
I'interpretatiu el model d 'avaluació utilitzat és I'analític. Aquest model 
consiste ix en definir les variables que, des del punt de vista tecnic o e l de 
la propia comunitat, són rellevants per a la intervenció. Com assenyala 
Ander-Egg, en aquest model no s' han d'estudiar totes les qüestions socials 
que concerneixen a una determinada situació-problema, sinó nomé · les que 
es necess iten per a I' acció ( 1989: 12- 13). En els plantejaments més extrems, 
en el marc del paradigma tecnologic, no es tindria en compte, per exemple, 
la percepció soc ial deis parti cipants sobre la seva propia realitat. En els més 
" tous", per dir-ho d' alguna manera, es comptaria amb aquella percepció 
més "objecti vada" (consensuada) possible i amb altres variables de I' entorn . 
Els models d ' intervenció més propers al paradigma interpretatiu treballarien 
sobretot amb la percepció social deis participants i amb alifes variables 
subjecti ves, deixant de banda, sobretot, les variables -més objectives
referides al context. 
En els models d 'intervenció propis del paradigma crític trobem el model 
ecologic. Com assenyalen Carideffrillo la finalitat de la seva analisi sera 
l 'estudi de les relacions entre les diferents variables ambientals que 
intervenen, juntament amb les característiques deis grups o contextos que 
s 'atribueixen als subjectes per formar part d 'ells 22. Un bon exemple 
d'aquest model el trobem en I' anomenat guió d'estudi general per a 
l'analisi de la realilat, formulat per Cembranos i altres ( 1988), en el que es 
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plantegen, de forma exhaustiva, totes les vari ables que pode m estudiar per 
coneixer una realitat de la forma més completa possible (des de la fl ora i la 
fauna fins, per exemple, la hi storia o els mitj ans de comunicació social). Ara 
bé, si he denominat polític a aquest model és perque, justament , aquelles 
relacions entre vari ables que interessa investigar són les referides al 
sotmetiment, a I'explotació o a qualsevol allre situac ió que resulti alienant 
per als membres del grup o la comunitat. En realitat, estrictament, més que 
' un plantejament ecologic, entenem que constitueix una perspecti va política 
ja que és en aquest aspecte on s'emfatitza I'avaluació. 
Des del meu punt de vista la perspectiva és clara. Com a principi general val 
a dir que, quanta més informació (objecti va i subjectiva o, si es vo l, 
con textual i percebuda) es posseeixi sobre la realitat objecte de la intervenció, 
més ben preparats estarem per a realitzar un bon ajustament en el projecte 
d ' intervenció subsegüent. Si bé és cert , per tant, que e l més addient 
semblari a ser I' aplicació del model ecologic a I' avaluació de la realitat, 
sovint ens trobem amb un altre tipus de di ficultats que el poden fe r inviable. 
Normalmenl un estudi d ' aquestes caracterísliques requereix un lIarg període 
de temps per a la seva realilzació i una forta inversió, tant en recursos 
humans com economics. Aixo fa que generalment optem pel model analític 
-més curt i economic-, aixo sí, posant I' emfasi no tant en I'estudi de les 
variables de forma a"ill ada com en les seves relac ions i influencia recíproca. 

e) El plantejament del procés d'intervenció 
Tant en els models d ' intervenció deri vats del paradigma científic com en 
els derivats del hermeneuti c es treball a amb variables que operativ itzem 
després en indicadors concrets. La di ferencia entre uns i altres rau en que, 
en el primer cas , es treball a amb vari ables objecti ves -aixo és , referides a 
realitats observables- i, en el segon, amb variables subjecti ves -aixo és, 
refereides a realitats percebudes pels participants-. Entre uns i altres podem 
trobar una infinitat de models que plantegin e l procés d ' intervenció tenint 
en compte diferents combinacions entre variables subjecti ves i objecti ves. 
Com més a prop estiguin els projectes del paradigma tecnic, més pes 
específic s'assignara a les vari ables objecti ves; com més s'aprox imin al 
paradigma hermeneutic, tanta més importancia cobraran les vari ables 
subjecti ves . En e l cas del paradigma crític es treballa amb les dues, pero 
sempre referides o plantejades en termes ideologics (en sentit marxia) . 
La meya postura al respecte obeeix a la concepció que he presentat sobre 
la realitat com a complex itat. Els pos ic ionaments extrems no tenen sentit, 
perque redueixen i simplifiquen la realitat. És necessari plantejar el procés 
com a combinació de vari ables objeti ves i subjecti ves, assignant major 
importancia a unes i altres en funció de la problematica concreta de la 
comunitat a la que des itgem donar resposta. Un projecte que pretengui 
millorar el teixit relacional d ' una comu ni tat necessilara comptar, sobretot, 



amb la percepció subjecti va de is partic ipants sobre la se va realitat, pero 
també amb I'ex istencia o no d 'espais urbanísti cs o institucionals per fe r 
possibles les interacc ions i les trobades de is membres de l grupo Un projecte 
que pretengui ampliar i millorar e ls serveis d ' una comuni tat haura de 
comptar, en primer 1I0c, amb els programes i les instituc ions ex istents en 
I' esmentada comunitat, pero també amb la percepc ió subjec ti va deis 
membres sobre allo que tenen, allo que e ls manca i allo que seri a desitjable 
teni r. 

O) El marc ideologic de la intervenció 
En els models d ' intervenció més extrems del paradigma tecnologic, la 
ideolog ia del participant no compta o es considera que no ex iste ix. A 
mesura que ens acostem (que elaborem projectes o programes prox ims) al 
paradigma interpretatiu es comencen a considerar alguns aspectes ideo logics 
com, per posar un exemple, el model de persona i de societat ex istent en les 
representacions socia/s (23) del grup o la comunitat, o aque ll que resultari a 
des itj able. En els models més propers al paradigma interpretatiu la ideologia 
és un de is aspectes determinants de la intervenció i, en aquest sentit , és 
necessari coneixer el substrat de pensament i acc ió -constitu"it per la 
cosmovisió, I'antropologia, el di agnostic i la prescripció subsegüent(24L 

amb les que el grup o la comunitat interpreten i viuen la seva propia realitat. 
En e l marc del paradigma crític tot s' interpreta en termes d ' ideolog ia i de 
relac ions de poder-opress ió entre els diferents grups. La qual cosa signi fica 
que aque ll a es constitue ix com I'element determinant de la intervenc ió. 
Des del meu punt de vista, en tots e ls casos és necessari comptar amb la 
ideolog ia de is partic ipants com un més deis elements que ens permetin 
interpretar i interve nir, de forma més ajustada, en una realitat concreta. 

E) Els objectius del projecte d'intervenció 
Tant en e ls models e laborats en el paradigma tecnologic com en l' hermeneutic 
e ls objectius a asso lir amb el projecte d'intervenció estan formulats en 
termes de can vi, millora, desenvolupament o evoluc ió de la comunitat o el 
grup soc ial en e l que s' implementa. La diferencia fonamental, en aquest cas, 
es planteja respecte als projectes emmarcats en el paradigma soc io-críti co 
En e ll , e ls objectius es formulen en termes de re lacions de poder entre els 
diferents grups soc ials. Aquests objectius s'adrecen sempre a l' emancipació 
del grup social de situac ions d 'alienac ió, sotmetiment o explotació. 
En la primera part de l' article ja he definit la meya postura al respecte. 
Entenc que tant e ls uns com els altres són valids en funció de la idiosincrasia 
de la rea litat en la que s 'implementen. No és estrany que els models crítics 
s' hagin implementat amb h it, sobretot , en alguns pa'''sos d ' America 
L1 atina, j a que les realitats en les que s' intervé són, en molts casos, 
extremadament precari es. En el nostre contex t semblari a en general més 
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addient aplicar models tecnologics o hermeneutics, pero és evident que hi 
haura determinades situac ions -d'explotació més que de precari etat, 
probablement- en les que plantejar els objectius en termes de relac ions de 
poder resultara inevitable i indispensable des d ' una perspecti va educati va. 

F) Els agents de la intervenció 
En els marcs deis paradigmes tecnic i interpretatiu , la concreció deis agents 
no planteja cap problema. Aquests són, d ' una banda, els tecnics, tecnolegs 
o experts, amb la responsabilitat de I' aplicació i execució del projecte; i, de 
I'altra, els participants del grup o comunitat, amb la responsabilitat de ser 
veritablement participants actius per a la bona marxa i I'ex it del projecte. 
El que pot variar, entre un i altre paradigma i, en concret, en els projectes 
que es defineixin per estar entre e ll s, és justament -com s' ha descrit en el 
punt sobre la planificació del projecte- el grau de responsabilitat en 
I' aplicació i execució del programa, que en el marc del segon paradigma 
sera bastant més compartít que en el primer. 
Més problemes planteja aquesta qüestió en el marc del paradigma socio
crític, ja que des de les se ves premisses es critica la presencia de tecnics o 
experts en el procés. l a he analitzat aquest plantejament en la nota dotze. 
És per aquesta raó que -sense tenir molt ciar ni I' estat deis interventors ni 
la seva formació- els defineixo com agents de canvi social. La pregunta que 
em plantejo és si entre aquests agents i els participants de la comunitat es 
planteja o exi steix indiferenciació funcional25 • 

G) Relacions entre els agents de la intervenció 
En els projectes emmarcats en el paradigma científic la relac ió comunicati va 
és vertical , en el sentit que els experts són tant dissenyadors com executors 
del projecte i tenen al seu carrec les decisions respecte al mateix. Que 
parle m de verti ca litat en la relac ió no implica, o no ha d ' implicar 
necessariament, que entre ell s s'estableixi una relac ió jerarquica: encara 
que sóc conscient que, en més d ' una ocasió, aixo pot ser així. En definiti va 
-i aquesta em sembla la postura encertada- cadascú, experts i participants, 
té i compleix els seu paper i la seva funció en la intervenció i aixo no ha de 
significar ni demerit ni menyspreu de cara a ell s. 
En el marc deis paradigmes interpretatiu i crític, les relacions comunicati ves 
entre els agents de la intervenció són horitzontals, és a dir, al mateix ni ve ll. 
Des del meu punt de vista, tampoc aixo ha de signi ficar indi ferenciac ió 
funcional. 19ualment en el cas anterior, cadascú acompleix el seu paper. 
Entre un model i I'altre poden elaborar-se nombrosos programes amb 
diferents graus de consulta o de negació entre els agents de la intervenció. 
Entre el primer model comunicatiu i aquest segon, jo optari a per una relac ió 
comunicativa horitzontal en la que, com he assenyalat, ex isteix una clara 
delimitació de funcions i responsabilitats26

. 
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Models d'intervenció en animació sociocultural 

Paradigmes 
Elements del procés 

,..,1 _11 del .... 

liare IdeoI6gIc • le 
lnt8rvencI6 

0bjecIIua 

A ••• cI6 .............. ......... ~ 

Tecno-científic 

A carrec, en exclusiva, deis 
tecnics, tecnólegs o experts. 

Analítica 

Centrat o formulat en forma de 
variables i indicadors objectius. 

No existeix o no es té en 
compte . 

Centrat o formulat en forma de 
variables i indicadors 
subjectius . 

Existeix i es té en compte. 
Horitzontal. 

Formulats i centrats , en general , en el canvi , millora o evolució que 
s'espera assolir en els participants del grup o comunitat 

Tecnics, tecnólegs o experts. 
Participants del grup o la comunitat. 

Vertical (Jerarquica?) . 

Creació i aplicació de tecniques 
i instruments. 

Formulats en termes d'eficacia i 
d'eficiencia en la resolució de 
problemes concrets. 
Desenvolupament. 

Horitzontal 

Aplicació de tecniques i 
instruments amb especial 
valoració de la relació 
interpersonal i aten ció al dialeg 
i a les percepcions subjectives. 

Formulats en termes de canvis 
qualitatius en la vida social i en 
les relacions interpersonals. 
Evolució. 

Ecológica, política 

Formulat en termes de 
relacions de poder, alienació, 
ideologia o explotació. 

Tot és ideologia. 

Centrats o formulats en termes de 
relacions de poder, d'alienació, de 
sotmetiment ideolbgic o d'explota
ció a que estan sotmesos els par
ticipants del grup o de la comunitat 

Agents de canvi social. Parti
cipants del grup o comunitat. 
(Indiferencia funcional?) 

Dialógica i d'investigació en 
I'acció. 

Formulats en termes 
d'emancipació i alliberament. 



El respecte per 
la interrelació i 

la dignitat 
humana ha de 

presidir tant 
I'elecció de la 
metodologia 
com la se va 

aplicació 
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H) Metodologia de la intervenció 
En el paradigma científic, la intervenció és predominantment tecnica. 
Consisteix en la creació o recreació de tecniques i instruments metodologics 
que s ' aj usten a la realitat concreta de la intervenció. En aquest marc podem 
trobar des de plantejaments moll objectivistes, en els que s' insisteix en el 
rigor científic contraposat al ri gor prof(¡27 , fins a plantejaments que, sense 
perdre el ri gor científic en el di sseny, elaboració i aplicació deis instruments 
o de les tecniques, els fan conviure en la intervenció amb altres potser no 
tan formals o estriclament científics28

, pero que recullen o manifesten la 
subjecti vitat i complex itat propia· de les relacions humanes o de la vida 
social. A mesura que s' utilitza més aquest tipus de plantejament en la 
metodologia de la intervenció, ens acostem al paradigma interpretatiu , on 
aquests seran preponderants. En aquest paradigma la metodologia posa 
espec ial emfasi en la importancia de les relacions humanes durant la 
intervenció. 
En els models del paradigma socio-crític, la melodologia, en la Iínia d' allo 
plantejat fin s ara, es defineix com a dialogica i d ' investigac ió en la propia 
acció. 

Des del meu punt de visla, la metodologia ha de respondre a les 
característiques que define ixen la situació - la reali tat- deis participants, a 
partir d ' un compromís entre la visió que ell s manifesten i la que percebeix 
un observador externo A partir d' aquest plantejament, qualsevol de les 
metodologies manifestades en els tres paradigmes o, integrac ions o barreges 
creatives d 'ell s, em semblen addients per a la intervenció. Aixo sí, prenent 
en consideració que qualsevol metodologia utilitzada ha de ser-ho en la 
consciencia de que s ' aplica a éssers humans i que, en aquest sentit , el 
respecte per la interrelac ió i la dignitat humana ha de presidir tant I' elecc ió 
de la metodologia com la seva aplicació. 

1) Resultats del procés 
En el paradigma tecnic e1s resultats que s'esperen asso lir es formulen en 
termes d 'eficac ia i efic iencia en la resolució deis problemes tractats. Si ens 
havíem plantejat una millora en el teixit relacional de la comunitat o la 
creac ió d ' una serie d 'entitats, generades per la propia comunitat, que 
ofere ixin serveis de formació o d ' informació, necess itarem valorar si 
efecti vament les accions implementades han estat eficaces per a la resolució 
d 'aquestes necessitats comunitaries. El que és important en aguest cas és 
I'efi cac ia del plantejament per a la consecució deis objectius. 
En el paradigma hermeneutic els resultats del procés es formulen no en 
termes tecnics sinó en termes de percepció subjecti va de la propia comunitat. 
Es busca comprovar la signifi cativitat social del canvi qualitatiu . 
En el paradigma soc io-críti c e ls resultats del procés es formu len en termes 



d'emancipac ió i alliberament de les condicions d 'alienació, exp lotació o 
sotmentiment a que esta ven exposats els parti cipants. 

En e l plantejament de la complex itat aquests tres resultats poden conviure 
e n les intervencio ns d'animació soc iocultura l. L 'e ficacia es pot 
comptabilitzar amb e l millor o amb el que es perceb com a més positiu pels 
agents de la intervenció. Pero en cas que aixo no fos possible, seri a 
necessari, des del meu punt de vista, optar pel millor com a compromís 
negociat entre la percepció soc ial del col·l ec tiu i la percepció d ' un 
observador extern o En tot cas, i en funció de la realitat soc iocultural concreta 
de cada comunitat, crec que podem plantejar e ls resultats sota aquella 
formulació que, deIs tres paradigmes plantejats, resulti més apropiada. 

En e l quadre núm. 2 podem veure de forma si mplifi cada totes aquestes 
anali sis sobre els models d'intervenció en animació sociocultural. 

Per acabar, assenyalar que un plantejament complex com el presentat 
requere ix unes característiques concretes que defineix in e l profess ional de 
I'animació. Aquestes serien : fl ex ibilitat metodologica i interventi va, una 
bona dosi de creati vitat i imagi nació, i un alt grau de formació , tant en 
pensament social com en estrateg ies tecniques i metodologiques. Per fe r un 
plantejament integrador és necessari ser rigorós en el plantejament tecnic 
i saber fugir de Iímits metodologics que poden empobrir i simplificar 
l' acció . Com assenyala Russelno es requereix cap procés mental elevat pel 
conservadorisme. Els que aboquen. pel can vi, per contra, han. de tenir cerl 
grau d'imagin.ació per poder concebre alguna cosa diferent a alla que ja 
existeix (J 988: J 5). 

Xavier Úcar i Martinez 
Professor del Dpt. de Pedagogia Sistematica i Social. UAB 

( 1) Helll de pensar que I' anilll ac ió sociocultural no és privati va de I' educació social, ja que els 
Illateixos treballadors socials la defineixen com una de les seves eSlrategies d'intervenció. 

(2) Qüest ió que jaes planteja i accepta plenament a les "Jomades per a la fonnac ió d'ed ucadors 
i agents sociocultural s" ce lebrades a Barcelona e l maig de 1988. 

(3 ) Veure Úcar, 1993 : 357-365 
(4) López de CeballoslSalas defi neixen e ls que per a elles es constitueixen com a principis 

de les tasques d'animació: fe en la persona. f e en el gru¡J i fe en l 'acci6 organitzada 
( 1987:27-8). Concordo en essencia en el contingut deis esmenlats principis pero no en la 
seva fo nn ulació, més acord -des del meu punt de visla- amb una concepc ió "mililanti sla" 
i de "religió social" de I'ani lllació sociocultural que amb una perspectiva de tecnologia i 
practi ca social com la que aquí presentem. 

(5) Per ci tar un exemple, Ander-Egg s' ubicaria en ellecnologic (1986: 176) i Saez en e l soc io
críti c ( 1993:89- 106). 
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(6) Com ja he assenyalal en alguna ocasió, em sembla que aq uesl és un deis conceptes que 
requereixen una investigació urgent i profunda des de I' ambit de I' educació social i, en 
concret, des de I'animac ió soc iocultural. 

(7) Die aixo perque el paradigma lecno-científic, inlerpretal en sentil estricle , no lé, en realitat, 
massa re lac ió (la qual cosa significa que, ev identmenl en lé alguna) amb una consideració 
de I' animac ió com una tecnologia soc ial. En el primer cas -el paradigma- estem parl anl 
d ' una conceplualil zac ió de la rea li tal (propia de les ciencies físico-nalura ls); en el segon, 
la lecno logia, eSlem parlanl d ' una operali va, d ' una acc ió, d ' una forma d'acluar. No parlem 
de tecno logia sinó de lecno logia soc ia l. la qual cosa implica. j a d 'entrada, un c iar 
di stanciamentlan l de la concepció de la realilal propia de les ciencies físico-nalurals (aixo 
és, a'illada del conlex l i lliure de va lors), com deis melOdes que e lles ulililzen. Per ampliar 
aquesles renex ions veure Úcar, 1994. 

(8) Cal dir que considerem que e l paradigma soc io-c rílic constilue ix una versió millorada del 

paradigma inlerpretaliu, en el sentil marxia que contempla també les innuencies de es 
condicio/lS materials en la producció d'auloenleniments di slorsionats. Com assenyalen 
Carr i Kemmis definint la postura de Habermas al respec te: una ciel/cia social critica, ha 
d 'imentar que /'enfocament "il/terpreratiu " vag i /II és en/liJ del seu tradicional afal/Y de 
produir descripcions acrítiques deis autoellfenimellfS individuals. de manera que sigui 

possible exposa/: explicar i eliminar les causes deis autoemeni/llenrs distorsionats. Aquest 
imeres per I 'eliminaci6 de les condicions que distorsionen els autoentenimenrs revela que 

la ciencia social crítica supera la tendencia de la ciencia social interpretati va a satis/er
se amb if./uminar les qiiestioll.\· i els problellles socials sen se tractor de superar-los ( 1988 : 
149- 150). 

(9) Veure Úcar, 1992, 1994 i 1995. 
( 10) Evidentment e ls afegits entre parentesi són de l' aUlOr. 
( 11 )Sembla c iar, per exemple, que si en una comunital concreta hi ha un ni vell culturalmolt 

baix la inlervenció haura se ser predominantmenl lecni ca i instrumenl.a l, de manera que 
els seus integrants di sposin el més aviat poss ible de is miljans que poss ibililin la se va 
participac ió social. De la maleixa manera, en una comunilal molt formada la inlervenció 
haura d 'emfalilzar la dimensió etica per tal d ' eliminar individua lismes egotics negatius i 
afavorir la panici pació soc ial en forma de compromís i acc ió. En el primer cas el tecnic és 
un expert que guia la inlervenció, en el segon, pOI ser un simple consultor. Per profundilzar 
Úcar, 1992, 1994. 

( 12)Si faig aquesl plantejament en aquests lermes és perque sov int s' ha criti cat I' animac ió en 
la seva dimensió tecnolog ica, la ulilització d ' experts o tecnics. Penso que, el que en realitat 

es criticava no era la fi gura de l tecnic sinó la relació jerarquica que, per ex tensió, se Ii 
atribu'ia respec te la comunitat. És evident que el tecnic o expert pOI i ha de sostenir i 
propiciar re lac ions horitzontals amb la comunitat. En la relació interventi va, cada interlo
cutor lé i compleix el seu parer i aixo no significa menyspreu de cap d' e ll s. 

( 13) Per a una anali si en profundital d 'aquests dos moments o fases, veure Úcar, 1994. 
( 14)Aques ta és la tes i que es desenvo lupa , com hem d it de forma mo lt interessa nt i 

exemplifi cadora, al Ilarg de tOI el Ilibre. 
( 15)Aquesta és -diu- una de les definicions possible d 'llome: /1/1 obj ecle que rep il/dividualmenl 

el poder d 'atribuir-se co f./ecti vamenr poders ( 1994: 159). 
(16)EI que hi ha entre parentesi és de I' au tor. 
( 17) La qual cosa no significa, de cap manera, que no puguem lransferir les línies meSlres o 

generals d ' un projecle concrel d' un territori a un altre, pero, aixo sí, sempre prev ia avaluació 
de la rea lilat en la que es vo l implementar i rea lilza nt I' aj ustament consegüent. 

( 18) Hem analit zat aquesl plantejament a Úcar, 1992 i 1994. 
( 19)Com ja va ig assenyalar en un altre 1I 0c (Úcar, 1992 : 10), a I'animac ió sociocultural són 

age nt s de la inlervenció tant e ls inlerventors com els "intervinguts" , és a dir, e l grup o la 
comunilat. Faig aquesl plantejamenl justament per lrencar amb la concepció -lradicional 



en pedagogia- del "grup destillatari" que, almenys conceptuahnent, pot implicar recepci6 
pass iva de la intervenci6. En animaci6 e l grup ha de conscienciar-se de que e ls resultats 
del procés depenen tant d 'e ll s com deis interventors, de que també ell s s6n "agents" i com 
a tals han de participar en el procés. Aquesta "presa de consciencia" per part del grup sed\ 
una de les primeres tasq ues de I'animador en qualsevol procés d' intervenci6. 

(20) No hem d ' oblidar que, com hem assenyalat, un objectiu basic és e l traspiis de junciolls i 
teclliqtles de I 'allimador a la comunitat. 

(2 1 )Per aprofundir sobre aq uest concepte i els models analític i ecologic d 'avaluac i6 de la 
realitat veure Sarramona. Vázquez, Úcar, 1992. 

(22)Cfr. Trillo, 1986. 
(23)En el sentit que s' utilitza aquest concepte en psicologia social. Veure Jodelet, 1986. 
(24) Pel concepte i contingut de la ideologia en animac i6 sociocultural, veure Úcar, 1992. 
(25) Potser e l plantejament rad iqui en la prev ia formaci6, per part deis experts, d'a lguns deis 

membres de la comuni tat perque incideixin després sobre la comunitat. Si és així, és un 
plantejament que em sembla molt valid i apropiat. 

(26) Des del meu punt de vista, el fet de ser tecnic en una materia, no implica cap tipus de 
superioritat sobre una altra persona que no ho sigui . Significa, simplement , que d 'aquest 
tema en concret e l tecnic en sap Olés, igualment que aq ue ll a altra persona en sabra més 
d 'altres temes que e l tecnic no domina. 

(27)En el sentit que s 'utilitzen aquests termes des de corrents teorics com I'interaccionisme 
simbolic i I' etnometodologia. 

(28) Em refereixo a instruments i tecniques propis de la sociologia comprensiva i interpretativa: 
des de diaris de camp fins a documen ts biografi cs, passant per "hi stories de vida" o entre
vistes o converses semiestructurades o sense estructurar. Certament que aquests instrumenls 
i tecniques simples més propis -com fins i tot assenyalen alguns sociolegs (veure Postman, 
1993)- de documenla li stes o de "Iiterats" . pero em sembla que renunciar a e lls per inter
pretar, comprendre i intervenir en la rea li tat soc ial, seria tornar a caure en les trampes del 
paradigma de la simplic itat definit per Morin . 
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