
125

Certament les fronteres existents entre la

major part d'aquests conceptes resulten difícils

d'assenyalar, atès que els seus continguts es solapen en

moltes ocassions.

En Amèrica Llatina, ANDER-EGG (1984:43 i

seg.) ha contribuït a clarificar aquestes terminologies i

pot ser les seves anàlisi poden ajudar a clarificar les

nostres. Ell diu que en aquells països no es parla

d'animació sociocultural, però que existeixen experiències

de promoció sociocultural aplicables a les realitzacions

europees en matèria d'animació.

ÀNDER-EGG pren com a criteri el sector en el

que s'enfatitza l'acció, i distingeix, d'aquesta forma tres

modalitats:

a) L'èmfasi es posa en allò cultural. Promoció

d'aquelles activitats que en el llenguatge corrent

s'anomenen "culturals" i que són fonamentalment

artístiques.

b) L'èmfasi es posa en allò educatiu.

c) L'èmfasi es posa en allò social. Projectes que

tracten de resoldre problemes col·lectius; les tasques

són bàsicament d'acció comunitària.

Aquestes categories no resulten -segons

ÀNDER-EGG- mútuament excluients. À partir d'aquesta
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classificació, l'autor assenyala que, en aquells països,

els programes posen l'èmfasi fonamentalment en allò social

i educatiu. Els que treballen sobre allò social es

denominen Programes de desenvolupament comunitari o de

Promoció social. Els que treballen allò educatiu s'anomenen

Programes d'Educació Popular.

Si ens atenim a l'experiència espanyola, DE

LAS HERAS (1984:53) ens diu, per a definir la promoció

social, que si el segle XIX es va caracteritzar per les

corrents ideològiques o teòriques que varen universalitzar

la conciencia de la necessitat de promoció del poble, el

segle XX es caracteritza pels esforços duts a terme per a

realitzar, a la pràctica, susdita promoció. Aquests

esforços es basen en la idea del coneixement assumit pels

sectors més marginats del poble que llur situació inferior,

desigual i injusta no obeeix a cap fatalisme, i per tant,

pot ésser canviada favorablement mitjançant una acció

col·lectiva que tendeixi a modificar l'ordre de les coses.

Aquesta fóra la definició inferida de la lectura d'aquest

autor sobre la promoció social: una acció col·lectiva en

favor dels sectors més marginats del poble tendent a

canviar l'ordre de les coses.

HERREROS/DE DIEGO (1980) parteixen de la

idea que a la cultura que anomenen "estàtica", que

contempla tot allò que s'ens ha transmès, s'ha d'afaigir en

l'actualitat la cultura "dinàmica" o cultura viscuda.

Altrament dit, a la cultura com adquisició intel·lectual,
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com a patrimoni, s'ha de sumar la cultura com a realització

i vida, com a expressió de la vida quotidiana. És des

d'aquesta concepció que diuen que la promoció cultural

significa per a l'home:

"..el progrés en l'enriquitent i profundització del seu esperit a
l'enfrontar a seva vida ordinària, que es tradueix en una najor
voluntarietat i donini - reflexat aquest en uns dus nés alts
d'autonoiia, confiança i encert- en la seva aplicació a l'acció."
(1980:12)

En aquest context la cultura serà al mateix

temps resultat i motor de l'acció; una acció que es basa

inexcusablement en l'exercici actiu de la responsabilitat i

la iniciativa creadora. Per aquests autors l'instrument més

adient per a l'exercici d'aquesta acció és l'animació

cultural.

Pel significat propi de la Promoció

participativa seguirem a DE LA RIVA (1986:125 i seg.). Ens

diu aquest autor que la promoció participativa es basa en

el fet que un elevat percentatge dels individus resten

aliens i aparentment desinteressats i, en consecuencia, no

participen activament en els processos socials i culturals

en els que es troben implicats. Si es pren com a "evidencia

contrastada" la vinculació que existeix entre els nivells

de desenvolupament cultural i els graus d'intervenció i

participació en la vida ciutadana, és evident que aquest

desenvolupament cultural es pot constituir en el mitjà més

adient per a promoure la participació en a la vida

sociocultural de les col·lectivitats.
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À partir d'aquesta formulació, la promoció

participativa constitueix per aquest autor:

"la creació i facilitació dels aitjans que pernetin la
capacitació dels aenys preparats, desenvolupant platafornes estables
d'expressió, creació i intervenció que facin possible l'exercici de la
participació social i cultural de tots els ciutadans." (1986: 127)

GARCIA CARRASCO per la seva banda, defineix

la Promoció sociocultural com :

"Conjunt de prograiies, activitats o accions destinades a ésser
treballades aab la participació de la coaunitat aib la finalitat de
produir transfornacions en els nivells de vida d'aquestes, incorporant no
solaient les variables del desenvolupanent Bateria!, sinó aquelles que
perieten expressions social i culturals." (1989:69)

De la comparació de les quatre definicions

hom infereix :

a) Que les quatre constitueixen una acció interventiva

(programes, activitats, etc.) sobre les

col.lectivitats,

b) Que totes tenen i persegueixen el mateix objectiu: la

transformació de les col·lectivitats en ordre a la

millora de la qualitat de vida.

c) Que les quatre concebeixen la culturalització com a

mitjà de transformació social.

d) Que la promoció participativa i la sociocultural posen

l'èmfasi en la participació, i, en el cas de la

promoció cultural, la participació responsable de les

persones en la vida comunitària.
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e) Que la promoció social i la sociocultural posen l'èmfasi

en el desenvolupament material de les col·lectivitats.

A partir d'aquestes conclusions hom pot

deduir que totes quatre responen a una mateixa realitat,

amb la diferència que la promoció participativa i la

cultural posen l'accent fonamentalment en la participació

dels ciutadans en la vida comunitària, mentre que les

altres dues, a més d'aquest, el posen en la transformació

socioeconómica de la col·lectivitat mitjançant la

culturització.

Pel que fa a la relació d'aquests conceptes

amb l'animació sociocultural, aquesta constitueix una

metodologia d'intervenció sobre les col·lectivitats idònia

per a la consecució dels objectius de la promoció social,

cultural, sociocultural i participativa. Altrament dit: la

promoció social, cultural, sociocultural i participativa

constitueixen objectius de l'animació sociocultural.
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2.14. Animació sociocultural i desenvolupament

comunitari. (17)

El Mètode d'Organització i Desenvolupament

de la Comunitat va ésser aplicat per Anglaterra a partir de

1946 per a preparar la independència de les seves

col.lonies. D'ençà la seva aparició, el desenvolupament

comunitari com a metodologia d'intervenció sobre les

comunitats es va estendre ràpidament, sent aplicat sobre

tot en països amb comunitats en vies de desenvolupament.

El desenvolupament comunitari es contempla

com un instrument de promoció social. REZSOHAZY el defineix

dient:

"El desenvolupaient conunitari és una acció coordinada i
sisteiàtica que, en resposta a les necessitats o a la desanda social,
tracta d'organitzar el progrés global d'una coiunitat territorial
deliïitada o d'una població-objectiu, aib la participació dels
interessats." (1987:18)

Aquest mateix autor indica que en l'avanç de

qualsevol conglomerat social tot depèn de tot, per la qual

cosa el desenvolupament ha d'ésser una gestió global i

integrada.

(17) Per un aprofunditent en la relació entre aquests conceptes es poden consultar, DE LAS HERAS,
J. (1984); QUINTANA, J.H. (1984) ; QUINTANA, J.H. y otros (1986); HARCHIONI, H. (1987) ;
REZSOHAZY, R. (1988); GARCIA CARRASCO, J. (1989) .
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À l'hora de plantejar una intervenció de

desenvolupament comunitari, el principal problema rau en la

concepció que es tingui del que significa o implica el

concepte de "desenvolupament". Així, per exemple, els

programes anglesos pretenien la independència de les seves

col.lonies, però la seva funció real va ser la d'aplacar

les lluites internes que en elles es produïen. El concepte

de desenvolupament ha evolucionat d'unes concepcions

basades en el creixement econòmic indefinit, que va ésser

el paradigma dominant en la dècada dels 60, fins les

darreres conceptualitzacions dels 80 que el contemplen amb

una visió globalista i integradora. L'Informe "Dag

Hammarskjold" de 1975, "What Now; Another Development",

presentat a les Nacions Unides, concebeix el

"desenvolupament" com un procés integral amb cinc notes

característiques:

* Orientat segons les necessitats.

* Endogen.

* Autosuficient.

* Ecològicament solvent.

* Basat en transformacions estructurals. (21)

És en aquest nou paradigma en el que s'ha de

contemplar qualsevol programa de desenvolupament

comunitari. Un desenvolupament que integra tots els factors

actius d'una comunitat; factors no al servei de l'economia

i el creixement indefinit, com en els anys 60, sinó al

(18) Pag. 114. Citat per ÀNDER-EGG (1989).
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servei de la cultura, de la qualitat de vida, i de la

promoció sociocultural dels individus i les comunitats,

mitjançant la participació activa dels ciutadans amb les

instituacions i organitzacions democràtiques. El

desenvolupament comunitari es concebeix com un instrument

de progrés que porta a les comunitats, a través de la seva

integració i participació voluntària en les tasques de la

col·lectivitat, a la consecució de una millora

generalitzada i global en la qualitat de vida.

El desenvolupament comunitari constitueix a

la vegada un mitjà i una finalitat. Com a mitjà es presenta

com una metodologia d'intervenció sociocultural amb unes

fases perfectament definides. Com a finalitat, es concreta

en la pròpia definició nominal; l'objectiu a aconseguir és

el desenvolupament de les comunitats.

Diu QUINTANA (19) que el desenvolupament

comunitari constitueix una tecnologia molt semblant a la

"investigació participativa" o "investigació-acció" i a un

determinat enfoc, "de molt compromís social", de l'animació

sociocultural. Encara que en els darrers anys, es comença a

parlar en Anglaterra de "sociocultural animation", aquest

concepte no ha existit tradicionalment en aquell país. El

seu equivalent era "socio-cultural community development",

o, el que és el mateix, desenvolupament comunitari.

(19) Pag. 9, presentació de REZSOHAZY, R. (1988).
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Certament, ambdues metodologies

d'intervenció social, desenvolupament comunitari i animació

sociocultural, resulten difícilment diferenciables. En tot

cas, hom pot dir que la primera constitueix l'objectiu a

aconseguir per la segona. Malgrat que a la pràctica real es

donen com intervencions diferenciades, crec que fan

referència a un mateix contingut i que, per tant, poden

ésser utilitzades indistintament.
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B.- OBJECTIUS I ESTRATÈGIES DE I/ANIMACIÓ SOCIOCULTURÀL

En aquest punt s'analitzen :

1. Elements que intervenen en el procés
d'animació sociocultural

2. El desenvolupament de la
concientització i el sentit
crític.

3. La participació.
4. La integració social.
5. La dinamització sociocultural.
6. Innovació i creació cultural.
7. La utopia.
8. La intervenció sociocultural i les

tècniques.
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1. ELEMENTS QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS DANIMACIÓ

SOCIOCULTURÀL

L'animació sociocultural com a procés

d'intervenció sobre les comunitats es constitueix com un

fenomen multidimensional i molt complex. Cal, per tant,

analitzar els elements teleològics i metodològics implicats

en el seu desevolupament amb els diferents grups humans.

És un fet que no hi ha dos processos

d'animació que siguin iguals i, tanmateix, que no es pot

transferir cap experiència sociocultural d'una realitat a

una altra. És un fet, també, que els diversos autors en

escometre l'anàlisi del fenomen de l'animació, prioritzen

determinats elements o aspectes d'aquella en funció de

multitud de variables.

En el nostre cas, l'elecció per a l'anàlisi

dels elements teleològics i metodològics que es presenta

tot seguit, obeeix al fet que ,crec, constitueixen aquells

que fonamentalment s'han de tenir clars en posar en marxa

qualsevol procés d'animació amb un col·lectiu comunitari

(1). Aquests elements teleològics i metodològics foren:

(1) Hi ha altres eleuents que considero fonauentals que no es tracten en aquest punt, bé perquè ja
s'han analitzat en altres parts de l'estudi (fóra el cas del "tarannà aetodològic") bé perquè es
tractaran en els capítols següents (fóra el cas de la "ideologia" i la "tecnologia").
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* El desenvolupament de la concientització i el sentit

crític. Un dels objectius bàsics del procés

d'intervenció és que els individus prenguin

consciència de la seva pròpia situació en llur

realitat. Aquest constitueix el "punt zero" de

qualsevol procés d'avanç o de progrés. Només a partir

d'aquí les persones i les comunitats poden abastar

l'autonomia que possibilita un desenvolupament

autodirigit.

* La participació. Si les persones que composen la

comunitat no participen d'alguna manera en la

intervenció, hom podrà parlar de qualsevol altre

procés però no d'animació sociocultural. En aquest

sentit, la participació constitueix tant un objectiu a

abastar com una metodologia d'intervenció.

* La integració social. Sovint s'ha assenyalat que

l'animació sociocultural constitueix un element de

control i d'integració social més que un element

d'avenç i de progrés. Hom intenta amb el seu anàlisi

respondre aquesta qüestió.

* La dinamització sociocultural. Aquest contitueix un altre

dels elements que han d'estar presents en tota

intervenció. Les seves característiques, en funció de

les diferents realitats serà un altre dels punts a

tractar.
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* La innovació i la creació cultural. Aquests

constitueixen, en la nova conceptualització de la

cultura, elements capitals. Aquí tractarem sobre el

seu significat i la forma que han de prendre en la

intervenció sociocultural.

* La utopia. Aquest element teleològic, com a horitzó

contextualitzador i pautador de l'acció interventora,

juga un paper fonamental en els processos d'animació

sociocultural. D'aquest paper i del seu significat

tractarem en aquest punt. Tanmateix, hom pretén

contextualitzar en aquest referent i en les

discussions que al seu entorn tenen en l'actualitat

els intel·lectuals, el fenomen de l'animació

sociocultural i els elements tractats fins aquest

moment.

* La intervenció sociocultural i les tècniques. Aquests

constitueixen elements metodològics bàsics en

qualsevol procés d'animació sociocultural. Tractarem

en aquest punt d'analitzar-los per a saber de quina

manera s'han de produir en els processos

socioculturáis.
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2. EL DESENVOLUPAMENT DE LA CONCIENTITZÀCIO I EL

SENTIT CRITIC

"Quin és l'ideal de la societat en
què m'agradaria viure? Quin és el meu
somni? Aquesta és la paraula. I aquesta
qüestió, amics meus, no és solament
pedagògica, és política. Eminentment
política." (FREIRÉ, 1988:17).

Un dels objectius bàsics de l'animació

sociocultural ha d'ésser que els individus abandonin

postures d/Hindefensió apresa" davant la seva realitat. Les

persones i les comunitats no es poden limitar a acceptar o

a sotmetre's en allò que la realitat els depara. L'animació

sociocultural pretén que les persones prenguin conciencia

de la seva situació en el món per a, a partir d'aquí,

desenvolupar un sentit crític que les porti a lluitar per

allò que creuen davant imposicions externes.

Parlar avui en dia de còncientització o, si

es vol amb un terme més adient al nostre context, del

desenvolupament d'un sentit crític, és fer referència al

pedagog viu que més influència ha exercit sobre el camp de

la intervenció sociocultural: PAULO FREIRÉ. Les seves idees

sobre l'educació com a praxi política i d'alliberament;

sobre l'acció dialògica com a base del fet educatiu; sobre
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la praxi educativa com aplicació d'una teoria del

coneixement; sobre la interdependència dialèctica entre

l'acció i la reflexió; sobre l'acció cultural com a base

del progrés; i sobre el protagonismo dels subjectes en la

transformació sociocultural, entre altres, van influir

decisivament en el desenvolupament i la pràctica de

l'animació sociocultural, proporcionant tant un marc

filosòfic-antropològic per a la intervenció com uns

instruments metodològics per a dur-la a terme.

FREIRÉ va voler atorgar una veu a aquells

que no la tenien. En la cultura del silenci, va voler que

prengués entitat una veu encara absent: la dels indigents,

la d'aquells que no poseeixen ni la consciència ni la força

ni els intruments per a lluitar per a millorar una realitat

depauperada en què es troben immersos. Per a aconseguir-ho

va gestar, des de la seva pròpia acció-reflexió, tota una

teoria de l'educació i de l'acció cultural. Instruments,

com el seu mètode d'alfabetització d'adults, la intervenció

dialògica i la concientització, assenyalen una manera de

fer i unes pautes d'intervenció que estan en la base de

moltes de les metodologies interventives de més actualitat,

com ara la "recerca-acció", la "investigació

participativa", etc. (RODRIGUEZ, 1981) (2).

Tractem, però, de la concientització i de la

seva significació com a pràctica d'alliberament en la

intervenció sociocultural. Per a FREIRÉ, concientitzar no

(2) Cit. Pag. 12, TRILLÀ, J. (1988).
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vol dir solament prendre conciencia. Aquest fóra el primer

pas; la persona primer experimenta la seva realitat,

coneix, i aquest coneixement la situa fora de l'objecte

conegut, amb el que FREIRÉ anomena una "conciencia semi-

intransitiva o transitiva ingènua" de l'objecte. FRANCO

(1972:36) defineix les característiques d'aquesta

conciencia ingènua com:

a) Simplicitat en la interpretació dels problemes.

b) Tendència a jutjar que el temps passat va ser

millor.

c) Subestimació de l'home comú.

d) Forta inclinació al gregarisme típic de la

massificació.

e) Impermeabilitat a la investigació.

f) Fragilitat en l'argumentació.

g) Pràctica de la polèmica,

h) Explicacions màgiques (3).

En aquesta conciencia no existeix encara una

actitud d'interrogació, de curiositat, d'apropament crític.

Cal superar aquesta "falsa conciencia" per arribar a allò

que FREIRÉ denomina "conciencia transitiva crítica" que

FRANCO defineix com:

a) Profunditat en la interpretació dels problemes.

b) Substitució d'explicacions màgiques per principis

causals.

(3) Cit. Pag. 41, GOMEZ, M.H. (1982).
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c) Tractar de comprendre els descobriments.

d) Negació de posicions quietistes.

e) Pràctica del diàleg i no de la polèmica.

f) Inclinació a la censura (4).

És aquest pas, de la conciencia transitiva-

ingènua a la conciencia transitiva-crítica, el que defineix

pròpiament la concientització i el que pot portar als homes

a encetar un procés d'alliberament. Ara bé, la

concientització no es pot fer des de la simple activitat

intel·lectual deslligada d'accions concretes en i sobre la

realitat, de la mateixa manera que no es pot fer sobre les

persones sinó amb les persones. La concientització es

produeix en la praxi que, com assenyala FREIRÉ (1976:19),

constitueix "la manera humana d'existir". La

concientització no pot restar com un simple posicionament

davant situacions problemàtiques, sinó que ha de portar a

la persona a l'assumpció d'un compromís per a transformar

la pròpia realitat.

La concientització constitueix per a

l'animació sociocultural un objectiu a aconseguir i, al

mateix temps, un instrument d'intervenció. Podria semblar

que aquest instrument, utilitzat sobre tot per FREIRÉ a

països del tercer món i en vies de desenvolupament, no té

cap utilitat a les nostres societats desenvolupades. Res

més lluny de la realitat. El ciutadà mitjà es troba immers

en un mar de repetitiva quotidianeïtat, on fenòmens com

(4) Cit. Pag. 41, opus. Cit.
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l'avorriment, la rutina, l'anonimat urbà, l'individualisme

i l'anomia social constitueixen moneda de canvi corrent, si

a tot això afegim el potencial homogeneïtzador i sedant de

les grans indústries culturals (5) que propicien actituds

de fugida davant qualsevol problema, i que proporcionen els

somnis que han de somniar i les esperances que han de tenir

a milions i milions de persones, ens trobem enfront d'una

situació que exigeix una presa de postura compromesa amb un

desenvolupament i un progrés més humà.

L'animació sociocultural pretén

concientitzar l'home del carrer davant el bombardeig

indiscriminat, i per tant insà, dels mitjans de comunicació

social, davant el "borreguisme", la massificació,

l'individualisme, i el conformisme enfront de les decisions

institucionals com a forma d'indefensió apresa. Pretén, que

l'home prengui el protagonisme de la seva vida, que

aprengui a dir "prou" davant quelcom inconvenient, i que ho

faci en solidaritat amb les persones de la seva comunitat.

Cerca desenvolupar individus crítics amb un desti imposat i

no elegit. Certament, a l'igual que defensava FREIRÉ, el

procés de concientització que persegueix i procura

l'animació sociocultural ha de pretendre i s'ha de donar

paral·lelament a un canvi estructural de la nostra

societat. Ésser utòpic però, no vol dir ésser

necessàriament un idealista buit o alienat. Con indica

ÀNDER-EGG:

(5) Hoi reconana, per una anàlisi acurada i profunda del significat i iiipacte de les grans
indústries culturals, i del nou contingut del teiips lliure en a les societats desenvolupades
actuals, ÀNDER-EGG, E. (1989).
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"...parlar de l'aniíació sociocultural coa alternativa (a les
grans indústries culturals) és una exageració. L'aniíació sociocultural,
té algunes possibilitats, però són aodestes i liaitades. Pot tenir -
sovint té- una diiiensió alliberadora. Però no heu de considerar-la COB un
instruient o litjà decisiu del procés d'alliberaient.11 (1989:149)

Cal encara fer una altra anàlisi centrada en

la intervenció concreta. Ja hem dit que l'animador ha de

cercar la concientització d'aquells amb qui treballa. En la

pràctica, però, sovint es produeix el problema, que durant

o després de la intervenció de l'animador, sobretot en

intervencions tutelades per les administracions, les

persones immerses en el procés d'animació es tornen més

reivindicatives i, fins i tot, poden prendre actituds de

franca confrontació amb les esmentades administracions. Diu

JÀQCARD (1984:169-70), parlant del professor, que aquest,

per la seva posició intermitja entre els individus i

l'administració, és sempre un "traïdor": o "traeix" els

primers, seguint les normatives i imposicions estatals, o

"traeix" la segona, fent una tasca realment educativa. En

el cas de l'animador, la "traició" resulta encara més

flagrant si tenim en compte que en la major part dels casos

depèn econòmica, directa i immediatament del superior que

rep les queixes de les persones de la comunitat

intervinguda. En el cas del professor els resultats de la

seva "traïció" es veuen, si és que ho fan, a llarg

termini,-en el de l'animador es veuen sovint (si més no, els

símptomes) a curt termini. És en aquesta complexa

dialèctica de pressions (professió-Àdministració) en la que

s'ha de moure l'animador. Donar una resposta sobre la
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decisió que ha de prendre en cada cas 1'animador es fácil

des de la teoria, psicològicament però, i, fins i tot,

sovint econòmicament (per pèrdua de treball), resulta molt

gravosa des de la pràctica.

Assenyalar per últim, seguint a CEMBRANOS i

altres (1988:156-7) el que podrien ser accions pròpies per

a la concientització:

* Activitats de xoc: jornades, setmanes, festes

peculiars, projeccions, fòrums, visites, etc.

* Situacions per a l'autodiagnòstic: generació

d'informació, informació de retorn, interpretació de

la informació, etc.

* Plataformes de trobada: anàlisi dels problemes,

col·lectivització de necessitats, possibilitats de

solució comú, etc.
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3. LA PARTICIPACIÓ

"Una cultura neix d'un acte
d'associació: un petó, una apretada de
mans, una empresa o una religió.
Sorgeix, floreix, es perpetua en virtut
d'un principi únic que és la
participació." (DURRELL, 1986:100)

SALAS/LÓPEZ DE CEBÀLLOS (1987:109) expliquen

que van realitzar un "braingstorming" amb 16 animadors

sobre el contingut del concepte "participació". De les 21

evocacions que van sorgir cap d'elles era un verb com ara

dirigir, organitzar, pensar etc. Tampoc no es va

conceptualitzar la participació com a vivencial, carregada

d'emotivitat o desigs, amb termes com podrien haver estat,

desitjable, abastable, utòpica, meravellosa, etc. La

conclusió que aquestes autores van treure va ser que la

participació constitueix un terme nocional, amb un

contingut poc clar, que es presenta, com un "numen

positiu", és a dir, com un mot màgic que sacralitza i

converteix en bo tot allò que va lligat amb ella.

D'ençà l'arribada de la democràcia al nostre

estat, la participació s'ha convertit en quelcom que tothom

considera desitjable i indispensable per a l'evolució de

les societats. Malgrat tot, quaranta anys de repressió

associativa no s'esborren fàcilment i encara que existeixi
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el desig de participar, sovint manca el costum i encara la

instrumentació necessària per a una veritable implicació en

els processos de participació sociocomunitària. No és

estrany doncs, que la participació sigui entesa com quelcom

a aconseguir, encara que no se sàpiga ben bé ni com

aconseguir-la ni què implicaria la seva consecució. De fet,

després de més de deu anys de gestió democràtica en els

nostres ajuntaments, l'home del carrer està encara en

procés d'aprenentatge d'allò que significa participar en a

la gestió ciutadana. Si pensem d'altre banda, que vivim en

una societat cada cop més confortable, que propicia

actituds hedonistes, d'evasió, d'individualisme i de fugida

de les responsabilitats, hom preveu que aquest procés

d'aprenentatge serà encara molt llarg.

Allò en què tots els autors coincideixen és

que la participació constitueix un procés central i

fonamental en qualsevol tipus d'intervenció sociocultural.

Ara bé, el problema no rau tant en el com o el perquè de la

participació, com en trobar la manera que l'home del carrer

hi participi. La democràcia participativa, abans que la

democràcia representativa, com a objectiu i instrument

irrenunciable de l'animació sociocultural, requereix una

participació popular que no s'acabi amb el concert de les

entitats o dels grups socials i econòmics més forts. Tots

formem part de la societat i tots tenim el dret i la

responsabilitat d'ésser protagonistes en totes aquelles

decisions que ens afecten a nivell personal, grupal o

comunitari.
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Aquesta és l'essència de la participació: el

protagonismo de la persona en totes aquelles situacions en

què, com a membre integrant d'un grup o d'una comunitat, es

veu implicada. Ara bé, participar no és gens fàcil; quan

una persona participa s'exposa, corre un risc, es carrega

amb una responsabilitat. És comprensible que la

participació faci por i que resulti menys problemàtic

inhibir-se en un individualisme tancat o en la massa

informe del grup. En general, només es participa des de la

seguretat personal o la confiança en la resta de

participants. La participació constitueix una opció

personal que neix bé de la curiositat, bé de la implicació

responsable, bé d'una amenaça real o presentida envers la

pròpia seguretat.

Ja hem assenyalat que la participació és pot

aprendre. Sovint segueix a un procés de concienciació, en

el qual la persona es fa càrrec de la pròpia situació i

decideix, de forma autònoma, intervenir en el seu destí.

Però per a que aquest aprenentatge es produeixi cal generar

un clima social adequat, un clima de confiança que inciti a

la persona a posar per sobre la por al ridícul, per sobre

la por a fer les coses malament, la seguretat d'estar

treballant pel propi millorament, el del seu grup i el de

la qualitat de la seva vida. No es pot oblidar que la

participació constitueix un mitjà per a la trobada, per a

reforçar la confiança entre les persones, per a propiciar

la deshinibició dels col·lectius i la integració
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generacional o de grups que procedeixen de diferents

tradicions culturals, amb la intenció d'aconseguir una nova

identificació comunitària (COSTÀ, 1986:134-5).

REZSOHÀZY (1988:29 i seg.) ens parla d'una

sèrie de condicions sociològic-culturals per a que es doni

una participació efectiva:

a) El consens.- La participació únicament té sentit amb un

poder reconegut com a legítim. L'absència de consens

genera desconfiança, apatia i una negativa a qualsevol

tipus de col·laboració o de compromís. Aquest és un

camí que condueix, en molts casos, a la

clandestinitat.

b) Llibertats públiques.- En aquest cas no es fa referència

solament a les llibertats garantides

constitucionalment, sinó també a la manera en què

aquestes s'exerceixen. Un clima de tolerància, de

receptivitat envers les opinions alienes, un esperit

de col·laboració i el desig de sumar en comptes de

dividir, asseguren i potencien la participació de les

persones.

c) Proximitat social.- La participació exigeix que hi hagi

una certa proximitat social entre els ciutadans i

també entre aquests i els seus representants o les

funcions directives. L'existència d'un conflicte

profund i permanent o d'una tensió continuada farà

inviable la participació. Altrament dit, la

participació resultarà més probable quan més homogeni

L
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sigui un grup social o quan més elements

complementaris contingui. Un exemple el representen

els grups marginats respecte les institucions.

d) Formació i informació.- Només es participa en allò que

es comprèn. En aquest sentit s'ha de donar un f luxe

d'informació tant en sentit horitzontal com en sentit

ascendent i descendent en les estructures socials i en

el propi teixit sociocultural. Solament amb una

circulació fluïda, racional i clara d'informació en i

per tots els vectors que defineixen una organització,

es pot lluitar contra la manipulació de les bases a

través dels rumors i les informacions falses o

incompletes.

e) Comandament responsable.- Tradicionalment les

associacions populars desconfien de l'autoritat perquè

sovint s'han vist manipulades i oprimides. Em la mida

que els líders o les funcions directives siguin

considerades facilitadores en comptes de represores

s'estarà propiciant una actitud i un tarannà

participatiu.

Com assenyala aquest autor el que està en

joc és l'eficàcia:

"Allò que aata la participació és la superparticipació; la
reunion!tis, la paroleria, les asseublees lliures, les polítiques de
fracció i el desàniï conseqüent." (1988:32)

A les "Jornades de participació ciutadana"

cel.lebrades a Sabadell al Gener del 1990 es deia que la
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participació ciutadana havia de contemplar tres objectius

fonamentals:

* La descentralització, entesa com a traspàs de

competències de forma gradual en direcció a la creació

d'òrgans municipals autònoms.

* Informació fluïda i veritable en el sentit

Ajuntament/ciutat i ciutat/Ajuntament.

* Coordinació entre totes les àrees municipals

(JIMÉNEZ, 1990:3)

Aquests tres objectius ens porten a la

consideració del que ha de ser una veritable participació.

Participar no vol dir solament parlar a les reunions o fins

i tot reunir-se. La particicipació, per pròpia definició,

implica solidaritat; i aquesta comporta no abandonar els

coparticipants en els moments difícils. Amb això volem dir,

que la veritable participació és aquella que es dóna en la

presa de decisions. Certament hi han passos previs, com ara

la informació, la creació de grups d'opinió o la consulta.

És però, en la presa de decisions que la participació es fa

més solidària, més compromesa i, en definitiva, més humana.

Com indica VICHE:

"Participació que ha de persetre a l'individu accedir a la
gestió, organització i decisió en els processos grupals i ciutadans i que
s'ha de realitzar en funció d'uns criteris analítics i de presa de
decisions consensuals, penetent a l'individu la lliure expressió de les
seves idees, opcions i valors." (1986:18)
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Manca, per acabar aquest punt, saber en què

s'ha de participar. Seguirem també en aquest tema a

REZSOHÀZY amb el seu principi rector : és precís participar

només en allò que és important (1988:33). Diu aquest autor

que en el camp de les decisions es pot fer la següent

distinció:

a) El que ell anomena "zona d'indiferència" que engloba

tots aquells temes que corresponen a l'executiu o,

respecte als quals, els membres no tenen una opinió

concreta. En aquesta zona deixen actuar al poder que

guia i opera les eleccions. És l'anomenada "zona

d'autoritat".

b) L'anomenada "zona d'interès vital", que engloba tots els

temes jutjats com importants pels membres i, respecte

als quals, no només tenen una opinió sinó que entenen

i han d'ésser consultats. En aquesta zona volen

manifestar llur opinió i imposar la seva elecció. És

la denominada "zona de participació".

Tot i considerant bona l'aportació d'aquest

autor, crec que la delimitació d'aradues zones resultarà en

molts casos difícil. Per a mostra, un botó: en la decisió

sobre la incorporació de l'Estat espanyol a la OTÀN, zona

d'autoritat o zona de participació?

Ens presenta també aquest autor un altre

enfoc, el que permet distingir entre decisió política i

i
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decisió tècnica. La primera es refereix a les opcions

generals, es dedueix dels valors, les idees i les

concepcions. En aquestes decisions els ciutadans han

d'ésser considerats com a iguals i, per tant, han de

participar. La segona implica competències especials. En

aquest camp els ciutadans no són iguals i ha d'ésser

l'autoritat, bé per delegació de poders, bé per coneixement

tècnic, qui prengui les decisions. Malgrat no resoldre

tampoc tots els problemes em sembla una conceptualització

més clara que l'anterior.

Indicar per últim, que la participació

acompleix una funció d'auto-reforç, atès que potencia en

les persones l'hàbit de participar.

CEMBRANOS i altres (1988:157) assenyalen com

accions o activitats per a fomentar la participació:

* Activitats de participació simple: xerrades,

conferències, reunions informatives, festes,

excursions i visites, etc.

* Activitats de reflexió i diàleg: trobades, debats,

seminaris, formació, etc.

* Activitats de prospecció.

* Fòrums de presa de decisions i realització:

comissions de treball, consells de participació,

assemblees d'àmbit geogràfic, equips estables,

organitzacions, associacions, etc.
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4. LA INTEGRACIÓ SOCIAL

"Allò més corrent és que
l'educació es posi en favor del propi
Estat, de la pròpia religió, del sexe
masculí i dels rics" (RUSSELL,
1988:181) .

Nombroses són les funcions que s'han

assignat a l'animació sociocultural (afavorir la cohesió

social i el creixement econòmic, funció de desenvolupament

cultural, funció de crítica sociocultural, funció

reguladora dels intercanvis socioculturals, etc). Entre

aquestes funcions apareix la d'adaptació-integració social,

amb la vessant de control social que això comporta. Tant és

així, que hi ha qui s'ha interrogat sobre si l'animació

social ha vingut a acomplir més aviat una funció

"ortopèdica", que no pas promocional (BESNARD, 1988:22).

Des del meu punt de vista, i segons s'intentarà explicitar

a continuació, ambdues funcions -ortopèdica i promocional-

són en l'animació sociocultural, complementàries, o en tot

cas opcionals, i no pas excloents.

En tota societat, com a grup humà,

existeixen, explícits o implícits, tota una sèrie de

mecanismes de control social que actuen sobre les persones,

els grups i les organitzacions, amb la finalitat que
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aquests no s'escapin a les normes, conductes i valors

imperants en aquella societat. El control constitueix

doncs, un element inherent a tot grup humà organitzat. En

la mida que s'avança envers cotes més altes d'organització,

més complexes i subtils són, tant qualitativament com

quantivativament, els mecanismes de control social.

En el llenguatge corrent el terme "control"

sol tenir, en general, una connotació negativa, i va

lligat a conceptes com ara autoritat, comandament, poder,

direcció, domini, etc. Hi ha, però, una altra accepció de

contingut més positiu i és aquella que connecta el concepte

control al d'eficàcia. Control entès com a regulació,

supervisió i coordinació, sempre sota el sostre definidor

d'una millora del sistema i sempre com a pas previ a

qualsevol temptativa d'avenç. Qualsevol intervenció

contitueix, en el segon sentit, una forma de control,

encara més, qualsevol interrelació humana suposa algun

tipus de control. Des d'aquesta perspectiva, l'animació

sociocultural, tant des del punt de vista interventor com

des del relacional, fóra una forma de control social.

El problema sorgeix quan ens interroguem:

control per què i per a què. Altrament dit, el control no

és, en essència, ni negatiu ni positiu, però pot ser-ho en

funció de la seva destinació. El control ha d'ésser un

mitjà, mai una finalitat. Com a tal mitjà, serà la

finalitat o l'objectiu, a la consecució del qual aquell
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vagi adreçat, qui li atorgarà una valoració positiva o

negativa.

S'ha dit que l'animació oscil·la entre un

model constestatari, de reivindicació o de crítica

sociocultural i un model normalitzador, apaivagador dels

impulsos que porten els individus i les comunitats a

l'inconformisme, a la lluita per la millora de la seva

situació sociocultural. És en aquest segon sentit que

entenem la integració social, com un fenomen tendent a la

socialització dels individus d'acord amb les normes,

conductes i valors propis d'aquella societat. Quan es

potencia la crítica, la reivindicació, l'esperit de lluita

i de transformació social, s'està treballant per la creació

d'una nova realitat social (malgrat que es podrien trobar

models d'intervenció intermigs que potenciessin una

integració social crítica).

El primer que s'hauria de dir, en aquest

sentit, és que l'animació sociocultural és un producte

social, una creació de la nostra societat i, com a tal,

constitueix el reflex de les diferents tendències, debats i

problemàtiques que es donen en el sí d'aquesta societat. La

qual cosa significa que l'animació serà crítica o

normalitzadora, o en altres termes, afavorirà o no la

integració social, en funció de la ideologia que orienti

les accions dels diferents interventors.
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La integració social pot ésser o no un

objectiu de l'animació sociocultural, el que resulta cert,

en qualsevol cas, és que aquest és un tema que no es pot

defugir en cap procés d'intervenció. L'animador s'haurà de

definir doncs, respecte aquest tema, davant les seves

accions interventives.

PÀRIZET (6) assenyala en aquest sentit i

segons els sistemes d'acció i animació que els animadors

estableixen, tres corrents diferenciats:

a) Un pretén la conservació de la societat tal com és.

El sistema d'animació desenvolupat és estructurat,

jerarquizat i organitzat.

En aquest corrent, l'animació com

intervenció es constitueix en control social tendent, entre

altres coses, a la reducció dels comportaments desviants.

L'animació sociocultural representa aquí un model de

socialització-adaptació reproductora. L'animació, com un

sistema organitzat i estructurat juga un paper d'integració

dels individus i els grups en la superestructura social. En

aquest sentit diu BESNARD que:

"La funció d'adaptació, lligada a un lodel d'integració corre el
risc d'iiposar-se cada cop les, en correlació aib el desenvolupament de
la professionalització dels aninadors, atès que la tendència constant
d'aquests és la de sotietre els seus objectius als de les institucions-
eipressaris, per confonisie i per desig de seguretat." (1988:27)

(6) Pag. 31. Cit. BESHARD, P. (1988).
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b) Un segon corrent considera la transformació de la

societat mitjançant el foment de les relacions

socials. L'animació resultant se centra en les

comunicacions interindividuals.

En aquest corrent ens trobem amb un model a

mig camí entre la integració i la transformació social.

Certament el corrent se'ns presenta com una eina per la

transformació social. Tanmateix, pels mitjans utilitzats -

comunicacions interindividuals-, la transformació social

s'evidencia en l'horitzó de les utopies. El tipus

d'animació resultant fóra una mena d'acció cívica i

comunitària amb un tipus de control social molt menys

formalitzat que en el cas anterior, però igualment present.

Aquest control, molt més subtil, afectaria sobretot a les

interrelacions humanes, deixant de banda les intocables

superestructures socials.

c) El tercer corrent pretén la transformació de les

estructures econòmiques i socials mitjançant el

desenvolupament de la presa de conciencia i la

responsabilitat.

Aquest corrent cerca la transformació i el

canvi en allò que al sistema social li és més essencial:

l'estructura economic-social. L'animació resultant és

militant, reivindicativa, crítica. Aquest tipus d'animació

defuig la integració social, però no com actitud essencial



158

davant qualsevol tipus de societat, sinó davant una

societat alienadora, homogeïtzadora i, en definitiva,

anul.ladora de les persones.

Aquests tres corrents exemplifiquen, d'una

manera sintetitzada, les formes d'intervenció sociocultural

que els animadors duen a terme.

En encetar aquest punt dèiem que l'animació

sociocultural juga, de forma complementària o opcional, un

paper ortopèdic i/o promocional de les persones, grups i

comunitats respecte la societat en què es troben immersos.

Resta clar el paper promocional, mitjançant processos de

concientització i presa de decisions i responsabilitats, en

la creació i organització de teixit sociocultural per part

dels membres de les comunitats. Jugaria un paper ortopèdic

(diríem que constitueix un pegat) en aquelles intervencions

socioculturals que l'animació es limités a la correcció de

conductes desviades i a la integració de subjectes

marginals. Fins i tot, en aquest cas, l'animació

sociocultural, com a metodologia educativa, se'ns presenta

com una eina útil d'intervenció sociocultural, atès que amb

la integració social proporciona a les persones la

instrumentació sociocultural bàsica per a, en una segona

intervenció, disposar del basament personal necessari per a

la construcció d'una conciencia social crítica,

fonamentalment constructiva (i no destructiva, com hagués

estat el cas de no mediar la intervenció integradora).
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Hom pot fer encara, després de l'última

anàlisi, una altra reflexió. Tot i el cas que l'animació

constituís en realitat un pegat, (que afortunadament creiem

que no és el cas) seríem partidaris de la seva utilització

(al menys provisionalment), atès que en aquest moment es

conforma com el millor (a falta d'un altre) instrument

d'intervenció educativa i sociocultural sobre les

comunitats. D'altra banda, des d'una visió pedagògica o

d'una mentalitat educativa, acostumada a fer la collita a

llarg termini, hom es conforma provisionalment amb avançar

pleret a pleret .
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5. LA DINAMITZACIO SOCIOCULTURAL

"Aquest continu desplaçament
que es produeix en les sorres del
nostre desert -separació de llocs,
persones, creences- produeix
l'estat de naturalesa psíquic en
què la reserva i la timiditat són
els estats d'ànim dominants. Som
solitaris socials." (BLOOM,
1989:121)

La dinamització sociocultural constitueix un

dels elements claus i definitoris de la intervenció

sociocultural. Dinamitzar vol dir posar en moviment o, el

que és el mateix, sensibilitzar, motivar, concientitzar i

movilitzar les persones per a que prenguin part d'una

acció. L'objectiu fonamental de la dinamització

sociocultural rau en la participació activa de les persones

i les comunitats en la generació d'un teixit sociocultural

i relacional, que porti a les comunitats a organitzar-se en

i per la recerca d'una millora en tots els aspectes de la

qualitat de vida.

La dinamització sociocultural constitueix,

al mateix temps, estratègia i objectiu de l'animació

sociocultural. En el primer cas, ve definida per ésser un

dels primers passos de la intervenció. Com a tal, pretén la

substitució de les actituds apàtiques, conformistes,



161

dependents i insolidàries per unes altres fonamentades

sobre l'activitat, la participació solidària en els

assumptes comunitaris i l'autonomia personal. La pròpia

definició nominal, concreta les característiques de la

intervenció: dinamitzacció com acció, moviment, alè, ànima,

joia.

Hem parlat, en un altre apartat d'aquest

estudi, del "tarannà metodologògic" de l'animació

sociocultural, i dèiem que venia definit per una "manera

diferent de fer" que es concretava en la utilització de

sistemes motivacionals i comunicacionals que apel·laven a

tot allò viu, espontani, festiu i perfectible de les

persones. Aquest tarannà s'evidencia, sobretot, en els

processos de dinamització sociocultural, en una contínua

recerca de la implicació activa dels subjectes en la vida

sociocomunitària.

També constitueix un objectiu de l'animació

sociocultural perquè només allò que es mou avança o, al

menys, té possibilitats d'avançar. Una comunitat estancada

es converteix en un cercle viciós on el conflicte, les

tensions i les insolidaritats seculars porten a un

empobriment progressiu de la qualitat de vida. D'altra

banda, en un temps de canvis com el nostre, cal la contínua

integració, en les dinàmiques comunitàries, de tot allò

susceptible d'introduir millores en la vida sociocultural.
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CEMBRÀNOS i altres (1988:163 i seg.)

concretitzen la dinamització sociocultural en dos models

d'intervenció -"model zero" i "model u"- que apliquen

respectivament, sobre comunitats on no existeix

pràcticament articulació sociocultural, i on l'articulació

existeix però és incipient o està poc vertebrada.

Hi ha, per últim, dues qüestions a tractar

en aquest punt. Per al seu desenvolupament seguirem a

ÀNNDER-EGG (1988:72-75), que les ha analitzades amb força

exhaustivitat. Aquestes són: els aspectes bàsics a tenir en

compte abans i durant qualsevol intervenció dinamitzadora,

i el, des del nostre punt de vista, incorrectament

denominat problema de la "transferència".

Qualsevol estratègia de dinamització

sociocultural ha de comptar amb quatre elements que

afectaran de forma decisiva la intervenció:

a) Ha de partir de les situacions i problemàtiques en què

es troben immersos els membres de la comunitat. Com

assenyala ÀNDER-EGG :

"un principi bàsic de la pedagogia de l'aniaació, és el principi
de la proxiïitat vital , que significa el contacte directe aab la
realitat vivent en què es treballa." (1989:72-3)

b) S'han d'articular els programes d'intervenció, sempre

que sigui possible, amb les organitzacions de base, de
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manera que tinguin particularment en compte la visió i

els interessos de les mateixes; i això, sempre amb la

perspectiva que han de ser aquestes les qui prenguin

progressivament el protagonisme en la planificació,

gestió, direcció i execució d'aquests programes.

c) Mai no s'han de proposar programes normalitzats, és a

dir, aplicables a més d'una col·lectivitat. Principi

bàsic de l'animació sociocultural és que no existeixen

dues realitats iguals i, per tant, la tranferència de

programes i dinàmiques específiques es fa molt

perillosa. La dinàmica sociocultural ha d'estar

ajustada a la realitat comunitària amb la que es

realitza la intervenció.

d) L'animació sociocultural no treballa sola sobre un

territori concret. Hi ha d'altres instàncies públiques

i privades que incideixen sobre la realitat

sociocultural d'una comunitat. Superposar projectes,

dinàmiques i/o programes, sempre que no siguin

alternatius, fóra un error que podria portar a la

comunitat a rebutjar qualsevol tipus d'intervenció. En

aquest sentit, l'actitud de les dinàmiques d'animació

ha de ser sempre la de la col·laboració i, fins i tot,

la integració en un projecte comú, atès que la millora

de la qualitat de vida d'una comunitat no és patrimoni

de cap tipus d'intervenció en exclusiva.
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Ens manca parlar finalment del problema de

la transferència. S'ha d'assenyalar en primer lloc, que cal

ser rigorós al'hora d'assignar noms als processos, atès

que, en cas contrari, arribarà un moment en que no ens

podrem entendre dins les ciències socials. Dins aquestes

ciències i, concretament dins la psicopedagogia, els

processos de transferència han volgut significar

tradicionalment la utilització en altres àmbits, camps o

contextos, d'uns coneixements que habitualment serveixen

per a resoldre problemes en un àmbit o camp específic.

Certament, el mot "transferència" serveix per a definir el

traspàs de la direcció, organització i execució de

projectes i programes des de l'animador a la comunitat. Es

pot confondre però amb el contingut original del terme. És

per això que proposem parlar de traspàs de funcions i de

tècniques.

L'objectiu fonamental de qualsevol dinàmica

d'animació consisteix en l'autoorganització participativa

de la comunitat. Altrament dit: que la comunitat prengui el

protagonismo absolut en la creació, direcció i execució

dels projectes d'animació sociocultural que en ella es

duguin a terme. Per aconseguir aquest protagonismo s'han de

produir dos tipus de traspassos, dels animadors i/o les

organitzacions/institucions promotores dels programes a la

comunitat:
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* El traspàs progressiu de les responsabilitats del

programa, del projecte o les activitats a les

organitzacions dé base de la comunitat, i

* el traspàs progressiu de coneixements

tècnics/operatius que permetin als membres de la

comunitat actuar d'una manera efectiva i eficaç.

Una bona intervenció sociocultural és

aquella en què l'animador deixa de ser necessari perquè la

comunitat és capaç de produir les seves pròpies dinàmiques.

Aquest constitueix el drama de l'animador: s'ha d'introduir

i implicar en les dinàmiques comunitàries, ha de conèixer a

les persones, conviure i treballar amb elles i ha de reduir

progressivament la seva implicació, el seu treball, fins

desaparèixer d'aquella comunitat. Aquesta constitueix

també, al mateix temps, la gratificació professional de

l'animador: que la comunitat no depengui d'ell, que no el

necessiti per a crear i dur a terme les seves dinàmiques,

projectes o programes socioculturals, que s'hagi tornat

finalment autònoma per avançar en la millora constant de la

seva qualitat de vida. En aquest sentit el traspàs de

funcions i de tècniques dels animadors a les comunitats es

perfila al mateix temps com objectiu a abastar i com

estratègia metodològica.
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6. INNOVACIÓ I CREACIÓ CULTURAL

"Per la seva pròpia naturalesa
l'home és un ésser cultural. I ha de
transformar el seu món fins fer d'ell
un món de cultura. Sols així podrà
convertir-se en l'espai vital humà."
(CORETH, 1976:85)

L'animació sociocultural persegueix la

transformació de les persones, grups i comunitats, i de les

realitats en què es troben immersos, vers una millora de

la qualitat de vida. Cerca, per tant, produir canvis en tot

allò sociocultural. Uns dels instruments base per a la

producció d'aquests canvis són la innovació i la creació

cultural. La primera constitueix un procés planificat,

voluntari i deliberat (HUBERMAN 1973) que, mitjançant la

introducció de tècniques, d'idees, de coneixements o de

nous comportaments, modifica positivament la realitat en la

que es produeix. La segona és un procés col·lectiu de
f

producció que, des del bagatge cultural i tradicional d'una

comunitat, i a través de la participació activa dels seus

membres, procura la generació de nous elements, activitats

i processos de tipus cultural, que situïn l'esmentada

comunitat en una línia d'avanç i de progrés.

La creació cultural constitueix una

estratègia de la "democràcia cultural", perspectiva
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adoptada per les polítiques culturals dels països en

aquests últims anys. Parteix de la idea que la cultura no

ha d'ésser quelcom creat per les élites, i fora, per tant,

de les possibilitats de les comunitats de base, les quals

només podrien accedir-hi mitjançant processos d'extensió i

difusió cultural. Per contra, la cultura, si seguim la

concepció antropològica, està conformada per tot allò que

defineix una comunitat: el patrimoni heretat i les maneres

actuals de viure, de fer i de sentir; els interessos, les

expectatives i les actituds; les institucions, les

organitzacions, els productes elaborats i tot l'ampli

ventall de realitzacions que aquell col.lectiu dugui a

terme. En aquesta perspectiva la creació cultural es

presenta més com una actitud vital que com un producte

acabat. Així, la cultura es concretaria en un posicionament

participatiu de contínua recerca i activitat davant la

vida. Tot, acció, procés o producte, pot ésser millorat, i

la recerca cooperativa i solidària d'un perpetu

perfeccionament en qualsevol dels elements que defineix la

vida d'una persona, un grup o una comunitat, fóra la

concretització operativa de l'estratègia anomenada creació

cultural. Ara bé, això planteja dos problemes molt presents

en la societat actual. Al primer, ja l'hem donat resposta

en una altra part d'aquest estudi. Ve definit per

l'antinòmia difusió-creació cultural. La perspectiva

correcta, en la nostra conceptualització, és la de la

integració complementària d'ambdues possibilitats. Com

dèiem abans, si mai no he vist un obra de pantomima ni sé

en què consisteix això, difícilment podré fer un muntatge
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de pantomima propi. Així doncs, el coneixement proporcionat

pels processos de difusió cultural pot convertir-se en pas

previ o en mitjancer dels de creació cultural.

Existeix però, un segon problema bastant més

difícil de resoldre: com plantejar, si és que s'ha de fer,

una diferència entre les grans obres de creació cultural,

allò que normalment denominem "art" i les obres de creació

comunitària. Que ambdues constitueixen "cultura" és quelcom

que no admet contesta. Ara bé, totes dues són art? L'art és

quelcom diferent de la cultura? Altrament dit: hem de posar

al mateix nivell la creació literària d'un clàssic i la

creació comunitària d'una obra de teatre que recull la

problemàtica específica d'un grup humà?

Múltiples han estat les respostes donades a

aquests interrogants i cap, des del nostre punt de vista,

satisfactòria, clarificadora. Des del postmodernisme,

corrent filòsofic-artístic imperant en els nostres dies, la

resposta podria venir donada per la següent formulació, que

situa al mateix nivell qualsevol tipus de creació cultural:

"Dn parell de botes equival a Shakespeare." (FINKIELKRAUT,
1987:115)

Des de la perspectiva dels animadors s'ha

parlat de cultura amb majúscules i minúscules (SIMONOT,

1988:107-8), en una descripció del que fóra la cultura (amb

majúscules) d'élite, allò que habitualment anomenem art,

com a quelcom estancat, mort, centrat en els continguts i
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allunyat de l'home del carrer, i la cultura (amb

minúscules) del susdit home del carrer com a quelcom viu,

com a relació amb el món, com a manera d'ésser. Allò que

diferenciaria ambdós tipus de cultura fóra -en aquesta

lògica dels animadors- la manera de contemplar l'objecte,

que decidiria el seu valor Cultural o cultural.

Aquesta visió igualitarista, pròpia dels

temps postmoderns en els que ens movem, careix, des del meu

punt de vista, del més mínim sentit. Una cosa és voler

assignar el valor que es mereix -el protagonismo perdut,

dèiem- a les realitzacions de l'home del carrer; una altra

molt diferent és voler fer-ho des de la renúncia a l'immens

valor que representa per a la humanitat el patrimoni

artístic heretat de la nostra història. No els donarem el

protagonismo del que parlem als processos de creació

cultural comunitària igualant-los a les grans creacions

artístiques del passat o, fins i tot actuals, ni treient-

los, en aquestes creacions el mèrit de substrat

fonamentador i explicatiu de la cultura actual. Els nivells

o, fins i tot, els termes de la- comparació es troben

barrejats. Hom parteix de la base que ambdós tipus

d'elaboracions constitueixen cultura, situades però, en dos

estadis diferents que no admeten comparació. Que aquesta

comparació es faci respon, des del meu punt de vista, a

interessos corporatius (des d'un concepte de "professió" o

"militància" mal entès), a una manipulació socio-econòmic-

política (a partir de la gran importància i protagonismo

que adquireix la cultura com a fenomen social de
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desenvolupament, en els diferents països en els darrers

anys) o inclús, a una manca de responsabilitat social o de

creativitat artística.

Una cosa és la creació cultural artística i

una altra, per definir-la d'alguna manera, la creació

cultural comunitària. Ambdues constitueix subapartats de la

creació cultural, concepte que abasta totes aquelles

elaboracions dels éssers humans. En el quadre N°. 6, que es

presenta a la pàgina següent, es poden veure les

característiques diferencials d'ambdós tipus de creació

cultural segons la nostra perspectiva.
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Acció

Creador

C R E A C I Ó

ARTÍSTICA

C U L T U R A L

Creació d'un obra
d'art pel mercat o amb
sentit d'iritemporalitat

Normalment una perso-
na, també un grup o
una escola artística.

COMUNITÀRIA

Creació d'un obra
d'art en i per a la
comunitat.

Una persona o un grup
com a membres d'una
comunitat.

Fa la
seva o-
bra des
de

La seva professió, vo-
cació o tècnica com a
resposta als propis
interessos, desigs o
expectatives.

La seva professió, vo-
cació o tècnica com a
resposta a una neces-
sitat o demanda de la
comunitat.

Finali-
tats de
l'obra

Lucre i/o prestigi
professional i artis-
tic.

No lucrativa. Enriqui-
ment, millora i pro-
grés de la comunitat
en alguna de les múl-
tiples dimensions que
la conformen.

Contin-
gut de
l'obra

Signes i símbols de
l'univers personal o
del de l'escola artís-
tica.

Signes i símbols de
l'univers personal o
grúpal, sempre en re-
lació amb la comuni-
tat.

Referent
de
l'obra

Món artístic. Món comunitari,
(excepcionalment món
artístic)

Qualifi-
ca
l'obra

Lleis de l'oferta i la
demanda del mercat ar-
tístic. També els crí-
tics d'art.

Normalment la pròpia o
altres comunitats. Es-
poràdicament el mercat
artístic i els crítics
d'art.

Interre-
lacions

Abmdós tipus de creació no formen comparti-
ments estancs i es poden produir interrela-
cions.

Esporàdicament, la
qualitat d'un obra e-
laborada en i per una
comunitat, o el reso
sociocultural que ge-
nera, poden convertir-
la en creació artísti-
ca.

Mitjançant la difusió
cultural i a través de
la IMITACIÓ, 1'ADAPTA-
CIÓ i/o la IDENTIFICA-
CIO/ADOPCIO una comu-
tat pot treballar amb
o sobre les creacions
artístiques.

QUADRE N°. 6: Relacions entre la creació cultural artística
i la creació cultural comunitària.
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Ambdós, l'actor "artista" i l'actor

"comunitari", en el sentit que acabem de definir, són

creadors de Cultura amb majúscules. Allò que els diferencia

no és, necessàriament, la qualitat del producte que

elaboren ni tampoc el significat que aquest pugui tenir en

el bagatge cultural de l'humanitat: el primer formarà part

del patrimoni artístic i el segon del patrimoni

sociocultural; ambdós al mateix nivell, sense opressors ni

oprimits. L'un és art "professional" i l'altre art

"sociocomunitari"; ambdós definidors d'una cultura humana

i, cadascú , pels seus canals de difusió, susceptibles

d'ésser difosos pel seu gran potencial formador de les

persones.

La innovació cultural, com a concepte\

d'àmbit més restringit que el de creació cultural pot

produir-se tant en els processos de creació cultural

artística com en els de creació cultural comunitària.



173

7. LA UTOPIA

"L'utopisme és, com ens va
ensenyar Plato al principi, el joc amb
el que hem de jugar perqué es 1' única
forma en què podem averiguar allò que
som." (BLOOM, 1989:68)

Hom pretén en aquest punt, a partir de la

delimitació del concepte d'utopia, com a element fonamental

de l'animació sociocultural, i dels perills que aquest

comporta, situar el susdit procés interventor en relació a

les utopies contemporànies i a les discusions dels

intel·lectuals, que representen les escoles o corrents de

pensament més actuals, en el camp de la sociocultura i de

les ciències socials en general.

Etimològicament utopia vol dir "lloc que no

es troba en cap indret". Al llarg de la història de la

humanitat, les utopies han representat per l'home, l'ideal

de vida i d'organització sociocultural. Com a tais, han

constituït l'horitzó perfectible de l'home i, és en aquest

sentit, que representen el marc contextualitzador i el punt

d'arribada de l'animació sociocultural. Aquesta, com a

metodologia d'intervenció essencialment humana, treballarà

per a la consecució, en l'avenir, de la "eutopia", el món

més bo, més feliç, el lloc utòpic on els homes siguin
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de l'alliberament de l'home de les macroestructures socio-

econòmic-polítiques, que el determinen i anul·len, es pugui

donar una veritable interrelació humana, solidària,

cooperativa, viva i harmoniosa.

CEMBRANOS i altres (1988) diran, per

exemple, que la utopia proporciona la motivació necessària

per anar superant els obstacles que vagin sorgint fins

trobar el lloc al que es vol arribar. Distingiran, en

aquest sentit, entre Utopia global, com a destí últim, i

altres utopies més properes i abastables (estrictament no

tindria sentit parlar en aquests termes d'utopia); utopies

que, a curt i mig termini,

"...apropin la utopia, no, pot ser, als que han iniciat el
viatge, sí però, als que els toqui arribar a l'estació de destí."
(1988:60)

Aquests autors parlaran de "graduació de la

utopia" com una consecució gradual d'objectius que acabaran

portant la humanitat, en el futur, al tipus de societat

pretès per l'animació sociocultural.

En contrapartida, DELORME, adverteix dels

perills de les utopies i així dirà, caracteritzant la

nostra època, que:

"Aquest excessiu desenvolupaaent de les intencions idealistes,
iipedeix la gestió d'allò quotidià, lenys leravellòs i, lalgrat tot, lloc
d'allò possible." (1985:94)
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En la mateixa línia, WATZLAWICK i altres

(1976) (7) diuen que les temptatives utòpiques de canvi

tendeixen a perllongar o a fer que empitjorin les

condicions que volien millorar i definiran, per a reforçar

aquesta idea, la "síndrome d'utopia", que pot prendre tres

formes diferents:

a) Utopia introjectiva.- És de naturalesa individual.

Implica i explica un sentiment d'impotència personal

per abastar 1' objectiu que es pretenia aconseguir. La

inaccesibilitat de 1' objectiu s'explica més per la

problemàtica del subjecte que per la naturalesa

utòpica de la situació. Aplicat a l'animació

sociocultural , explicaria la situació d'aquells

animadors que es veuen superats pels esdeveniments que

es produeixen a la comunitat on treballen, per causa,

fonamentalment, de les nombroses variables que

incideixen i que, per tant, s'han de tenir en compte

en el procés d'intervenció. Es concretaria en

situacions de bloqueig o d'estrès, que podrien portar

l'animador a l'abandó o la inhibició de les tasques

d ' intervenció .

b) Utopia contemporitzada . És aquella en què allò realment

important no és tant l'arribada a la consecució d'allò

plantejat, que es viu com a insegura i, fins i tot,

(7) Cit. Pag. 94-96, en DELORHE, CH. (1985).
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inaccesible, com el camí que s'ha de recorrer per

arribar-hi. Aconseguir la utopia cercada implicaria,

en aquest cas, una mena de pèrdua, o inclús, de

profanació. Altrament dit:

"En a la vida hi ha dues tragèdies, una rau en no realitzar els
desigs, l'altra consisteix en realitzar-los." (SHÀW, B. Cit. WÀTZLAWICK i
altres.) (8).

En el camp de l'animació sociocultural

explicaria aquella situació en què bé l'animador, bé

la pròpia comunitat, bé tots dos plegats, fan

contínuament plans d'acció que mai arriben a dur-se a

terme. Dit d'una altra manera: la utopia possible i la

força dels utòpics es consumeix pel camí. Aquesta

constitueix una utopia alienada i alienadora que

indefectiblement, si no es contrarresta amb l'acció,

cau en el desànim i en l'apatia sociocultural.

c) Utopia projectiva. Aquesta és més rigorosa que les

anteriors, comporta una rigidesa moral però, que porta

a l'utòpic al convenciment que es troba en possessió

de la veritat. Aquesta actitud es nodreix, en l'àmbit

de l'animació sociocultural, de determinades formes de

missionerisme o militantisme que es creuen cridades,

pel destí, per Déu o per la circumstància històrica, a

salvar o a transformar el món. En aquest cas, el

responsable de tots els mals existents o experimentats

sempre es troba fora de l'utòpic: o és la societat o

(8) Cit. Pag. 95, en DELORHE, CH. Opus. Cit.
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és l'entorn. Mai s'analitza d'una manera crítica el

propi paper o la pròpia intervenció; tot allò negatiu

prové de fora. L'interventor no pot estar equivocat

perquè tradueix ó representa forces metapersonals.

Certament, la "síndrome d'utopia" no recull

totes les accions possibles respecte el paper de la utopia

en els processos d'intervenció sociocultural i, de fet,

representa més aviat les patologies que en aquest sentit

poden donar-se.

Allò que hom pot afirmar és que la utopia

(pot ser fóra més propi parlar d'eutopia), com un estat

idíl·lic d'interacció relacional i d'organització

sociocultural, al que es pot arribar en un futur no

definit, a partir de la concientització i l'alliberament de

les persones de tot allò que les domina, controla i

anul·la, constitueix la finalitat última de l'animació

sociocultural com a procés interventor.

Ara bé, quin paper juga l'animació

sociocultural en les utopies més actuals? MARDONES,

recollint els treballs de diferents autors, diu:

"Ei ha un cert denominador conú entre nous aoviaents (socials) i
postnoderns, atès que atbdós s'orienten vers un nou estil de vida,
rebutgen la vella política de partits, propugnen el recolzaaent de les
linories socials i, inclús, aposten per un projecte polític i cultural
vinculat a les possibilitats husanitzants i transfornadores d'una ratio
no productiu-tecnològica." (1988:74)
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L'animació sociocultural forma part

d'aquests nous moviments socials i sembla formar part, al

mateix temps, dels projectes modern i postmodern de

societat, i per tant, de les utopies, diferents, que ambdós

cerquen i defensen. En aquest sentit, cal definir ambdós

projectes socials com a utopies contemporànies, i veure

quin és el paper que, entre tots dos, hom pot assignar a

l'animació sociocultural.

En un altre lloc (UCAR, 1989) definíem

l'animació sociocultural com a pragmàticament validada, en

tant no es disposés d'un altre tipus d'intervenció

sociocultural més bo, millor, més adient; el definíem en

tant que el millor instrument d'intervenció sociocultural

de què disposem en l'actualitat. Així, dèiem que, malgrat

poder ésser un instrument de control i d'integració social,

al menys actuava a favor de la formació de les persones i

de la creació de teixit sociocultural, i això permetia

pensar que, a partir d'un cert grau de formació i

d'autoorganització social, els subjectes prendrien

consciència de llur situació en a la societat i el món, la

qual cosa els podria portar a lluitar pel seu alliberament.

Aquestes reflexions ens portaven a parlar de l'animació

sociocultural com d'una intervenció trànsit o de transició.

En aquest sentit, l'animació sociocultural fóra producte

del seu temps, un temps de crisi, de canvi, i en aquest

sentit també, es situaria a mig camí entre els projectes

modern i postmodern de societat.
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MÀRDONES caracteritza la modernitat, el

projecte modern de societat, amb els següents trets

definitoris:

"1.- Un procés de racionalització en el que es va configurant un
tipus d'hoae orientat al doaini del aón, aib un estil de pensanent
foraal, una nentalitat funcional, un coaportaaent auster i disciplinat i
unes sotivacions lorals autònoaes, conjuntaaent aib un lodus d'organitzar
la societat entorn de la institució econòaica i la burocràcia estatal.

2.- On centre productor de relacions socials: l'econonia. La
religió, que tradicionalment havia ocupat aquest lloc, és desplaçada vers
la perifèria i es recloeix, cada cop aés en a l'esfera privada.

3.- Una visió del nón (cosnovisió) descentrada, desacralitzada i
pluralista. Ja no n'hi ha un centre, una ideologia única. Apareix el
relativisae i es conenca a qüestionar la possibilitat d'un fonaaent,
d'una veritat. Estei en a la societat del politeisie de valors (déus i
diaonis).

4.- Dna raó que aostra vàries dinensions o esferes (ciència,
•oral, art) que tenen la seva pròpia autonoaia. Cada cop apareix aés
difícil la possibilitat d'una unificació i, fins i tot, d'una interacció
•útua.

5.- Una d'aquestes diaensions de la raó, la científic-tècnica,
adquireix una preeainència social que tendeix a enfosquir la validesa de
les altres diaensions de la raó.

6.- Una estructura social configurada per dues institucions o
sisteaes predoainants: la tecno-econòaica i la burocràtic-adainistrativa.
Constitueixen la aanifestació objectiva de la racionalitat funcional
(tecno-burocràtica), que tendeix a colonitzar tots els àabits socials i
huuans.

7.- Un tipus d'hoae gelós de la seva autononia individual, aab
aabivalents aanifestacions però, d'hiperindividualisne narcisista."
(1988:31-32)

Aquest projecte de societat, enunciat per la

Il·lustració i iniciat per DESCARTES amb la seva concepció

especular del món (9) ha conduït a un historicisme

relativista que considera la realitat com una successió

(9) Una anàlisi aolt acurada de la dialèctica aodernisae-postaodernisae es pot trobar en HARDONES,
J.H. (1988). Coa assenyala aquest autor, "L'episteaologia aoderaa (...) estava guiada per una
pretensió: construir una representació adequada, exacta de les coses. La aent huaana era
(considerada) coa un airall que reflecteix la realitat." Pag. 34.
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inevitable de fenòmens que resulten contingents amb el seu

temps i que estan fora, per tant, de quasevol perspectiva

històrica de tipus globalista. Sense marcs de referència,

que emmarquin significativament els events socials, la

història no té sentit.

En aquests darrers segles la raó il.lustrada

ha estat posada en qüestió bàsicament per l'escola de la

sospita (MARX, NIETZSCHE i FREUD) i per la filosofia del

llenguatge de WITTGENSTEIN. MARX, convertirà la teoria del

coneixement en teoria social, de forma que, a partir d'ell,

no es podrá pensar la realitat independentment de les

relacions socials i del procés de producció. NIETSZCHE, amb

"el Déu ha mort, tanca tota la tradició d'acció

ultradirigida" (UCAR, 1989:16). A partir d'ell, no

existeixen raons últimes, normes ni ideals, que puguin

guiar l'home; aquest es troba sol i nu davant l'univers. En

la mateixa línia crítica, HORKHEIMER i ADORNO, amb la seva

"crítica de la raó instrumental" denunciaran, en tot acte

de coneixement, un acte de dominació, d'objectivació i

cosificació. La predominancia -diran- del coneixement

científic modern es basa en un acte de violència sobre la

natura. L'home deixa de ser un mirall, un espectador, que

reflexa la natura, per a convertir-se en un ésser que vol

dominar, manipular i controlar la natura. FREUD per la seva

banda, mostrarà la falsetat d'un subjecte autònom i d'una

racionalitat transparent. L'home no és innocent en l'acte

de conèixer, es troba determinat pels seus desigs, les

seves necessitats i els seus condicionaments.
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MARX i FREUD, amb les seves crítiques,

s'emmarquen en la línia de la Il·lustració, atès que,

malgrat minar la preponderància de la racionalitat, les

seves anàlisis cerquen la defensa de la raó i l'autonomia

del subjecte.

El cop potser més efectiu, en aquesta

tradició crítica de la raó il·lustrada, vindrà de la mà de

WITTGENSTEIN al definir el llenguatge com a públic,

artificial, convencional i dependent, en conseqüència, dels

diferents contextos d'ús. Ni tan sols el llenguatge, que

ens permetia compartir i contrastar els nostres

coneixements sobre el món, pot constituir un punt de

referència específic, fora del context concret d'ús i de

les regles i jugades dels usuaris. Altrament dit: no n'hi

ha a les paraules un significat inherent independent de

l'utilització que en facin els interlocutors i del context

que els determina; les formes del llenguatge constitueixen

més aviat "formes de vida". El llenguatge deixa doncs, de

ser també, un punt de referència amb validesa general.

Totes aquestes anàlisis, i les d'altres

autors com ara HEGEL, SAUSSURE, PEIRCE, FREGE, WEBER, i

ÀPEL, per citar alguns noms significatius, s'emmarquen en

el que s'ha denominat "relat de l'emancipació" (LYOTARD,

1987) i ens lleguen una realitat en la que no existeix cap

tipus de referència per a guiar les accions de l'home en un
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sentit o un altre. Ja no té sentit, fins i tot parlar

d'HOME, ja que aquest s'ha convertit en "l'abstracció

inexistent d'una diversitat inconjugable" (UCAR 1989:40).

L'evolució sociocultural no ha restat immune

a les anàlisis dels estudiosos, que han fet cristal·litzar,

en els temps actuals, una crisi que abasta tots els camps

de la realitat i que ja vam caracteritzar a l'inici

d'aquest estudi. El projecte il·lustrat no ha rendit els

fruits promesos i patim, amb el desconcert sociocultural

actual, l'esvaïment de les seves il·lusions i promeses.

Les respostes, en aquesta situació de crisi,

provenen fonamentalment de dues línies:

a) En clara ruptura amb el projecte il·lustrat, i en una

opció que aposta per un "deixar-se portar" pel

relativisme, per la manca de valors i el

"desencantament del món", sense cercar raons últimes

ni fonaments (Ground), sospitant, fins i tot, dels

"mestres de la sospita" i dels relats d'emancipació,

el moviment postmodern (LYOTARD, DERRIDÀ, DELEUZE,

LIPOVETSKY, RORTY, BÀUDRILLÀRD i altres) i els teòrics

del "pensament dèbil" italià (VÀTTIMO, ROVATTI,

GÀRGAMÏ i altres).

b) En continuisme amb el projecte il·lustrat, es pretén

definir uns "mínims de referència" comuns a totes les

racionalitats i a la indeterminació ètica. En aquesta
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línia, els teòrics crítics de l'escola de Frankfurt:

HÀBERMÀS, amb la seva "teoria de l'acció

comunicativa", i els seus seguidors (WELLMER i

BENHÀBID).

MÀRDONES (1988) defineix les que, per a

VÀTTIMO, com a teòric del postmodernisme, constitueixen les

tres característiques fonamentals del pensament postmodern:

a) El pensament de la fruïcció.

En la línia d'allò que proposà NIETZSCHE amb

les seves idees de la "voluntat de poder" i "l'etern

retorn d'allò mateix", el pensament postmodern no vol

servir per a res, no vol estar al servei de cap

instrumentació, no vol transformar la realitat ni el

món, vol viure'ls en el seu instant amb la màxima

intensitat possible. El pensament postmodern es

converteix en pensament de l'instant que conjumina raó

i sentits en la comunió indisociable del moment. Com

assenyala MÀRDONES:

"Aquest esteticisme presentista és una crítica frontal a les
ideologies lodernes del desenvolupaient (MORIN), del creixeient i de la
selecció reduccionista de la novetat." (1988:60)

b) El pensament de la contaminació.

Des de la manca absoluta de principis o

criteris fixos i determinadors, el pensament de la

contaminació es presenta radicalment obert a la

indeterminació; deriva pel trencament de tot allò
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coherent, per la recerca de la dislocació i el disens,

dels antagonismes i les paradoxes, pel trencament dels

mètodes sacralitzats, per l'heterogeneïtat i

multiplicitat dels jocs del llenguatge i per tot allò

que significa inestabilitat. Només un pensament

d'aquesta mena pot resultar viu, presentista, creatiu

i veritablement humà. Com assenyala MÀRDONES,

referint-se a la visió postmoderna, aquest pensament

fóra el correlat d'una:

"societat de la detocràcia veritablenent participativa i
responsable. Tot allò contrari, condueix a la societat de l'eficiència,
jerarquitzada, adainistrada i, finalsent, terrorista..." (1988:61)

c) El pensament del món de la tècnica moderna.

Amb aquest tercer tret definitori es vol fer

referència a la relativa seguretat abastada per

l'organització social i el desenvolupament tècnic en a

la nostra societat. És el desenvolupament del projecte

il·lustrat el que dóna lloc -a partir de la raó i del

seus mecanismes i a partir de la metafísica, que

permet pensar l'ésser com a fonament- a la tècnica i

al tecno-cientifisme del món actual. Parafrasejant als

postmoderns, dirà MÀRDONES:

"El trioif de la tècnica és el trioif de la letafísica; per això,
en l'essència de la tècnica es revelen els trets propis de la letafísica

* i de l'hunanisie occidental." (1988:61)

Davant aquest pensament, els teòrics del

postmodernisme i del "pensament dèbil", proposen un

paradigma de pensament alternatiu que superi l'esquema
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subjecte-objecte, que contempla al primer com a

dominador, objectivador i manipulador. Això

s'aconseguirà amb l'abandó del subjecte en la vivència

de l'instant. Mitjançant aquest pensament, s'exercirà

una tasca de resistència enfront de l'aparell tecno-

científic que amenaça amb la destrucció de la

humanitat. Aquesta resistència exigeix però, una

elevada complexificació de la intel·ligència i la

sensibilitat, i aquesta, no s'aconsegueix pel camí de

"la retòrica de l'emancipació" ni

"per la reducció de la coiplexitat de la teoria dels sistenes
(LOHMAN), sinó per la resistència al sinplisie, als slogans
siaplificadors, als reclaas de claretat i facilitat, als desigs de
restaurar valors segurs." (LYOTÀRD 1987:99-100) (10)

MARDONES acaba definint el projecte

postmodern com una "estetització general de la vida".

Malgrat reconèixer la coherència d'aquest projecte -com a

proposta de l'oblit i superació d'una racionalitat que va

prometre, al llarg de dos segles, l'alliberament i

l'emancipació de la humanitat, i que finalment no va

acomplir per causa del propi desenvolupament- aquest autor,

sembla dubtar, en totes les seves anàlisis, de la

possibilitat pràctica i real d'un tal projecte. En

definitiva, conclou que l'intent dels postmoderns és el

d'escapar al poder, al control i al sistema, que tracta

d'acotar qualsevol realització humana. Com a contrapartida,

i des del trencament de la concepció cartesiano-kantiana

especular del coneixement, els postmoderns oferiran,

(10) Cit. Pag. 62. HÀRDONES, J.H. Opus. Cit.
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11 a través de la irreductible pluralitat dels jocs del llenguatge
o fonies de vida (...) l'acceptació de criteris de validesa de caràcter
local i contextual." (MÀRDONES, 1988:48)

En una dialéctica, que encara no ha trobat

la seva síntesi (i que ni postmoderns ni teòrics del

"pensament dèbil" considerarien com a tal), respondran els

teòrics crítics de l'escola de Frankfurt, que la renúncia a

la raó crítica i a la recerca de fonamentacions normatives

ens deixa a mercè del sistema, atès que aquest sí que

disposa d'un quadre de referència propi, que cerca, dels

subjectes i les ideologies, la seva reproducció i

manteniment.

HÀBERMAS, en a la línia del projecte

il·lustrat, i conscient de la crisi humanista que aquest

pateix en el moment actual, segueix pensant l'home i la raó

com a elements fonamentals per a la creació d'una societat

justa, racional i humana. Així, persegueix la sortida de la

crisi amb la recerca d'uns referents mínims comuns a tots

els homes, que integrin, al mateix temps, les diferents

racionalitats i una base ètica universal. Trobarà aquests

mínims universals en la seva "teoria de l'acció

comunicativa" concretitzada en 1'"ètica comunicativa" i el

"principi del consens".

En Conocimiento e interès (1971) HÀBERMAS va

distingir tres interessos cognitius irreductibles: tècnic,

pràctic i emancipatori. Aquests interessos fonamentaven
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tres formes diferents de coneixement i, en conseqüència, de

disciplines, cadascuna d'elles amb un enfoc metodològic

distintiu, un camp de domini i uns objectius propis.

Cadascun dels interessos estava arrelat en una dimensió de

l'existència social humana: el treball, la interacció

simbòlica i el poder. Deia aquest autor:

"L'accés a les ciències analític-enpíriques incorpora un interès
cognitiu tècnic; el de les ciències hemeneutic-històriques incorpora un
pràctic; i l'accés a les ciències críticauent orientades incorpora un
interès cognitiu enancipatori.11 (11)

En la seva sistemàtica posterior, la que

originà la teoria de l'acció comunicativa (també anomenada

"pragmàtica universal"), HÀBERMÀS assenyala que llur

tricotomia inicial, l'interès tècnic d'una banda, i el

pràctic i 1'emancipatori d'un altre, es basen en una

distinció categorial del que ell, fent una síntesi

terminológica anomena, "l'acció racional-deliberada" i

l'"acció comunicativa" (simbòlica). Defineix aquests dos

tipus d'accions dient:

"Les accions racionals deliberades poden considerar-se sota dos
aspectes diferents -l'eficiència enpírica dels vedis tècnics i la
consistència de l'elecció entre els litjans adients. Les accions i els
sisteies d'acció poden racionalitzr-se en aibdós aspectes. La
racionalitat dels litjans requereix un coneixeient etpíric, tècnicanent
utilitzable. La racionalitat de les decisions requereix l'explicació i la
consistència interior dels sistenes de valor i les làxiïes de decissió,
així coa la derivació correcta dels actes d'elecció." (12)

Des d'aquesta doble caracterització i sota

la convicció que la teoria crítica ha de fusionar les

(11) Cit. Pag. 24-25, BERNSTEIN, R.J. (1988).
(12) Ibiden. Pag. 43.
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dimensions filosòfiques i empíric-científiques de

l'anàlisi, HABERMÀS investiga els conceptes de "sistema" i

"món vital". La racionalitat del primer és del tipus

d'acció deliberada-racional, mentre que la del segon és una

racionalitat del tipus d'acció comunicativa. És des

d'aquesta distinció que explica el que ha succeït a la

societat moderna: s'ha vist immersa en un procés selectiu

de racionalització. La racionalització deliberada-racional,

prevaleix, s'immiscueix i deforma el món vital de la vida

quotidiana. Aquesta tesi sobre la selectivitat dels

processos de racionalització es constitueix en la pretensió

sociològica més important de HABERMÀS (BERNSTEIN, 1988:47).

Enfront aquesta problemàtica de la societat

actual HABERMÀS elabora amb la seva teoria de l'acció

comunicativa una sortida. Parteix de la idea que, en el fet

concret de la comunicació o de l'acte comunicatiu, existeix

una raó comunicativa comú a totes les racionalitats i, per

tant, podem parlar de l'existència d'una ètica comunicativa

igualment universal. En termes senzills, podríem ennunciar

aquesta teoria dient que els humans, independentment dels

estils de vida, de les pròpies cultures i tradicions, de

les particulars concepcions vitals i dels propis continguts

comunicatius, poden trobar-se en el diàleg o la discusió

igualitària i no coactiva posant en comú o posant a prova

les pròpies particularitats i racionalitats. Si existeix

aquesta possibilitat de diàleg, és perquè existeixen uns

mínims comuns a totes les persones. Aquesta "raó

procedimental" amb validesa universal, constitueix el mínim
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comú de referència on es conjuguen la raó teòrica i la raó

pràctica. Igualment ha d'existir una ética universal.

Altrament dit: si existeix la possibilitat discursiu-

comunicativa (raó comunicativa), existeix la possibilitat

d'una trobada, d'un enteniment solidari i responsable

(ètica comunicativa) entre les persones, d'un consens; és

en aquesta trobada on rau l'ètica comunicativa universal.

Aquesta ètica constitueix doncs, la tendència dels humans a

l'enteniment, a la comunicació.

La veritable diferència entre crítics i

postmoderns rau, com hem assenyalat, en la recerca d'uns

criteris mínims amb validesa universal. Els primers

pretenen recuperar la força creadora de la raó, perduda

d'ençà la "mort de Déu", els segons es deixen portar per la

incertesa teleològico-normativa a la recerca d'una comunió

creativa entre raó i sentits. La polèmica entre ambdues

corrents gira al voltant de la fonamentació moral. Pels

primers, aquesta rau en el consens discursiu-dialògic com a

superador dels conflictes, pels segons, aquesta no

existeix, i el consens només es pot donar sota la forma

d'un "contracte temporal" subjecte a les restriccions

contextuáis espai-temporals i a les dels propis subjectes.

En el primer cas existirien normes vàlides independentment

de les relacions socials, en el segon, normes vàlides

equivaldria a normes socialment i espai-temporalment

acceptades (MARDONES, 1988:53).
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Aquestes constitueixen les utopies

contemporànies. La teoria crítica proposa un procediment

que pot portar a una societat més justa, harmoniosa,

solidària i humana. Seguiria doncs, la lògica dels "relats

emancipatoris" tan criticada pels postmoderns. El corrent

postmodern, dins l'historicisme relativista, optaria per

una utopia presentista i actual (en sentit estricte no

tindria sentit parlar d'utopia dins el postmodernisme) a

partir de la incertesa teleològica i l'autonomia

particularista i decisòria dels subjectes. Des del punt de

vista dels crítics, això podria portar a un neo-liberalisme

o a un anarquisme ingenu.

De quina manera però, afecten aquestes

discusions a l'animació sociocultural? Pot jugar algun

paper dins aquestes disquisicions? Té algun sentit

emmarcar-la dins d'elles? Pot donar alguna resposta

superadora?

Cal assenyalar, en primer lloc, que

l'animació sociocultural, com s'ha dit repetidament,

constitueix un producte del seu temps, i, com a tal, es

troba al mig d'aquestes discusions, atès que la seva

resolució o, fins i tot, la manca d'ella, orientarà en un

sentit o un altre la tasca interventora. Ara bé, cal

tanmateix, un seguiment acurat de l'evolució, en aquests

darrers anys, d'aquesta estratègia d'intervenció

sociocultural per a poder arribar a conclusions rellevants.
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El naixement de l'animació sociocultural és

postmodern: neix dins un sistema que no proporciona ais

individus i a les comunitats allò promès. Neix de les

iniciatives locals que volen respondre a les seves

necessitats i problemàtiques davant un sistema que ni tan

sols les contempla. Neix com alternativa als sabers, als

mètodes consagrats i a les institucions inoperants del

sistema. Neix contextualitzada en allò més proper a les

persones: el propi territori. Neix finalment, amb un

"tarannà metodològic" nou, amb una manera de fer viva,

creativa, espontània, oposada, en principi, al amanerament

metodològic consagrat per la "tecno-ciència".

El naixement però, de l'animació

sociocultural, es pot emmarcar també dins el projecte

il·lustrat i la teoria de l'acció comunicativa. L'animació

sociocultural neix perquè té una fe radical en les

possibilitats de l'home per a construir i reconstruir un i

altre cop la seva vida i la seva història (13). Neix

cercant la creació de teixit sociocultural -mitjançant el

diàleg i 1'autoformació solidària i cooperativa- perquè

creu en la capacitat dels homes per entendre's més enllà de

mediacions administratiu-burocràtic-institucionals. Neix

finalment, amb una visió eutòpica del món; amb la certesa

que la seva manera de fer pot portar els homes a un món

millor, més harmoniós i humà.

(13) En sóc plenanent conscient que, nalgrat haver estat definit per nonbrosos teòrics de
l'aniïiació sociocultural, aquest no constitueix un discurs acceptat per la ciència doninant.
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Ara bé, parlem del naixement, quina ha estat

l'evolució i on s'ha situat l'animació sociocultural a la

nostra actualitat? El "sistema" (14) -com ens mostrà i

demostrà FOUCÀULT- en veure la pròpia manca de resposta

davant una realitat tan extesa, i en veure també la

quantitat de respostes generades a diferents realitats

(això sí, descoordinades, sovint sense un nord clar, etc.)/

reaccionà ràpidament i en menys de tres dècades hem

assistit a la pràctica institucionalització de l'animació

sociocultural. La seva entrada a la universitat n'és prova

evident d'aquesta institucionalització. Paral·lelament el

sistema generà altres mecanismes que poguessin competir i,

fins i tot, anul·lar l'efecte de l'animació sociocultural

(15). El resultat ha esdevingut una polèmica sobre la

capacitat de control i d'integració social o no integració

de l'animació sociocultural com estratègia interventora. El

resultat ha esdevingut també la propera

institucionalització plena de l'animació sociocultural i el

trasllat a d'altres camps o, fins i tot, la recerca

d'altres punts de sortida, on la lluita contra el sistema

sigui possible, de moltes de les persones que han militat a

les fileres de l'animació sociocultural; "deserció" que ha

(14) Entenc per sisteaa el conjunt lacro-organitzat de deterninacions de caràcter sociocultural
(economic, polític, social, cultural, loral, estructural, etc.) pròpies del paradigna iaperant en
una coBunitat social, que porta les institucions, col·lectius i persones a actuar en la direcció
assenyalada per aquell paradigna.
(15) EB refereixo fonanentalnent a les indústries culturals (i anb això no vull dir que neixin con
a resposta davant l'aniaació sociocultural, sinó cos a resposta al lateix estat de coses pe va
causar l'aparició d'aquella), però es podrien citar altres aecanisues cos ara l'acaparació
progressiva i quasi general de les intervencions per part dels organistes públics, etc.
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estat equilibrada per l'arribada, també nombrosa, de

tècnics d'altres camps com ara la psicologia, la sociologia

o, inclús, 1'economia.

Som conscients que aquestes afirmacions

poden resultar problemàtiques en una societat on la

integració i la cientificitat resulten determinants per a

la pròpia integració social. No solucionarem els problemes

però, ni respondrem o intentarem respondre els interrogants

defugint el seu enfrontament. Cal doncs justificar, la

defensa d'una animació sociocultural institucionalitzada i

integrada en el sistema.

Volen dir les afirmacions precedents que la

institucionalització i la "sistematització" de l'animació

sociocultural la incapacita com a intervenció positiva i de

progrés sobre les comunitats? En cap dels sentits.

Voler lluitar contra el sistema fora del

sistema, resulta en l'actualitat d'una ingenuïtat

aplastant. Voler lluitar contra el sistema dins el sistema

pot ser qualificat com ideològicament recalcitrant o,

inclús també, ingenu. Crec però, que en el nostre món

modern i postmodern, amb una societat ultracomplexificada

(16) és aquesta segona possibilitat la més viable: la

(16) Alb el concepte de "societat ultraconplexificada" vull assenyalar el fet que el progrés,
l'avanç i/o l'evolució social no depèn en l'actualitat, coa en els teips passats, de les
deteninacions dirigistes de Monarques absoluts o de dictadors anb ànsies dominadores. Ans al
contrari (i cal dir que ei refereixo sobretot a les societats desenvolupades), en la societat de
la inforaació (on aquesta funciona cos a signe de poder i loneda corrent de canvi), el progrés,
l'avenç i/o evolució social constitueix una evolució cega, producte de les interrelacions entre
governs o entre conunitats. Aquestes interrelacions es basen en la reciprocitat negativa, la qual
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d'intentar influir en la direcció del macroorganisme

social, des de tot allò local i en una multiplicitat de

comunitats esteses per tot el món, vers una linia de

progrés més humana (17). Això es pot aconseguir, en el

futur però treballant des del present, amb les eines de què

disposem, en la presa de conciencia gradual -i sempre

mitjançant la formació i la interrelació i autoorganització

sociocultural- de les persones. Com assenyalarem en el

proper capítol, la tècnica, la tecnologia, el control, la

ciència, fins i tot l'economia, com a "fills predilectes"

del sistema, no són essencialment negatius; ho són quan

s'oblida que estan al servei de l'home i no pas al

contrari. Eficàcia i humanitat, per exemple, són

perfectament compatibles; de fet, una actitud humanística

(en tan que respecte a l'altre com a persona) sol conduir,

en les relacions interpersonal s, a l'eficàcia. Si això és

veritat, els elements susdits, poden ésser utilitzats en

favor d'un progrés més humanístic.

L'animació com estratègia d'intervenció

sociocultural, que cerca i aposta pel canvi perfectiu de

cosa invalida l'existència d'una conciencia personal, grupal o organitzativa larcant les pautes de
l'evolució. Ja no es pot parlar de vencedors, coi creadors de la història ni de vençuts COB dels
"exclosos per la dialèctica" (VÀTTIHO 1988). Ja noies es pot parlar de "sisteia" COB d'un
•acroorganisBe que evoluciona per sí sol, Bes enllà de les deteninacions de les persones,
coBunitats o governs concrets. Crec, d'altra banda, que l'avenç cec del sistesa no es pot coabatre
asb estratègies globals, atès que la seva existència i nanteninent iaplica confonisBe o apatia
per part dels eleients que el confonen. Noses es podria coibatre aib una estratègia, aparentaent
cega, que es concretizes en una Bultiplicitat de canvis, no específicasent localitzada, en els
eleients de la base. Hoiés pel canvi o per la transfonació dels eleients que el sustenten hem pot
pensar en generar un canvi significatiu en un sisteaa ultracoBplexificat COB el nostre.
(17) COB ens va pronosticar FOÜCADLT i COB desostra l'evolució social, cada cop resulta Bes
difícil escapar al control i a la coacció del sisteaa. SeBbla coherent, per tant, lluitar des de
dins i aib les seves pròpies anés. El sisteaa, COB a producte huía conté els aspectes positius i
negatius que ens caracteritzen COB a persones, i en ell rauen doncs, els eleaents necessaris per a
la seva reconversió cap a vectors on l'hUBanisBe sigui preponderant.
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les persones i les comunitats, es pot constituir en una

mena de síntesi entre teoria crítica i postmodern!sme. Pren

dels primers la creença en la possibilitat d'aconseguir una

societat justa i harmoniosa a través del diàleg,

l'enteniment interrelacional, el consens i la superació del

conflicte. Dels postmoderns pren bàsicament el pensament de

la fruïcció i de la contaminació. La vivència receptiva i

intensa de cada moment és qui conforma persones formades i

fortes, preparades per assumir el propi creixement. És qui

construeix també la realitat d'una manera rica i creativa

pels individus. La vivència no només des de la raó, com una

reflexió "ad hoc" o "a posteriori", sinó en la unitat

indissociable que, en les persones, constitueixen raó i

sentiment. Pensament de la fruïcció doncs, com una actitud

que espera que la vida sorprengui en cada cantonada. En

aquest mateix sentit, pensament de la contaminació, com una

obertura radical i creativa a tot allò que pugui ajudar

millorar les nostres relacions, la nostra formació, la

nostre qualitat de vida i, en definitiva, la nostra relació

amb el món. Pensament de la contaminació, que allunyi

sacralismes i tabús, amb l'única ètica fonamentadora de

l'acció dialòguica i comunitativa. L'animació

sociocultural, com estratègia socioeducativa, no pot pensar

un món fet d'individualitats "narcises" i tancades, com el

que ja s'està donant en l'actualitat i del no es vol

anticipar com evolucionarà en el futur, des d'una visió

exclusivament postmoderna. Tampoc un món que s'aferra,

"pels pèls" a un projecte que s'esgota (el dels fonaments

últims) i a partir del qual no es veu un futur clar, com el
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que defineixen els crítics. L'animació s'ha de situar al

mig, prenent allò més bo d'ambdós corrents i cercant un

tipus d'intervenció que treballi fonamentalment, com va

suggerir NÀTORP, sobre la voluntat, com a camí intermig i

integrador entre la raó i el sentiment. Voluntat en tant

que procés racional i racionalitzador de millora permanent,

personal i comunitària, i voluntat en tant que desig,

passió de vida i de vivència compartida. L'animació

sociocultural s'ha de conformar com una nova pedagogia de

la voluntat, que aposti pel "pensar" i "fer" abans que per

1'"esperar", si és que volem seguir els camins eutòpics de

l'utopia.

Cal però, baixar del "hauria d'ésser" a

l'"és". La institucionalització progressiva de l'animació

sociocultural és converteix en un avenç molt positiu, atès

que, al ser cada cop més analitzada, més treballada i més

investigada, es va tornant gradualment un millor i més

adient instrument d'intervenció sociocultural. Certament,

no hem de ser uns idealistes, en el sentit alienant del

terme, i com assenyalà ANDER-EGG, hem de reconèixer que

l'animació sociocultural constitueix una pobra alternativa

als mecanismes uniformadors del sistema. És però, allò de

què disposem, i no utilitzar-la, des d'una concepció

educativa de la vida i, per tant, perfectible dels éssers

humans, fóra el mateix que no creure en l'evolució de

1'home.
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Des del nostre punt de vista, l'actitud més

positiva davant els avatars de la vida actual (tant

personal com de l'animació sociocultural) s'identifica amb

les pretensions utòpiques de HÀBERMÀS que intenta, contra

tot i malgrat tot, trobar una sortida. BERNSTEIN les

defineix dient:

"Existeixen fonanents racionals (i tanbé de desig, de passió,
d'esperança, en la línia de la conunió raó-sentinents assenyalada pels
postnodernistes) d'una esperança social. Això no té res a veure anb
l'optiaisne o pesMstie de les nostres perspectives futures. No hi ha cap
garantia que el que és encara possible es realitzarà." (1988:49) (18).

(18) El que hi ha entre parèntesi és neu.
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8. LA INTERVENCIÓ SOCIOCULTURÀL I LES TÈCNIQUES

Si hi ha quelcom que pot definir

genèricament i específicament l'animació és que constitueix

una intervenció de tipus sociocultural. Es podran utilitzar

en les tasques d'animació metodologies i estratègies

diferenciades; es podran aplicar de maneres diverses i en

els contextos més heterogenis, sempre però, mitjançant una

intervenció. Aquesta constitueix l'essència de l'animació

sociocultural.

La intervenció sociocultural, com a

possibilitadora dels processos d'animació, opera mitjançant

l'aplicació de diferents tècniques sobre els col·lectius

comunitaris amb els que treballa. Cal doncs, una anàlisi

exhaustiva dels processos d'intervenció com estratègia

metodològica essencial de l'animació sociocultural i,

tanmateix, de les tècniques, com les eines bàsiques de

treball amb les que opera l'animador sociocultural.
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8.1. Els processos d'intervenció i la intervenció

sociocultural

"El qui presumeix de prendre
decisions sobre la vida d'altres
persones és un cretí." (SCOTT
CARD, 1988:213)

Sembla ser que definir la intervenció com

l'essència de l'animació sociocultural no voldria dir, en

principi, gaire cosa, atès que aquest concepte, la

intervenció, no està prou acotat ni contrastat i extreu el

seu sentit de la pràctica socioeducativa amb els grups i

comunitats (CANDEDO, 1986:141). Malgrat tot, pocs són els

autors que, en el nostre àmbit, no han intentat acostar-

s'hi des d'una perspectiva o una altra (19). Sembla ser que

aquest concepte prové de França i que va ser popularitzat a

partir del 1969, entre altres, per l'INODEP, institució per

a la qual intervenció social volia dir treballar

"extramurs", "catalitzar", com una forma d'educació, a

partir de grups d'acció sociopolítica i sociocultural que

treballin pel canvi (LÓPEZ DE CEBALLOS/SALAS 1987:110).

En la seva accepció més genèrica intervenir

voldria dir irrumpir (dins) una realitat amb l'ànim de

(19) Veure, entre altres, AHDER-EGG, 1982; TRILLO, 1986; REQÜEJO, 1986, 1989; VICHE, 1986, 1989;
LOPEZ DE CEBALLOS/SALAS, 1987; GOMEZ, 1987; MARTIN, 1988.
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modificar-la. La intervenció es configura així a partir de

quatre elements bàsics que haurem de concretar per a poder

fer la seva caracterització:

a) La irrupció implica que quelcom (una activitat, un

estat, un procés, una dinàmica, una realitat, etc.)/

que fins ara funcionava d'una determinada manera, es

aturat/modificat per l'acció de quelcom/algú (un

objecte, una/es persona/es, un procés, un estat,

etc.). Aquesta irrupcció es configura com una acció

que s'exerceix sobre quelcom/qualcú, la qual cosa vol

dir que, per a caracteritzar la intervenció d'una

manera precisa, haurem de definir el tipus d'acció

exercida, les dimensions espai-temporals en les que es

produeix, l'agent que l'exerceix amb els trets que el

defineixen i allò sobre el que és exercida.

b) (Dins) una realitat, que pot estar constituïda per

objectes/persones/situacions/processos, etc. Parlar de

realitat equival a contemplar allò sobre qui

s'exerceix l'acció d'una forma global o ecològica, com

un tot multidimensional, del que s'han de definir la

major part de característiques possibles. Amb el

(dins) es vol assenyalar l'opcionalitat de la

irrupció: aquesta pot provenir de fora o de dintre la

realitat sobre/en la qual es produeix l'acció.

c) Amb l'ànim, implica l'existència d'una intenció precisa.

Existeix intencionalitat en la irrupció sobre la

realitat; aquesta no es produeix d'una manera atzarosa

o ocasional, sinó per un "ànim", per quelcom que es
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vol aconseguir. La intencionalitat constitueix un

element teleològic. Tota intenció implica una

finalitat. Per a caracteritzar la intervenció caldrà

així, definir també, què és el que es persegueix amb

ella, la intencionalitat de l'agent interventor. Amb

els elements analitzats fins ara, la irrupció era

exercida per "quelcom/qualcú". Des del moment que es

parla d'una intencionalitat precisa, és independent

que l'acció sigui exercida per una persona o un

objecte/instrument, en ella o darrera d'ell, hi ha

un/s subjecte/s humà/ns que persegueix/en uns

objectius.

d) De modificar-la. La irrupció, per sí mateixa, ja implica

una modificació. En la intervenció però, es va més

enllà: la modificació de la realitat constitueix una

finalitat específica. Caldrà, en aquest sentit,

definir el tipus de modificació/transformació que es

persegueix, els elements/instruments/recursos que

s'han d'utilitzar per a aconseguir-la i la

actitud/manera/seqüència/procés en que aquests seran

instrumentalitzats per a produir la susdita

modificació.

No ens referim però, a qualsevol tipus

d'intervenció. Allò pròpiament definitori de l'animació

sociocultural és la intervenció sociocultural. Aquest

referent, sociocultural, assenyala el caràcter específic de

la intervenció que, abans que res, s'emmarca en un interès

profund per les estructures de l'ésser humà i les seves
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experiències comúnicaeionaIs, relacionals i

comportamentals. La modificació produïda sobre la realitat

per la intervenció sociocultural pretén ésser positiva, en

ordre sempre a una millora en la qualitat de vida de la

col·lectivitat en qualsevol dels seus múltiples aspectes.

Hom pot assajar, a partir dels elements

assenyalats, una definició de la intervenció sociocultural

com element substantiu de l'animació sociocultural. La

intervenció sociocultural fóra aquell procés intencional i

sistemàtic d'irrupció dins/en una realitat sociocultural

concreta que pretén transformar-la en ordre a una millora

substantiva de la qualitat de vida.

Hem definit la intervenció en una

perspectiva general. Cal ara concretitzar respecte la

intervenció específicament caracteritzada com a

sociocultural, els elements que definíem d'una manera

genèrica per a la intervenció. Aquests foren:

a) Finalitats de la intervenció sociocultural.

És necessari saber per a què s'intervé, per

aconseguir què. Les finalitats de la intervenció

assenyalen l'horitzó que es vol abastar; si sabem on

volem anar podrem cercar el millor camí o el més

adient per arribar-hi, si no ho sabem, podem acabar

fent cercles. Una clarificació acurada de les
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finalitats perseguides facilita el disseny del procés

d'intervenció. D'altre banda, aquesta clarificació

requereix una prèvia definició antropològic-social.

Altrament dit: com a intervenció fonamentalment

educativa, s'ha d'emmarcar en un patró (pattern)

específic d'home i en el model de societat desitjable.

b) Agents de la intervenció sociocultural.

Cal saber qui serà l'encarregat de la

intervenció, si aquest/s pertany/en a la comunitat o

és/són forani/s. Al parlar d'intervenció externa, hom

vol assenyalar el fet que la intervenció és realitzada

per experts de fora la comunitat, mentre que la

interna, fóra realitzada per experts/membres de la

pròpia comunitat. En cap dels dos casos s'ha

d'entendre que la intervenció s'ha de realitzar sobre

la comunitat, com una intervenció "d'adal a baix",

tècnicament jeràrquica, que no té en compte la pròpia

comunitat. La intervenció sociocultural s'ha de

produir en un context relacional horitzontal, on

interventors i intervinguts treballen plegats per a la

consecució de fites comuns. Quan més elements

informatius, tant tècnics com de qualitat personal, es

tinguin sobre els agents de la intervenció, més podrem

anticipar i preveure les característiques d'aquesta.

Especial importància s'ha d'assignar als elements

ideologies-politics, atès que aquests, independentment



204

les finalitats perseguides, resultaran especialment

determinants tant de la metodologia d'acció com de les

actituds metodològiques de la intervenció.

c) Característiques de la comunitat intervinguda.

Per a poder realitzar una intervenció efectiva

sobre una comunitat, ens cal conèixer en profunditat

la situació de sortida. Cal doncs, una prèvia anàlisi

de la realitat, en totes les seves dimensions, que

justifiqui i atorgui el sentit a la funció

interventora. Necessitem conèixer els dèficits i

recursos, les expectatives sobre el futur i els

interessos, el caràcter, la història, les tradicions i

la idiosincràsia dels membres de la comunitat com a

col·lectiu; necessitem, en definitiva, una visió

ecològica que permeti exercir una intervenció adaptada

i ajustada a la realitat objecte de la intervenció. Si

no coneixem els seus símbols i codis comunicatius

difícilment ens podrem comunicar d'una forma efectiva

amb ells. Com assenyala TRILLO:

"una correcta intervenció,, ha de considerar el ion coi a font
d'inforaació per la que els subjectes percebeixen els fenòmens, coaprenen
llurs circunstancies i actuen exitosanent als servei de les seves
necessitats biològiques, psicològiques i socials." (1986:245)

És un fet comprobat, que no existeix un "millor"

model d'intervenció per a totes les comunitats i que,

per tant, no es pot transferir cap intervenció d'una
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realitat a una altra. Només des d'un coneixement

acurat de la comunitat es pot plantejar un disseny

realment eficaç d'intervenció sociocultural.

d) Metodologia de la intervenció sociocultural.

Amb aquest element es vol ressenyar el camí que

s'ha de seguir durant la intervenció per arribar a les

fites proposades. Altrament dit: tots aquells

procediments, activitats, tècniques i instruments que

hom ha d'aplicar en la realitat objecte de la

intervenció, per aconseguir una millora substancial en

la qualitat de vida de la comunitat. No existeix una

metodologia concreta que defineixi d'una manera

específica la intervenció sociocultural. Aquesta ha de

ser creada per a cada col·lectivitat. Creada en el

sentit d'un disseny metodològic particular que es

realitza en funció de diverses combinacions

d'activitats, procediments, tècniques i instruments,

que pretenen respondre a les característiques pròpies

i úniques de cada comunitat. Segons els diferents

autors, l'èmfasi s'ha posat en la participació, la

concientització, la dinamització, l'autoorganització,

etc.; cadascú ha dessignat un o varis elements

metodològics com els específics. De fet, es pot

afirmar que la intervenció sociocultural constitueix

una acció metodològicament interdisciplinar i

eclèctica, i que, segons la comunitat, el pes de la
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intervenció s'haurà de centrar en un element o un

altre. Això no vol dir però, que no es puguin

assenyalar uns mínims metodològics. Sistematismo

processual, anàlisi de la realitat, relacions

horitzontals, avaluació i traspàs de funcions i

tècniques de l'animador a la col·lectivitat,

constitueixen, des del nostre punt de vista, els

mínims metodològics que tota intervenció sociocultural

ha de contemplar, si vol ésser un procés d'animació

sociocultural.

Sóc conscient de la mescla d'elements feta

en aquesta selecció de mínims metodològics; de fet es

barregen passes o fases innexcusables en el procés

metodològic d'intervenció amb funcions i

característiques que aquest ha d'acomplir. Només es

justifica aquesta mescla en la convicció que cap

d'aquestes, si es vol, característiques de la

metodologia, pot ésser obviada en una intervenció feta

en el marc de l'animació sociocultural. Parlem no de

com s'ha de desenvolupar el procés d'intervenció ni de

les fases o passes que ha de contemplar, sinó d'allò

que de cap de les maneres pot mancar en una

intervenció sociocultural.

d.l. Sistematisme procesual.- La intervenció s'ha de

conformar com a procés sistèmic, en el que la

planificació ordena tots els elements

metodològics en consonància amb els de la
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realitat objecte d'intervenció, en una seqüència

sistèmica, global i coherent, en funció de les

finalitats proposades. Aquesta característica

aniria referida a la intervenció sociocultural

genèricament considerada com a procés.

d.2. Anàlisi de la realitat.- Ja hem assenyalat que

conèixer la situació de partida, de la manera més

completa possible, és condició sine qua non per a

poder dur a terme una intervenció realment

eficaç. Constitueix el punt zero, la situació de

partida de tota intervenció. En aquest cas, ens

referim a un pas concret de la metodologia de la

intervenció.

d.3. Relacions horitzontals.- Aquest element defineix

el codi relacional de la intervenció. Certament,

no implica elements dels assenyalats pels autors

com participació, cooperació, solidaritat, etc.,

però, si aquests s'han de donar, només pot ser en

unes interrelacions al mateix nivell (20). Parlem

de mínims metodològics. Com a tais, les

interrelacions de tipus horitzontal es

converteixen en facilitadores de processos

d'interacció participatius, cooperatius,

autoorganitzatius i de solidaritat.

(20) En parlar de relacions al sateix nivell no s'ha d'entendre que les decisions al voltant de la
intervenció han de ser negociades entre l'aninador i la col·lectivitat, perspectiva contrària a
l'enfoc tecnològic que és el que presentarem i subscriurem en el següent apartat.
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d.4. Avaluació.- També en aquest cas ens referim a un

pas metodològic específic. L'avaluació

constitueix l'element de control del procés. Si

en el ̂ :amí, un no sap on està o a on ha arribat,

difícilment sabrà com assolir el final. Sense una

avaluació constant del procés d'intervenció, no

es pot saber si s'està realment en la línia

d'abastar la millora substantiva en la qualitat

de vida que es persegueix.

d.5. Traspàs de funcions i tècniques de l'animador a

la col·lectivitat.- En el sentit definit, com a

"transferència", per ANDER-EGG (1989:73). Traspàs

gradual de responsabilitats en la creació,

direcció i execució de programes, projectes i

activitats, i també, de coneixements i tècniques,

a les organitzacions de base, per a que

assoleixin d'una manera autònoma el propi

desenvolupament en ordre a la millora sustancial

en la qualitat de vida.
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QUADRE N°. 7: Mínims metodològics en qualsevol intervenció
sociocultural.

Aquests cinc elements, representats en el

quadre N°. 7, mínims metodològics, en qualsevol procés

d'intervenció sociocultural, assenyalen, respectivament, la

globalitat del procés, el punt-zero de la intervenció, els

codis interrelacionals, l'avanç comunitari (en la

consecució de la millora de la qualitat de vida) aconseguit

en cada moment i el grau d'autonomia de la comunitat. Com a

tais mínims metodològics, cadascun d'ells pot utilitzar una

multiplicitat d'activitats, procediments, tècniques i

instruments que els subministren diferents ciències com

ara, entre altres, la pedagogia, sociologia, psicologia i

ciències de la informació i la comunicació.
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La intervenció sociocultural, com a procés

essencial de les tasques d'animació, combina i implica,

recíprocament i al mateix temps, teoria i pràctica (GOMEZ,

1987:70) i això és així perquè:

"si en un principi es va creure ocasionalaent, que la intervenció
consistia sinpleaent en l'aplicació del coneixenent derivat de l'estudi
dels fenòDens existents o en la recerca cega pel tractament de prograies,
avui s'argüeix aab solidesa que aquesta és nones una de les seves
funcions, perquè un altre, fonanental i essencial, és la de generar
coneixeBent." (BATES/DANISH, 1980) (21).

(21) Cit. Pag. 70, GÓMEZ, A. (1987).
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8.2. Les tècniques en la intervenció

sociocultural.

"La tècnica és allò contrari de
l'adaptació del subjecte al medi, atès
que és l'adaptació del medi al
subjecte.(..) La tècnica és l'esforç
per a estaviar esforç." (ORTEGA I
GÀSSET, 1965:23 i 35).

Hem assenyalat que la intervenció

sociocultural és, per les activitats, procediments,

tècniques i instruments que utilitza interdisciplinar o, el

que és el mateix, barreja, en els dissenys interventors,

una multiplicitat d'elements metodològics que obté de

diferents ciències, sempre amb l'horitzó contextualitzador

i pautador d'una millora substantiva en la qualitat de vida

dels col·lectius comunitaris. Ens centrarem en les

tècniques com elements sustantius dels que es nodreix la

metodologia de la intervenció. Així, després de la seva

conceptualització, ens caldrà fer una anàlisi de les

dimensions constitutives de la tècnica, el significat que

tenen aquestes en els processos d'animació sociocultural i

les condicions i seqüència d'aplicació.

Una tècnica és un procediment formalitzat.

Més concretament el definiríem com un procediment

standaritzat que es verifica de manera extrasubjectiva.
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Aquesta verificació prové del fet que la tècnica o, millor

dit, una tècnica concreta, forma part del patrimoni d'una

professió, d'un cos professional.

Una tècnica fóra una habilitat o la

utilització d'un instrument que optimitza la realització

d'una tasca. Tota tècnica és una activitat o un

procediment, però no necessàriament al contrari. La tècnica

implica una definició explícita i seqüencialitzada de

cadascun dels passos (accions) que s'han de seguir per a la

realització d'una tasca concreta en els termes previstos.

Elements definitoris i constitutius de la tècnica són el

control i l'eficàcia. En sentit estricte, no deixa cap

marge de llibertat als actors; aquests no es poden desviar

de la norma si volen arribar a la fita proposada. Tècniques

de la intervenció sociocultural foren, per exemple, el

"torbellino d'idees", el sociograma, etc.

Una tècnica, genèricament considerada en

l'àmbit de l'animació sociocultural, és, abans que res, en

la seva aplicació pràctica, un mitjà, una forma d'expressió

i de comunicació. Altrament dit: la utilització d'una

tècnica, a l'igual que qualsevol acte que realitzem els

homes, parla de les característiques, de la manera de ser,

d'actuar i de relacionar-se, de la conceptualització del

món i de la vida de l'ésser humà que la realitza. Una

tècnica és també un procediment formal, standaritzat, una

formalització, una estructura, una sèrie d'operacions

seqüencialitzades que s'han de realitzar per a la



consecució d'un resultat. Una tècnica és finalment un

contingut concret, susceptible de ser après. Aquestes, com

es pot veure en el quadre N° 8, constitueixen les

dimensions bàsiques de les tècniques en la seva aplicació

pràctica per part dels animadors.

TÈCNICA
ESCOLLIDA

MITJÀ D'EXPRESSIÓ PERSONAL
MITJÀ DE COMUNICACIÓ

PROCEDIMENT FORMAL
FORMALITZACIÓ
ESTRUCTURÀ

CONTINGUT ESPECÍFIC
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QUADRE N°. 8: Dimensions conformadores de la tècnica en la
seva utilització per part dels animadors.

8.2.1. La tècnica coro a mitnà d'expressió

personal o de comunicació.

La dimensió de la tècnica com a mitjà

d'expressió o de comunicació ens adverteix sobre la

consideració "neutral" de les tècniques. No hi ha cap

tècnica que sigui neutral, atès que, en la seva aplicació,

el tècnic expressa el seu món personal. D'altra banda, és
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en aquesta dimensió on rau el que més amunt hem definit,

recollint les definicions de diversos autors, com a

"tarannà metodològic" o "actituds metodològiques". En

l'aplicació de la tècnica, l'animador recorre a sistemes

motivacionals i comunicacionals, apresos o experiencials,

que facilitin als membres de la comunitat la seva

realització i aprenentatge. Aquests sistemes, integrats ja

com a personals (sigui per creació o selecció), que

s'expressen mitjançant la tècnica, contribueixen d'una

banda a humanitzar la seva aplicació i d'una altra,

atorguen a l'animació sociocultural la seva especifica

manera de fer.

Aquesta dimensió de la tècnica es transmet,

en la seva aplicació, per via inconscient o semi conscient.

Altrament dit: quan un grup humà és objecte de l'aplicació

d'una tècnica específica per part de l'animador, rep

clarament les dues dimensions que tot seguit analitzarem

(la seva formulació i el seu contingut concret), però pot

no rebre d'una manera conscient la dimensió d'expressió

personal a què ens referim (22). Qualsevol animador que

vulgui arribar a ésser un bon interventor necessita

analitzar conscientment els signes que està transmetent en

l'acte d'explicar o aplicar una tècnica, per així

sistematitzar-los, o modificar-los si fóra necessari.

(22) En un altre teniinologia, hon podria dir que aquesta diaensió és quelcoa equivalent a
l'educació infomal o al currículun ocult. Si pensen en allò que hea anonenat "traspàs de
tècniques i de funcions" de l'aniaador a la comunitat, podrea veure la inportància que té en la
intervenció sociocultural aquesta diaensió de la tècnica.
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8.2.2. La tècnica com a procediment f orinal f

formalització o estructura.

La formalització és quelcom consubstancial a

la tècnica. Que una tècnica està formalitzada vol dir que

existeix una formulació concreta que defineix les fases que

s'han de seguir en la seva aplicació, i que aquesta

formulació és acceptada extrasubjectivament per una

comunitat científica.

Tot i que la gran majoria de les tècniques

poden ser treballades col·lectivament, hi ha algunes

pensades i, com a tais, formalitzades específicament per a

tal fi (de dinàmica de grups, de comunicació i expressió,

etc.), mentre que hi ha d'altres en les que el contacte amb

les col·lectivitats constitueix, o pot constituir (per la

pròpia estructura), una fase mínima de la seva aplicació

(tècniques instrumentals d'anàlisi de la realitat,

sociogrames, etc). Amb tot tipus de tècniques, pensant

sobre tot en un traspàs gradual a la col·lectivitat,

l'animador ha de procurar el màxim de participació possible

per part dels membres de les comunitats.

Malgrat que les tècniques, estrictament

considerades, són estructures rígides, a l'aplicació

pràctica no té perquè ser així. Un exemple: El Phillips-66,
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una tècnica de comunicació oral, d'anàlisi de problemes i

de treball en grup. La formalització d'aquesta tècnica

pressuposa l'organització de grups de sis persones que

treballen durant sis minuts una qüestió. Què succeeix si el

grup que tenim no és múltiple de sis? Vol dir això que la

tècnica no pot ser aplicada? Un bon animador domina prou

l'aplicació de la tècnica per adaptar-la a les condicions

en que es troba. Així farà un Phillips-55 o 77 (més o menys

no fóra recomanable) i si encara li'n sobra gent, assignarà

rols actius amb llapis i paper com observadors o com a

moderadors generals. La tècnica ha d'estar sempre al nostre

servei i no pas al contrari.

Totes les visions catastrofistes d'un món

dominat per la tècnica, es fonamenten en l'home al servei

de la tècnica, que no ha de ser el cas de l'animació

sociocultural. En l'animació sociocultural la tècnica

constitueix sempre un mitjà al servei de les necessitats

dels homes, mai una finalitat per sí mateixa.

8.2.3. La tècnica com a contingut específic.

La tercera dimensió ve conformada pel

contingut específic de la tècnica, o, el que és el mateix,

totes les accions que s'han de realitzar a partir de la

definició explicitada en la formalització. És en aquesta
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dimensió on resulta més important i definitòria de la

intervenció la flexibilitat de l'animador, llur actitud

vital i el repertori tècnic al seu abast. Només el domini

de les tècniques i l'experiència en la seva aplicació a

situacions heterogènies, permet a l'animador posar les

tècniques, adaptant-les en els casos que calgui, al sevei

del col·lectiu intervenvingut abans que al contrari.

Aquestes tres dimensions només fan

referència però, a una visió descontextualitzada de la

tècnica, és a dir, fora d'un context sistemàtic

d'intervenció. En el marc d'aquest context, la tècnica pren

un dimensió molt més gran, on elements com ara les

finalitats, el context espai-temporal, el marc seqüencial

d'ús i altres, es constitueixen en determinants de la seva

aplicació.

Les tècniques són les eines de treball de

l'animador i, en aquest sentit, quant més tècniques conegui

i quant millor sigui el coneixement que d'elles en tingui,

més en disposició estarà de respondre eficaçment les

situacions d'intervenció. Ara bé, allò que ens interessaria

saber a continuació és de quina manera les ha d'utilitzar.

Ja hem assenyalat que la metodologia

d'intervenció és, pel que fa a l'utilització de les

tècniques, interdisciplinar i eclèctica. Interdisciplinar

perquè usa tècniques de diferents disciplines científiques,

i eclèctica perquè les barreja d'una forma original per a
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respondre a una situació comunitària de dèficit

sociocultural també original. D'aquestes originalitats,

sorgeix un primer tret característic de la tècnica: el seu

relativisme (ALVAREZ, 1986:234-5). La tècnica es un mitjà

i, per tant, la seva eficàcia, depèn del context d'ús.

Variables que afectaran l'eficàcia són, entre altres, el

tipus de grup al que s'aplica, el moment evolutiu d'aquest

grup, el context espai-temporal d'aplicació dins el

projecte global d'intervenció, les característiques

personals i professionals de la persona que l'aplica, el

coneixement previ de la tècnica per part del grup, el grau

de participació activa que comporta, les emocions i

sentiments que els membres del grup han de posar en joc,

etc. En funció de totes aquestes variables, que conformen

el context d'utilització, descriurem l'eficàcia, sempre

relativa, d'una tècnica. RUDYARD KIPLING va dir en un

poema:

"Tinc sis servidors lleials.
Ells ei varen ensenyar tot el que se:
Què, perquè, COB, quan, on i qui".

Si afegim, en aquests "servidors", una

complerta caracterització del "a qui" i el "amb què",

disposarem de les variables que cal analitzar per a saber

l'eficàcia d'una tècnica concreta o d'un paquet de

tècniques.

No existeix cap "recepta" que ens digui,

d'una manera universalment vàlida, com s'han d'aplicar les
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tècniques. Si que es pot assenyalar com a minims genèrics

o, si és vol, com a criteris genèrics d'aplicació, que cal

crear un adient clima relacional entre els membres del grup

al que s'apliquen les tècniques. També que cal cercar la

participació activa de tots i que en cap moment s'ha

d'oblidar que l'objectiu final és traspassar les tècniques

al grup per a que aquest les pugui utilitzar d'una manera

autònoma (23) .

(23) En el desenvolupanent pràctic d'aquest estudi s'amplia la inforaació sobre l'aplicació de les
tècniques en la intervenció sociocultural.
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III.- L'ANIMACIÓ SOCIOCÜLTÜRÀL COM À TECNOLOGIA SOCIAL.

UN MODEL SISTEMIC-TECNOLOGIC D'INTERVENCIÓ SOCIOCÜLTÜRÀL.

À.- L'ÀNIMACIO SOCIOCÜLTÜRÀL COM À TECNOLOGIA SOCIAL.

B.- UN MODEL SISTEMIC-TECNOLOGIC D'INTERVENCIÓ
SOCIOCÜLTÜRÀL.
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À.- L'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL COM A TECNOLOGIA SOCIAL

En aquest punt s'analitza :

1. Característiques i limitacions de
l'animació sociocultural com a
tecnologia social.
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1. CARACTERÍSTIQUES I LIMITACIONS DE L'ANIMACIÓ

SOCIOCULTURAL COM A TECNOLOGIA SOCIAL

"A cada època la tecnologia és
simplement el miracle passiu que flueix
de la nostra actitud enfront la
naturalesa ajudant a la crisàlide a
convertir-se en papallona." (DURRELL,
1986:101)

Per a que es produeixi un procés d'animació

sociocultural només cal un grup social conscient dels

problemes que pateix i disposat a posar-hi remei. Aquest

remei prendrà la forma d'una acció interventiva sobre el

propi grup social. Si vol ésser efectiva, la intervenció no

pot respondre únicament a intuïcions o improvitzacions més

o menys fonamentades ni es pot exercir d'una manera

atzarosa o ocasional. L'eficàcia interventiva provindrà de

la reflexió acurada sobre els dèficits i problemes

detectats en aquell grup, i de la consegüent planificació i

execució sistemàtica -a la llum dels coneixements

proporcionats per diferents ciències- de les accions que

cal emprendre per a solucionar-los.

Tot procés d'intervenció que segueixi

aquesta cadena d'aconteixements pot ser definit com a

tecnològic. En tant que es produeixi en i sobre un grup
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social o una comunitat i respongui, per tant, a un marc de

referència contextual i a unes determinades opcions de

tipus ideologic-politic, constituirà una tecnologia social.

En el quadre N°. 9 hom pot veure d'una manera gràfica la

situació de base, a partir de la qual es pot aplicar una

tecnologia social. La primera i la tercera columna

correspondrien a allò que s'ha denominat model de

desenvolupament d'"avall cap amunt" (MILLER, 1976) o de

"desenvolupament autònom" (PÉREZ DÍAZ, 1972), i la segona i

la tercera, a l'anomenat model de "dalt a baix" (MILLER,

1976) o de "desenvolupament heterònom" (PEREZ DIAZ, 1972)

(1). El vector que interconnexiona la primera i segona

columna vol recollir sengles situacions: aquelles realitats

en què el grup social o la comunitat demana ajuda/

consulta, a les administracions/ organitzacions/ persones

concretes, i aquelles altres en què aquestes consulten/

sol·liciten/ informen a la comunitat que s'ha de fer una

intervenció.

(1) Cit. pp. 145-6-7, CANDEDO, H.D.F. (1986).
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GRUP SOCIAL

Referents
contextuáis i
ideologic-
politics

Conciencia
d'una situació
problemàtica

Disposició de
resposta als
problemes

ADMINISTRACIÓ/
ORGANITZACIONS
PERSONES

Referents
contextuáis i
ideologic-
politics

Situació
problemàtica
d'un grup
social

Decisió
de

respondre

APLICACIÓ
DE

TECNOLOGIA

QUADRE N°. 9: Situació de base per a l'aplicació d'una
tecnologia social.

L'animació sociocultural, com una

intervenció planificada, resultat d'un procés de reflexió

sobre la realitat, que s'emmarca en un context i en unes

determinades opcions ideològic-polítiques, i que intenta

respondre eficaçment a les necessitats i problemàtiques

d'un grup social o una comunitat amb l'aplicació d'unes

determinades tècniques, constitueix una tecnologia social.
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Ara bé, es fa necessari determinar en què

consisteix la tecnologia, què implica una conceptualització

tecnològica de l'animació sociocultural, com s'ha de

desenvolupar en els processos d'intervenció sociocultural i

com es relaciona amb un progrés veritablement humà. Cal

assenyalar també, que ens mourem, al llarg del nostre

discurs, entre els nivells d'elaboració teòrica que TRILLA

(1989:18-20 i 21) ha definit com a "metateòric" (allò que

és o deixa de ser l'animació sociocultural), "ideològic-

ètic-polític" (allò referent al "téleos", als compromisos,

conflictes socials o d'idees, etc.)/ i "metodològic o

tecnològic" (tot allò de caire procedimental).

Segons SARRAMONA (1990:13) els conceptes de

tècnica i tecnologia es vinculen a la clàssica distinció

aristotèlica de d'"empeiria" i "teckné". El primer es

referí a "saber fer" quelcom i recollia l'habilitat

personal, la perícia obtinguda mercè l'acumulació

d'experiència. Com ja s'ha assenyalat, una versió

actualitzada de la tècnica la definiria com una habilitat

específica, o la utilització d'un instrument, que optimitza

la realització d'una tasca concreta. El segon, pel

contrari, se centrà en el "saber fer" amb coneixement de

causa o, el que és el mateix, mitjançant raons

extrasubjectives. Com ens indica aquest mateix autor, la

tecnologia encara va més enllà, atès que inclou el "fer"

(constitueix una pràctica) i la reflexió teòrica sobre

aquest fer (el coneixement, el saber, el "logos").
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El tècnic aplica, per a la resolució d'un

problema, bé les seves habilitats bé algun instrument

concret. El tècnic coneix el ventall, limitat, de possibles

problemes dins la seva especialitat i coneix tanmateix el

nombre de solucions provables. La seva tasca específica és

la de l'ajustament de les segones als primers; opera

aplicant tècniques. El tècnic és, en aquest sentit, un

aplicador de tècniques.

Per la seva banda el tecnòleg coneix també

el possible ventall de problemes i solucions a un problema

determinat, però opera de manera diferent. No es limita a

aplicar una tècnica concreta, sinó que analitza el procés

que ha conduït a l'aparició del problema, elabora un mapa

de possibles respostes tècniques i dissenya, a partir de la

seva reflexió i els seus coneixements, una resposta

original, pròpia i específica, adaptada al problema. En

aquest sentit podem dir que si definíem el tècnic com un

aplicador de tècniques, definirem el tecnòleg com un

creador o un recreador de tècniques.

La tecnologia és un saber pràctic, un

coneixement pràxic orientat a la resolució eficaç de

problemes concrets. Altrament dit: "la tecnologia és la

teoria de la tècnica, atès que la tècnica no és ciència de

la tècnica sinó aplicació de la ciència" (COLOM, 1986:18).

És podria dir que la tecnologia constitueix una projecció

adaptativa de la ciència, i això, en dos sentits: d'una

banda, perquè constitueix una superació de la tradicional
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separació ciencia-técnica, que reduïa la producció de

coneixements a l'àmbit exclusiu de la primera, i, d'un

altre, perquè serveix, al mateix temps, per a resoldre

problemes concrets, l'a qual cosa apropa, o pot apropar, en

una perspectiva optimitzadora, la ciència a la realitat

quotidiana. Resulta molt coherent doncs, parlar d'un

continuum ciència-tecnologia.

Cal trencar alguns mites generats al voltant

la tecnologia. En el coneixement popular sovint

s'identifica tecnologia amb maquinisme o amb utilització

d'aparells. Diu BUNGE que els conceptes claus de la tècnica

i la tecnologia són el d'objecte artificial i el de disseny

d'aquest objecte, i defineix el concepte d'artificial com:

"Tota cosa, estat o procés controlat o fet deliberadanent aib
l'ajut d'algun coneixeient après i utilitzable per altres (persones)."
(1985:33-4)

Parlar d'artificialitat és parlar

d'elaboració, en aquest cas, humana. Aquest objecte

elaborat, que prendrà la forma d'una acció social, ha de

ser optatiu, en el sentit de respondre a una decisió prèvia

(intencionalitat). L'activitat ha d'estar pautada per

coneixements apresos abans que per habilitats innates i,

l'objecte ha de posseir algún valor o disvalor social (2).

Aquestes característiques es poden aplicar

certament a l'elaboració d'instruments materials,

(2) Per una anàlisi en profunditat de la caracterització i contingut de la tecnologia així coa de
llurs diferències aab la ciència, BDNGE, H. (1985).
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d'aparells, però també a estratègies d'intervenció que

cerquen optimitzar processos socioculturals. En aquest

sentit distingirem entre:

a) Tecnologies materials o d'aparells. Són aquelles que, a

partir de l'aplicació del coneixement científic a la

resolució de problemes pràctics, donen com a resultat

un producte material; un aparell o un instrument

material.

b) Tecnologies immaterials o de planejament. Són aquelles

que, a partir de l'aplicació del coneixement científic

a la resolució de problemes pràctics, donen com a

resultat un producte immaterial ( 3 ) ; pot ser una

estratègia, un planing d'actuació, una metodologia

concreta d'acció o d'intervenció, etc.

L'animació sociocultural és, evidentement,

una tecnologia d'aquest segon tipus. Això no vol dir però,

que, en molts dels seus dissenys d'intervenció no utilitzi

tecnologies del primer tipus (aparells). Hom no pot oblidar

que l'animació sociocultural intenta resoldre eficaçment

problemes concrets d'índole social, i que utilitza, per

aconseguir-ho, qualsevol mitjà tècnic a l'abast. D'altra

banda, en una societat altament tecnificada com la nostra,

cal dominar, per exemple, els mitjans de comunicació social

(3) Parlen d'iimaterialitat. Resulta evident però, que, estrictanent, això no tindria sentit i que
tot disseny s'ha de reflexar en algun lloc, un paper, un pla, etc. D'altra banda, les tecnologies
definides cos a aaterials han de passar prèviaaent per una fase d'ianaterialitat en el sentit
descrit, atès que, abans de constituir-se en un aparell, s'han de dissenyar. Dna tecnologia
iwnaterial o de planejaiient és aquella que no es pot constituir en un objecte, producte o
instrument laterialaent tangible.
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o, si més no, cal comprendre, com a pas previ a l'anàlisi

crítica, las característiques que els determinen i

conformen, els mecanismes implícits en la selecció i

elaboració de missatges, la seva capacitat configuradora de

corrents d'opinió i, fins i tot, de la personalitat. Cal,

en definitiva, com a elements inneludibles en la

convivència comunitària, integrar-los en qualsevol procés

d'intervenció sociocultural. L'animació sociocultural és

doncs, una tecnologia social de tipus immaterial o de

planejament, que utilitza o pot utilitzar en els seus

dissenys d'intervenció tecnologies de tipus material o

d'aparells.

Les primeres intervencions que es van donar

en el camp de l'animació sociocultural, quan encara no es

podia parlar d'aquesta com d'un "sistema" (4) (analitzem

aquesta caracterització sistemàtica de l'animació

sociocultural en el proper apartat), han estat sovint

definides com a "producte de la necessitat". Això feia que

fossin, en gran part dels casos, intervencions de

"tempteig", de prova o d'assaitg-error, i que estiguessin

pautades per la intuïció i/o les bones intencions. Aquest

fet, que dotà les susdites intervencions d'un extraordinari

vitalisme, nodrit sobre tot del voluntarisme dels membres

dels grups i les comunitats, i de l'ànsia per la solució de

problemes concrets i/o per una millora substantiva en la

(4) Creies que, en l'actualitat ja es pot parlar d'aquesta con d'un "sisteia tecnològic
d'intervenció sociocultural". À aode d'exeuple que avala aquesta afiraació, veure LÓPEZ DE
ÀGÜILETÀ, 1988:95, i el capítol III, pp. 69-105, de BESNARD, P. (1990). Aquest darrer autor
planteja la concepció sistènica de l'aniaació sociocultural con una hipòtesi que cal qüestionar.
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qualitat de vida, portà aparellats els problemes d'una

intervenció tècnicament deficient; problemes com ara

repetició d'intervencions, efectes no calculats, manca de

tècniques concretes per a resoldre problemes específics,

aplicació defectuosa o incorrecta de tècniques, etc.

La tecnificació i consegüent

professionalització de l'animació sociocultural, com a

tecnologia de la intervenció social, ha comportat, entre

altres coses, la intercomunicació, transferència i

contrastació d'experiències, tècniques, mètodes i

procediments entre la comunitat de tecnòlegs de la

intervenció sociocultural del nostre estat i d'altres

països. Ha estat aquesta generalització de l'animació

sociocultural com a tecnologia social la que ens permet

parlar d'ella com d'un sistema.

SÀRRAMONA sintetitza els trets

epistemològics de la tecnologia en les notes següents: a)

Racionalitat, b) Sistematisme. c) Planificació (com a

procés anticipator! de l'actuar), d) Claretat de les fites,

e) Control. f) Eficàcia, i g) Optimització (cora a

eficiència i progressió dinàmica envers les fites

proposades) (1990:14-15). Totes aquestes característiques

resulten directament aplicables a l'animació sociocultural

i es converteixen, per tant, en els seus trets definitoris.

Con s'ha assenyalat, en tant que s'aplica sobre un grup

humà i respqn a un marc de referència contextual i a unes

determinades opcions ideològic-polítiques, l'animació



231

sociocultural es conforma com una tecnologia de la

intervenció social (5).

Hem d'afegir però, en aquests trets

epistemològics la flexibilitat.

Parlar de flexibilitat implica, pel que fa a

les tasques d'animació, considerar, durant els processos

tecnològics d'intervenció al menys dos elements, un de

tipus fonamentalment personal i un altre de tipus tècnic:

a) Una actitud vital d'obertura, tolerància, comprensió i

receptivitat envers el món i, en concret, envers tot

allò susceptible d'ésser instrumentalitzat per una

intervenció més adient, tant des del punt de vista

qualitatiu com quantitatiu. Una intervenció

sociocultural és sempre multidimensional, global, i

això implica que tot, fins el més petit detall, pot

ésser intrumentalitzat per a intervenir. D'aquí que

calgui una actitud permanent de curiositat envers tot

allò més quotidià.

b) Un repertori (background) qualitativament i

quantitativament ric de mètodes, tècniques, recursos

(anècdotes, experiències vitals i professionals, etc.)

i procediments per a la intervenció. Només des de la

disposició d'un repertori d'aquestes característiques

(5) En el proper apartat, on presente! un lodel sistèaic-tecnologic d'aniaació sociocultural, es
posen en relació cadascun d'aquests elements aab els propis dels processos d'intervenció
sociocultural.
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es pot enfrontar amb una actitud flexible la

intervenció sociocultural. Davant qualsevol punt de

decisió, l'animador ha de disposar d'una nòmina de

possibles respostes que el permeti seleccionar aquella

que resulta més adient en cada cas.

Ara bé, vol dir això que la tecnologia

constitueix l'únic camí per a la intervenció? En cap dels

sentits.

Com ja s'ha assenyalat en altres parts

d'aquest estudi, l'animació sociocultural constitueix un

fenomen complex i multidimensional en el qual intervenen

multitud de variables. Pretendre una intervenció plantejada

des d'una única perspectiva (la tecnologia) fóra, des del

nostre punt de vista, un error. Que la perspectiva

tecnològica en la resolució dels problemes propis de la

intervenció sociocultural sigui genèricament la més adient,

és quelcom avui per avui incontestable. Això no vol dir,

però, que no puguem enfrontar problemes concrets des

d'altres perspectives com ara la intuïció, l'espontaneisme

o l'afectivitat; més encara, quan allò que parlem és de

relacions humanes. En aquest sentit diu SARRAMONA:

"La lateixa eficàcia es pot aconseguir de vegades -encara que
això no sigui generalitzable- per actuacions intuïtives i parasensorials.
Per això lateix, ja vaig indicar en un principi, que la tecnologia no era
l'única fona d'acció ni tan sols seapre la Millor." (1990:110)

L'animació sociocultural, que treballa per a

la participació i autoorganització de les persones,
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demanda, més que altres tipus d'intervenció, una actitud

vital i metodològica d'obertura i flexibilitat envers tot

allò que pugui ajudar a portar als membres de les

comunitats a prendre conciencia de la seva situació i a

lluitar per una millora personal i comunitària. Situats en

la perspectiva tecnològica, la flexibilitat vital i

metodològica es converteix en clau primordial del procés,

si volem ser eficaços, si no volem caure en una

"tecnologització" o en un "mecanicisme", i si no volem

perdre allò que temien els qui abogaven per la no

institucionalització de l'animació sociocultural i que

constitueix allò més humà dels éssers humans: la joia, la

versatilitat procedimental, l'a capacitat de sorpresa, la

creativitat, la innovació i l'afectivitat interrelacional.

Com assenyala SARRAMONÀ:

"El perill s'accentua tant íes quan Bes tancats siguin els
esqueies tecnològics... (....) En l'acció tecnològic-educativa seipre hi
ha quelcoB íes que la siiple aplicació mecànica de les nones."
(1990:110)

Aquestes característiques que definim com

"allò més humà dels éssers humans" són les que, en les

intervencions de l'animació sociocultural, en contraposició

a d'altres intervencions o metodologies del

desenvolupament, ha permès als autors definir-la no tant

per les accions o tècniques que utilitza com per la manera

d'utilitzar-les, per l'actitud metodològica. És allò que en
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una altra part d'aquest estudi hem definit com el "tarannà

metodològic" (6).

Caracteritzem l'animació sociocultural com

una tecnologia social perquè constitueix:

1.- Una intervenció racional i sistemàticament planificada,

2.- resultat d'un procés de reflexió i anàlisi sobre la

realitat,

3.- que s'emmarca en un context concret i en unes

determinades opcions ideològic-polítiques, i

4.- que intenta respondre eficaçment a les necessitats i

problemàtiques concretes d'un grup social o d'una

comunitat territorialment delimitada,

5.- mitjançant l'articulació sistemàtica, en un disseny

tecnològic, dels coneixements científics subministrats

per diferents ciències (pedagogia, psicologia,

sociologia, comunicació, etc.).

Moltes han estat darrerament les crítiques

que se n'han fet a la consideració tecnològica de

l'animació sociocultural (GONZÀLEZ/SAEZ, 1988; SAEZ, 1990).

En el nostre cas, descrivim dues justificacions i una

limitació a la inclusió de l'animació sociocultural dins el

paradigma tecnològic. La justificació prové fonamentalment

de dues idees, una de les quals ja ha estat citada:

(6) Veure el subapartat del capítol II d'aquest estudi, Àniíacíó sociocultural i gestió cultural.
Pp. 113-119.
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1) Entenem el paradigma tecnològic en el sentit que l'hem

descrit, com el més adient per a la consideració de

l'animació sociocultural, perquè aquest fenomen és

multidimensional i complex, i perquè està sotmès a

continus canvis i a l'acció d'una multitud de

variables estranyes, producte del marc sociocultural

en el qual es produeix. El model tecnològic permet

exercir un control sobre aquesta realitat

essencialment dinàmica. Hom podria dir: prou

complicada és la intervenció sociocultural tot i

exercint una planificació sistemàtica i un control

exhaustiu de variables, com per no fer-ho. I aquesta

és una de les principals crítiques que se li han fet

en aquest model: es pretén treballar una realitat

dinàmica amb models estàtics (positivistes es diu

(7)). Caldria veure en primer lloc si la consideració

de les influències del context i de les planificacions

a llarg termini, a més de la configuració flexible del

procés tecnològic, permeten parlar d'aquest com d'un

model estàtic. Des del nostre punt de vista creiem que

no, atès que la contextualització, les projeccions

envers el futur, pròpies de les planificacions a llarg

termini, i la flexibilitat, que permet anar introduint

modificacions en el procés, comporten una dinamicitat

que pot ajustar-se a l'evolució de la realitat social.

Som conscients, d'altra banda, que el model de

tecnologia que hom defineix, es configura com una

(7) Potser caldria assenyalar que la introducció de la flexibilitat, coi un dels eleaents
fonaiaentals de la consideració tecnològica de l'anisació sociocultural, ens periet, si no
eliainar, al tenys qüestionar la qualificació del aodel tecnològic COB a netasent positivista.
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visió heterodoxa que, des d'una perspectiva

tecnològica estricta, provablement no fóra acceptat.

2) El model tecnològic és essencialment directiu, en el

sentit que el tècnic és qui poseeix els coneixements i

la formació necessaris per a prendre les darreres

decisions al voltant de la intervenció. Aquesta fóra

una altra de les crítiques que se li han fet en

aquesta consideració de l'animació sociocultural. Es

diu: com és el tècnic qui pren les decisions últimes,

no té en compte la comunitat. Crec que aquesta

constitueix una visió simple i reduccionista de la

realitat de la intervenció tecnològica. En el model

que presentem en el proper apartat intentarem

demostrar que una intervenció tecnològica no implica

la visió simplista que li assignen i, en conseqüència,

ataquen els seus crítics. Caldria fer, en aquest

sentit, dues consideracions:

l.a) Malgrat prendre la decisió última respecte

qualsevol problema de la intervenció, el tècnic

ha d'haver establert prèviament canals de

comunicació a nivell horitzontal amb el membres

de la comunitat, que facilitin en aquests la

comprensió, i, fins i tot, l'acceptació, de

cadascuna de les decisions preses. En aquest

sentit, el tècnic pren la decisió, però no d'una

manera oculta o sense raons, sinó amb

l'explicitació dels perqués a la comunitat.
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l.b) L'animació sociocultural és una metodologia

essencialment educativa. Si establim una analogia

entre el desenvolupament personal i el de les

comunitats, hom podria arriscar la hipòtesi que,

quan menys desenvolupada estigui una comunitat

tant més tecnològic, estrictament considerat, ha

de ser el procés d'intervenció. D'aquesta segona

raó parteix la limitació que podem assignar a

l'enfoc tecnològic en els processos d'animació

sociocultural.

Sembla, en principi, que una metodologia

d'intervenció que treballa fonamentalment per la

participació, l'autoorganització dels grups socials i les

comunitats, i la creació de teixit sociocultural, s'hauria

d'enquadrar més aviat en el paradigma interpretatiu

(simbòlic, hermenèutic, etnogràfic i cultural, són altres

de les denominacions que se l'hi han assignat) o en el

paradigma socio-crític (també anomenat polític, contextual-

critic, o, simplement, crític). Ara bé, crec, i aquesta es

podria convertir en una línia d'investigació futura, que el

paradigma tecnològic resulta tant més aplicable quan menys

formada i quan menys recursos de tots tipus tingui una

comunitat o un grup social. Una comunitat en la que ja

s'han produït diversos processos d'intervenció disposa,

mercè al traspàs de funcions i de tècniques realitzat pels

animadors en cadascuna d'elles, d'un repertori de

metodologies i tècniques. Caldria suposar, si aquell

traspàs ha estat realitzat, que la comunitat dirigeix ja
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d'una manera autònoma el seus processos interventius. En

aquest cas, davant una nova intervenció, l'enfoc més adient

no fóra, probablement, el tecnològic, sinó l'interpretatiu

o el socio-crític, o, inclús, un paradigma mixt, fruit de

la mescla de tots tres paradigmes. En una situació com la

que descrivim, l'animador ja no és l'únic format per a la

intervenció com en el primer cas. Ara la comunitat ja és

autònoma, pot gestionar i dirigir les pròpies intervencions

socioculturals. L'animador ha de jugar aleshores el paper

de consultor, d'asessor o de co-interventor. En aquesta

situació doncs, l'enfoc tecnològic, globalment considerat

de cara a la intervenció, fora autolimitador i és per això

que optaríem per un dels altres dos paradigmes, o, en tot

cas, per aplicar diferents paradigmes segons les distintes

fases del procés d'intervenció.

Manca parlar, per acabar aquest punt, de les

relacions entre humanisme i tecnologia dins l'animació

sociocultural. Sovint s'ha acusat a la tecnologia de

deshumanitzadora, de conduir el progrés per uns camins que

l'allunyen d'allò més humà, de representar un perill per

l'evolució de l'home, i de ser la responsable de gran part

dels mals que pateixen les societats occidentals actuals.

En aquest sentit s'ha de dir, que la tecnologia no és una

persona (BUNGE, 1985:191) a qui poguem fer responsable de

res. La tecnologia és un producte humà (SARRAMONA,

1990:108), i, com a tal, la responsabilitat de la

deshumanització, si és que la produeix, s'ha d'assignar a

la utilització que d'ella en fem els homes i no a la
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1. L/ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL COM A SISTEMA

"Un sistema és quasi la tímida
abraçada que el pobre matemàtic dóna a
la seva promesa amb l'esperança que
ella s'obri." (DURRELL, 1985:35)

El model que es presenta a continuació es

troba definit per nivells que concreten aspectes específics

de l'animació sociocultural. És un model sistèmic, en el

sentit que entén l'animació sociocultural com un sistema en

què tots els elements implicats (explicitats tot seguit)

interaccionen per aconseguir un objectiu comú: la millora

de la qualitat de vida de les comunitats. Com a tal

sistema, és obert i dinàmic. L'animació sociocultural es

troba inserida en un medi, un ecosistema socioambiental,

que la determina en tots els seus aspectes. Aquest medi, el

món actual, que envolta i, al mateix temps impregna

qualsevol comunitat concreta, és complex i multidimensional

i està afectat per canvis continus. L'animació

sociocultural, més que altres sistemes d'intervenció

socioeducativa, pot permetre, pel seu eclecticisme i

interdisciplinarietat metodològica, mantenir un diàleg

homeostàtic amb aquest medi, constantment canviant, en un

procés continu d'avenços que pot conduir a l'objectiu

perseguit, la millora substantiva de la qualitat de vida de

les comunitats. A un món dinàmic s'ha de respondre amb
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estratègies dinàmiques. L'animació sociocultural

constitueix doncs, un sistema obert i dinàmic perquè està

en consonància amb el medi en que es troba immersa.

És també, com a tecnologia social de la

intervenció, un sistema probabilistic. Els resultats de la

intervenció sociocultural estan predeterminats en la prèvia

planificació, però no es té cap garantia que aquests es

vagin a aconseguir. D'altre banda, la flexibilitat, com

element inexcusable del procés, implica un elevat grau

d'opcionalitat en cadascun dels punts de decisió, la qual

cosa fa difícil preveure "a priori" i d'una manera

específica l'itinerari metodològic de la intervenció. Podem

treballar doncs, amb probabilitats d'encert, mai però, amb

una seguretat absoluta. És, en aquest sentit, que definim

l'animació sociocultural com un sistema probabilistic.

L'animació sociocultural és també una

tecnologia social. En aquestes coordenades, com un sistema

obert, dinàmic i probabilistic, i com una tecnologia

social, s'emmarca el model sistèmic-tecnològic d'animació

sociocultural que hom presenta a continuació.
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2. UN MODEL SISTEMIC-TECNOLOGIC D/ANIMACIÓ

SOCIOCULTURÀL

11.. Per a capturar la realitat es
comença per apartar informació. Hom
agrega després, elements imaginaris (o
més aviat hipotètics) però amb una
intenció realista. Es construeix així
un objecte model esquemàtic que, per a
donar fruits, s' haurà d'empeltar en
una teoria susceptible d'ésser
confrontada amb els fets." (BUNGE,
1985:15)

El desenvolupament que es presentarà tot

seguit constitueix un model, i com a tal, representa una

simplificació de la realitat. Ens movem però, en 1*àmbit

educatiu i aquest comporta la dimensió de la

perfectibilitat humana. En aquest sentit el model no recull

les característiques de la intervenció tal i com es

produeix en la realitat, sinó la realitat ideal de la

intervenció. Altrament dit, recull tots els aspectes,

nivells i processos que haurien de seguir-se en una

intervenció sociocultural ideal. Com a sostre (provisional)

modelitzat, el nostre es conforma com un model descriptiu-

explicatiu que permet analitzar i comprendre qualsevol

tipus d'intervenció sociocultural, independentment d'on i

quan es faci, qui la faci, o el nombre de persones

implicades.
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Per a facilitar l'anàlisi, hem assignat una

lletra a cadascú dels elements implicats, la qual cosa ens

pot permetre aprofundir el seu estudi d'una manera

ordenada.

2.1. NIVELL IDEOLÒGIC

MARDONES (1988) ha caracteritzat la

modernitat com, entre altres trets, una cosmovisió

descentrada, desacralitzada i pluralista. El món ja no té

un únic centre, una ideologia única, la qual cosa genera

l'aparició del relativisme i el fet que es qüestioni la

possibilitat d'un fonament, d'una veritat. La manca d'un

punt de referència universalment vàlid relativitza

qualsevol acte i, en conseqüència, qualsevol intervenció.

De la IDEOLOGIA, com orientadora de les accions humanes,

hem passat a "les ideologies" o, el que és el mateix, a un

conjunt pluriforme de creences, principis i normes que

justifiquen i legitimen accions concretes dins àmbits o

col·lectius específics. No és estrany que en aquesta

multiplicitat de principis orientadors nombrosos autors

(CARIDE, 1986; LÓPEZ DE AGUILERA, 1988; ANDER-EGG, 1989;

etc.) hagin denunciat que, prèviament a qualsevol procés

d'animació sociocultural, cal especificar la ideologia que

la inspira. Es tracta, com RORTY (1988), teòric del

postmodernisme nordamericà ha assenyalat, d'establir els
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termes del "contracte temporal", en aquest cas, de la

intervenció sociocultural, que s'ha produït o s'ha de

produir. En definitiva, si no sabem a quines "idees" i

"codis hermenèutics sobre la realitat", que vol dir a quins

interessos beneficia o respon la intervenció sociocultural,

difícilment hi podrem establir un judici vàlid.

Què entenem però, per ideologia?, de quina

manera afecta als processos d'animació sociocultural?, i

com està conformada?, són interrogants que haurem de

respondre abans d'endinsar-nos en la descripció i anàlisi

del fenomen interventiu.

En el quadre N°. 10, hom pot veure els

elements considerats en aquest nivell (1).

A.
IDEOLOGIA

Al. COSMOVISIÓ

À2. ANTROPOLOGIA

A3. DIAGNÒSTIC

A4. PRESCRIPCIÓ

B

QUADRE N°. 10: Elements que conformen el nivell ideològic
dins el model que presentem.

(1) La lletra B que hi ha en el quadre, així cou les que aniran apareixent en quadres succesius,
corresponen als eleients amb els quals enllaça, en el quadre general que presenten al final,
l'element o elenents que analitzen en cada nivell.
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À. IDEOLOGIA

El primer que s'ha d'assenyalar és que

tampoc respecte el concepte d'ideologia existeix unanimitat

entre els teòrics. Sí que sembla clar que l'essència

d'aquella la constitueix la creença i que, per tant, tota

ideologia pressuposa un sistema de valors que orienta les

accions dels homes.

Com indica GARCIA CARRASCO (1985:85) el

concepte d'ideologia és cruïlla de preocupacions

històriques, gnoseològiques i socials. Aquest mateix autor

presenta a À.L.C. DESTUTT DE TRACY, teòric de la Revolució

francesa, com l'introductor d'aquest terme, en les Memorias

que va llegir a l'Institut de França, en els anys IV i V de

la Revolució. Tanmateix, defineix el tres àmbits

fonamentals de significació d'aquest terme. La ideologia

com a "ciència de les idees", com a "concepció del món", i

com a "pensament deforraador-deformant". Són principalment

la segona i tercera accepció les que ens interessen, atès

que, exemplifiquen d'una banda, el contingut habitualment

específic del terme en la literatura a l'ús, i, d'una

altra, el seu sentit en la utilització popular. Hi ha una

darrera delimitació que prendrem d'aquest autor pel nostre

anàlisi; la doble vessant que assigna a la ideologia: la

teòric-explicativa i la pràctic-intervencionista (1985:60).

Aquesta doble vessant permet entendre la ideologia com una
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construcció teòrica que emmarca, justifica i legitima unes

determinades accions o pràctiques.

Amb els instruments d'anàlisi que ens

proporciona aquest autor es podria dir que l'animació

sociocultural és o pot ser entesa, al mateix temps que com

una tecnologia de la intervenció, com una doctrina. Diu

STEVENSON que:

"Quan una creença constitueix una ideologia que configura el node
de vida d'un grup social, serà sempre difícil que els oenbres d'aquella
societat considerin objectivanent tal creença." (1982:28)

D'aquí el "missionerisme" o el fet de

constituir una mena de "religió social", de què tant s'ha

acusat a l'animació sociocultural. D'aquí també les

resistències a la seva institucionalització, que han estat

viscudes per determinats sectors de la intervenció

sociocultural, com una mena de profanació o de sacrilegi.

D'aquí, tanmateix, la utilització doctrinal de l'animació

sociocultural per part de l'església catòlica ( 2 ) . La

polèmica persisteix sota la forma de dos corrents

enfrontats: l'anomenada "tècnica" o "tecnicista", que és

entesa, pels que segueixen l'altre corrent, com a "una

simple aplicació de tècniques que no té en compte l'ésser

humà", i aquella que fóra anomenada pels que la segueixen

"humanista", que es basa en l'espontaneisme, les relacions

naturals i la intuïció. Els segons acusen als primers de

(2) En linito a assenyalar un fet. No vull enetre, en aquest sentit cap judici negatiu de valor.
Ans al contrari, entenc aquesta utilització doctrinal coa absolutaient legítiaa i, és un fet
reconegut, la gran inportància que institucions catòliques con ara "Caritas Española" han tingut
en el desenvolupanent de les priieres experiències de 1'anisado sociocultural.
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"tecnicistes", de "racionalistes", de no comptar amb tot

allò subjectiu i espontani de les persones. Pel contrari,

els primers acusaran en aquests de "missioners", de voler

salvar el món i de voler fer-ho sense cap tipus de

sistematisme.

Que l'animació sociocultural sigui entesa

com una tecnologia social no implica que en les seves

accions no estigui guiada per una ideologia. Altrament dit:

que la ideologia no sigui explícita no vol dir que no hi

sigui. De fet, aquesta constitueix una de les

característiques de la ideologia: la seva naturalesa

implícita, fins i tot, en les expressions concretes. Com

assenyala VERON aquesta és un sistema de regles semàntiques

per a generar missatges (3). Ha estat aquest caràcter

implícit qui ha fet que la ideologia fos considerada

instrument de dominació social, i d'aquí la tercera

accepció d'aquest concepte -pensament deformador-deformant-

i la forta càrrega negativa que té en el seu ús popular.

No n'hi ha cap acte, cap acció humana, que

no estigui pautada per la ideologia, sigui d'un tipus o

d'un altre. La seva funcionalitat és fonamentalment

pragmàtica. Diu GARCIA CARRASCO:

"Àiib tais construccions o fones de pensaaent l'hoie adquireix la
possessió de l'eleaent psicològic «prescindible: seguretat en l'acció."
(1985:67)

(3) Cit. Pag. 29, YÀPOR, H.C. (1975).
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Ara bé, si la ideologia és un component

imprescindible de l'acció, hem de procurar que la ideologia

que guia els nostres actes sigui, bé pròpia, en el sentit

d'original, bé aliena, però acceptada després d'una

autorref lexió crítica. En cap cas s'ha d'admetre, sinó com

a trànsit, com estat provisional (4), una ideologia

imposada .

Pel que fa als processos d'animació

sociocultural , la ideologia ha de ser explícita, s'ha

d'explicitar prèviament a la intervenció, perquè només

d'aquesta manera aquella pot constituir una opció

lliurement acceptada per un col·lectiu o una comunitat.

Ara bé, per a poder explicitar-la cal en

primer lloc definir-la d'una manera específica. En aquest

sentit STEVENSON (1982), en el seu llibre Siete teorías

sobre la naturaleza humana, ens proporciona un instrument

d'anàlisi que pot resultar de molta utilitat. Aquest autor

comença fent la seva definició:

"Dn sisteia de creences al voltant de la naturalesa de l'boae que
és sostingut (..) per algun grup buià i que dóna lloc al lode de vida
d'aquest grup és anoaenat ideologia." (Pag. 21)

Assenyala després els elements que composen

una ideologia:

(4) Fóra el cas, per exenple, de l'alfabetització d'adults.
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a) Com a rerafons una teoria sobre la naturalesa de

l'univers (Al. COSMOVISIÓ). En aquest punt, cal,

fonamentalment, definir el model de relació de l'home

amb la natura i els objectes.

b) Una teoria bàsica de la naturalesa de l'home (À2.

ANTROPOLOGIA). Caldrà definir, en aquests cas, el

model d'home, d'interacció social i de societat que es

té i el que fóra desitjable. És allò que la literatura

pedagògica ha caracteritzat com a "pattern", el model

d'home, que, com a educadors, ha de guiar totes les

intervencions i s'ha de convertir en l'horitzó a

abastar.

c) Un diagnòstic del que hi ha de dolent o d'equivocat

en l'home (A3. DIAGNÒSTIC).

d) Una prescripció per a corregir-ho (A4.

PRESCRIPCIÓ).

Són aquests elements els que cal definir i

explicitar abans de qualsevol intervenció, atès que només

d'aquesta forma hom dóna a la comunitat o col·lectivitat

l'oportunitat de dir "no". D'una altra manera la

intervenció estarà en la línia dels tradicionals dirigismes

i no es produirà allò que hem definit com a fonamental en

els processos d'animació sociocultural: una

intercomunicació horitzontal. Com hem asseverat en relació

a les tècniques, qualsevol acció que realitzem parla de

nosaltres, de la nostra manera de veure el món, l'home,

etc. Una ideologia explicitada abans de la intervenció,
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considera les comunitats col·lectius de subjectes autònoms

i amb criteri propi. Una intervenció no ideològicament

explicitada considera que les comunitats no pensen i que

s'ha de pensar per elles. Cal doncs, si volem que realment

les col.lectivitats assumexin el protagonismo del propi

avanç i progrés, descobrir totes les cartes des del

principi del joc.
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2.2. NIVELL PSICOSOCIOLOGIC

Aquest segon nivell ve a recollir tots els

determinants i possibilitants de tipus personal, grupal i

institucional, de les persones i institucions implicades en

la intervenció. L'anomenem nivell psicològic perquè totes

les accions dels individus en la intervenció sociocultural

estan mediades per les pròpies percepcions del món, dels

altres i de la realitat que els envolta. L'anomenem també

nivell sociològic perquè totes aquestes mediacions es

realitzen en la interacció social, i és a través d'aquestes

interrelacions en diades, tríades, grups formals i grups

informals com les persones implicades en el procés

d'animació sociocultural assignen significats als seus

actes i construeixen llur realitat.

Com es pot observar en el quadre N°. 11,

quatre elements conformen el nivell que hem denominat

psicosociològic: els agents de la intervenció (B),

determinats pels elements propis de les seves

personalitats, tant individual com grupalment considerades

(C), i pressionats d'una banda, per les

administracions/institucions/entitats i, d'un altre, per

l'ambient i les interrelacions socioculturals (D i E).
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A —

D. PRESSIONS DE LES ADMINISTRACIONS/
INSTITUCIONS/ENTITATS

B.

À
G
E
N
T
S

I
N
T
E
R
V
E
N
C
I
O

Professionals

Bl. ANIMADORS

Voluntaris

C.
ÀREA SUBJECTUÀL:
ÀDÀPTÀTIVÀ/
INTROJECTIVÀ/
PROJECTIVA

Cl. ACTITUDS

C2. INTERESSOS

C3. EXPECTATIVES

C4. MOTIVACIONS

Suburbana
Urbana

B2. COMUNITAT
Rural

Suburbial

E. PRESSIONS AMBIENTALS I
SOCIOCULTURALS

QUADRE N°. 11: Elements que conformen el nivell
psicosociològic dins el model que es presenta.

Tots aquests elements interaccionen en la

producció d'allò que anomenem estat psicosociològic de la

intervenció, que constituiria un procés dinàmic

d'interacció sociocultural que s'inicia a l'encetar la

intervenció i que va evolucionant, al llarg de la mateixa,

fins el complet traspàs de projectes, tècniques i
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procediments dels animadors als membres de la comunitat.

Aquest procés d'interacció sociocultural és dinàmic perquè

pressuposa l'evolució, transformació i/o canvi de les

mentalitats de les persones. Definir aquest estat en cada

moment del procés equival a analitzar, com a variables en

interacció, cadascú dels elements que a continuació es

presenten.

Entenem que la ideologia, com un element que

es configura en la persona a través tant de l'acció del

context (medi extern) com de l'acció del subtext (medi

intern), podria formar part d'aquest nivell

psicosociològic. Si l'hem considerat i analitzat com un

nivell apart és perquè la ideologia constitueix la més

clara manifestació, o al menys, la manifestació visible,

d'aquesta interacció.
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B. AGENTS DE LA INTERVENCIÓ

Identifiquem com agents de la intervenció

als animadors (Bl), tant professionals com voluntaris, i a

la comunitat (B2) considerada com una col·lectivitat de

persones que resideixen en un territori concret, que tenen

un sentit de pertinença en aquella, que són identificats

com a tais pels membres d'altres comunitats i que conformen

un teixit interrelacional a través de llaços de veïnatge,

treball, oci, i/o parentiu.

Habitualment s'ha parlat en el món educatiu

de docent-discents, interventor-destinataris i de

professor-alumnes. Aquesta distinció es basà en la

consideració que el primer element, docent-interventor-

professor, era qui posseïa la informació i la capacitat de

transmetre-la mentre que el segon, discents-destinataris-

alumnes, era l'actor passiu que l'havia de rebre. Malgrat

que, amb els nous corrents educatius iniciats a principis

de segle, s'aconsegueix passar, en el segon cas, d'una

recepció passiva de continguts a una recepció activa, més

centrada en les pròpies recerques del subjecte. Malgrat que

es començà també a parlar en la relació educativa d'un

procés d'intercomunicació bidireccional, abans que

unidireccional, en la majoria dels casos, aquesta és

viscuda encara d'una forma vertical i jerarquitzada.



257

Certament en l'educació formal aquesta distància entre

ambdós elements ve legitimada, sinó justificada, per

variables com la diferència d'edat, el fet que els segons

es troben en un procés de construcció de la personalitat,

etc.

En l'educació no formal, i concretament, en

els processos d'animació sociocultural, aquesta

consideració no pot ser idènticament transferida, atès que

les condicions espai-temporals, les edats i les situacions

socio-professionals i de responsabilitat, entre altres

factors, són diferents.

Existeixen, des del meu punt de vista,

diferències fonamentals entre la relació animador-grup que

es genera en la intervenció sociocultural, i la que es

produeix en altres àmbits de la vida educativa (grup

d'esplai, grup classe, etc) (UCAR, 1989:3-4-5). Podríem

caracterizar aquests dos tipus de relació animador-grup,

fent una analogia amb la terminologia experimental, com :

1.- Situació de laboratori.- Aquella relació produïda en

grups d'esplai, en el grup classe i en altres àmbits de la

vida educativa. Aquesta relació vindria caracteritzada,

entre altres factors, per :

* Un temps de relació determinat i controlat.

* Una situació presencial continua.

* Una ubicació espaial precisa.
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* Una permeabilitat relativa respecte les influències

de l'entorn (variable segons es tracti d'un grup

d'esplai, grup classe, etc).

* Una clara diferenciació de les situacions educatives

respecte altres situacions de la vida social.

* Una tipificació social dels participants com a

educands.

* La necessitat d'uns requisits administratius que

s'han de complimentar pels participants per a

adquirir la condició d'educands.

* Una assistència assegurada dels participants.

2.- Situació de camp.- Relació que s'estableix entre

l'animador i els grups i comunitats en el procés

d'animación sociocultural. Aquesta relació ve definida,

entre altres factors, per:

* Un temps de relació més ampli i variable.

* Una situació presencial discreta.

* Una ubicació espaial variable.

* Una assistència voluntària dels participants.

* Una permeabilitat total respecte les influències de

1'entorn.

* Una indiferenciació de les situacions educatives

respecte altres situacions de la vida social.

* Una assistència no assegurada de participants. Allò

que COOMBS (1986) ha anomenat "avaluació per part

de l'usuari".
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Encara es podria afegir una altra diferència

substancial. En la majoria dels casos, l'animador

intervindrà en comunitats en les que els seus membres es

coneixen des de fa molts anys i tenen perfectament

establertes i definides llurs relacions. Les comunitats

petites en què normalment actuarà l'animador (fins i tot,

encara que menys que les rurals, en les urbanes) són

naturalment tancades i accepten amb recel als "intrusos"

que puguin aparèixer (en els pobles petits es segueix

anomenant "foraster" en aquella persona que no pertany a la

comunitat, encara que porti molts anys en ella). El tècnic

en animació serà segurament provat abans d'obtenir una

veritable resposta per part de la comunitat. Fins que

aquesta no li adjudiqui la seva confiança, l'animador no

podrà realment actuar d'una manera eficaç. També en aquest

fet es diferencia de la interrelació establerta en altres

àmbits, on el professional, sustentat pel reconeixement

social del seu estatus, és acceptat com a tal de bon

principi.

Són les diferències entre el tipus

d'interrelació produïda en els processos d'animació

sociocultural i altres processos de tipus educatiu, les que

ens porten a parlar, respecte les primeres, només dels

agents de la intervenció i no d'agents i pacients,

destinataris, discents, etc. Tant l'animador o animadors

com la comunitat són agents de la intervenció. Tots dos

interactuen a un nivell horitzontal i amb canals
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bidireccionals per aconseguir el mateix objectiu: una

millora substantiva en la qualitat de vida, obtinguda a

partir de la autonomització funcional de la comunitat.

Els vectors bidireccionals que, en el

quadre, interconnexionen els agents de la intervenció (B)

amb les pressions de les administracions/ institucions/

entitats (D) i les pressions ambientals i socioculturals

(E) volen reflectir la dinamicitat circular del procés.

Permanentment s'està produint un intercanvi comunicatiu

entre aquests tres elements. L'equilibri o la manca

d'equilibri d'aquestes tres forces va generant la realitat

quotidiana de la intervenció.

Bl. ELS ANIMADORS

L'animador és el tècnic de la

intervenció. És la persona que disposa dels coneixements

tècnics necessaris per dur a terme, juntament amb la

comunitat, el procés de la transformació sociocultural

d'aquesta.

Malgrat els estudis fets sobre la

personalitat dels animadors i sobre les diferents

tipologies que existeixen (5), ens centrem en allò que

(5) Veure per exenple, HONERÀ, H.L. (1986).
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creiem la classificació més genèrica i, al mateix temps, la

més problemàtica per les interrelacions que implica:

l'animador professional i l'animador voluntari o benèvol

(6 ) .

L'animador professional (7) és aquell que

rep un pagament pel desenvolupament de la seva tasca. Pot

ser contractat per una empresa, una administració o una

associació pública o privada, les quals l'exigiran una

formació específica i unes qualitats personals

determinades. L'animador voluntari, pel contrari, no rep

cap tipus de remuneració pel seu treball. Altrament dit:

l'animador voluntari o benèvol es aquella persona que sense

cap retribució pecuniària dedica tot o part del seu temps a

una acció social, cultural o educativa. El més habitual

serà que aquest sigui un membre de la mateixa comunitat,

tot i que també podem trobar el jove que treballa per un

compromís personal o de servei, o com un mode de formació

personal . En principi, pot no haver-hi cap tipus

d'exigència respecte la seva capacitació i, de fet, en

molts casos se suposa, que la seva acció interventiva forma

part de la seva pròpia formació.

(6) Reproduiré* aib alguna variant, en aquest punt, la segona part de la cownicació "Las
relaciones entre el anilador professional, el anilador voluntario y la coiunidad", presentada per
aquest autor al I Congreso de Aniaación Sociocultural, cel.lebrat a la UHED de Madrid en 1989.
(7) Sos conscients que la definició que doneï de "professional" correspondria les aviat a la
d'"assalariat". És però, en els eiolunents percebuts per la tasca on habitualaent es posen les
diferències entre aquest anisador i el voluntari, i per això ho definia d'aquesta forn.
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Diu MONERÀ (1986:270-71) que es poden

considerar quatre etapes en l'evolució de la situació dels

animadors:

a) Primera etapa: Encara no es parla d'animadors. És

l'etapa dels voluntaris, que dediquen el seu temps a

tasques de promoció sociocultural, sense cap tipus de

remuneració. Fonamentalment treballaven en els àmbits

de la joventut i l'educació popular. Aquesta autora

assenyala en una nota, que els primers benèvols de la

història sorgeixen al segle XIII amb les Ordes

Mendicants.

b) Segona etapa: Amb l'aparició de l'animació com a funció

social es veu la necessitat de formar professionals

que garanteixin unes intervencions continuades,

estables i tècniques.

c) Tercera etapa: Cada cop hi ha un major reconeixement del

professional paral·lelament a l'elaboració progressiva

del seu estatut.

d) Quarta etapa: Valoració i reconeixement conjunt del

professional i del voluntari. Tots dos són necessaris,

el seu treball és complementari i han de desenvolupar,

per tant, una actuació conjunta.

Malgrat les consideracions de l'anomenada

quarta etapa, des de diverses instàncies s'ha volgut

plantejar ambdues intervencions com antitètiques. La del

professional fóra, en aquestes concepcions, qualificada de

racionalista i sistemàtica, en el sentit de tecnificada i,
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entesa, per tant, pels seus crítics com a

descontextualizada, allunyada de la realitat,

rutinaritzada. Per contraposició, la del voluntari fóra

considerada com a espontània, viva, militant, sacrificada.

Tot i això, des d'un altre punt de vista, la del

professional fóra la més valuosa, atès que, com a tal

professional, disposaria dels coneixements tècnics per a

realitzar la seva tasca, mentre que, de la del voluntari

només es podria esperar accions voluntaristes, que no vol

dir necessàriament accions eficaces.

Ambdues concepcions han generat i generen

encara en l'actualitat, més d'una discusió. Totes dues

però, resultarien en la nostre concepció errònies per

simples i reduccionistes.

És cert que el progrés de l'animació

sociocultural no es pot concebre sense una adient

convivència entre voluntaris i professionals. I això, tant

en el pla de l'acció com en el de la formació

(IZULAIN/FERNÀNDEZ, 1988:53). Ambdós resulten

indispensables en el procés d'animació sociocultural d'una

comunitat. Plantejar l'opció contrària fóra dir que l'únic

que té dret a la intervenció és el professional, i una

perspectiva d'aquest tipus ens situaria lluny de l'opció

que defensem en aquest estudi. Parlem d'agents de la

intervenció i no de destinataris o de subjectes pacients,

la qual cosa vol dir que la intervenció és portada a terme
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conjuntament pels animadors i la comunitat; pels animadors,

tant professionals com a voluntaris.

Es fa indispensable una formació i una

professionalització que garanteixin l'eficàcia dels

processos d'animació sociocultural. D'una altra manera,

aquesta darrera restaria sotmesa als fluxes atzarosos

generats per "intervencions vocacionals" i "voluntarismes"

entesos d'una millor o pitjor forma. Els dos tipus

d'animadors justifiquen així la seva presència en la

intervenció sociocultural. El problema fonamental rau en

com s'ha de produir la convivència entre dos tipus

diferents d'interventors que, en principi, disposen d'una

mateixa funcionalitat.

S'hauria de començar trencant els tòpics

que, en un i altre sentit, s'han generat (BARRADO,

1988:218). Hauríem de convenir també que les diferències

principals entre tots dos animadors rauen en la remuneració

econòmica, que en un cas es produeix i en l'altre no, i en

la vinculació a la comunitat. Però això solament resultaria

segurament insuficient. Es fa necessari redefinir d'entrada

el paper i les funcions dels dos interventors.

Ja des del període de formació el

professional de la animació sociocultural ha de considerar

al voluntari no com un peó, o com un competidor, sinó com

un col·laborador sense el qual el procés d'intervenció

resultaria doblement difícil. No es pot oblidar que el
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voluntari inverteix el seu temps sense percebre emoluments,

i això, l'acosta a la realitat comunitària. Per la seva

banda, l'animador voluntari ha d'ampliar el seu camp de

visió, passant d'una concepció "paternalista" de la seva

activitat a una altra en la qual el valor fonamental és el

de la solidaritat. Ha d'aprendre a substituir la "vocació

d'ajuda" pel desig d'aprenentatge o pel de servei a la

comunitat. Com afirma MARCHIONI :

"El voluntariat anirà cada cop aés, transfornant-se en treball
voluntari, atès que l'accent es posa íes en les exigències objectives de
la cownitat i cada cop nenys, en les subjectives del grup de
voluntaris." (1987:82).

Des d'aquest punt de vista, l'animador

voluntari es podria constituir en el pont entre el

professional i la comunitat, facilitant així els processos

de transformació social de la realitat. Amb paraules de

BARRADO:

"Tingueu doncs, tècnics, tolt tècnics i lolt bons professionals,
però no descurei que els eleients de sisteiatització, planificació,
organització i lovilització, necessiten col·lectius no solaient
receptors, sinó taibé lovilitzadors, traductors, executors, i
interlocutors de noves perspectives d'avanç."(1988:218)

Professional i voluntari han de treballar

plegats en la intervenció. El primer domina fonamentalment

les tècniques de la intervenció, el segon coneix la

comunitat (encara que pugui haver voluntaris amb un

background tècnic considerable, fruit del treball personal

i la seva experiència interventiva). Entre tots dos i la

comunitat han de dur a terme les tasques de la intervenció.

La pregunta fóra: davant una decisió important respecte la
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intervenció, qui té la darrera paraula? Creiem que l'ha de

tenir el tècnic, a qui se li suposen els coneixements

necessaris com per a poder fer l'elecció més apropiada. Ara

bé, això només vol dir que un professional intel·ligent

escoltarà i valorarà justament l'opinió del voluntari abans

de pendre cap decisió. D'altra banda, moltes veqades

l'animador voluntari estarà implicat en les accions

consegüents a la decisió presa i, si no està d'acord amb

elles, difícilment les portarà a la pràctica.

Pot ser la visió del tècnic i el voluntari

treballant plegats, sense jerarquies i en relació

d'igualdat davant la intervenció, pugui resultar en

l'actualitat un tant ingènua, atès que depèn bàsicament de

les actituds i els caràcters d'ambdós interventors i de les

diferents idiosincràsies de les comunitats. Es justifica

així que s'insisteixi en propiciar des del període de

formació actituds de mútua col·laboració.

Hauríem d'assenyalar que una intel·ligent

col·laboració entre l'animador professional i l'animador

voluntari en el procés d'intervenció pot salvar a

l'animació sociocultural de l'academicisme, tecnificació,

burocràcia i rutinarització a la que inevitablement es veu

abocat, segons afirmen determinades postures/ tot allò que

és assimilat per les institucions públiques.

Per cloure aquest punt, cal dir que el

vector que interconnexiona l'element Bl amb l'element F en
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el quadre vol recollir aquella realitat en la qual,

contràriament al que proposem, animadors i comunitat no

treballen conjuntament la intervenció, o aquella en què els

animadors no compten amb l'opinió de la comunitat per dur a

terme la tasca interventiva.

B2. LA COMUNITAT

La comunitat constitueix també una força

activa en el procés d'intervenció. És per això que la

definim com un dels agents de la intervenció. Cal saber

però, quina és la realitat referenciada quan es parla de

"la comunitat".

El concepte de comunitat ha estat àmpliament

estudiat pels sociòlegs. HILLERY va arribar a reunir fins

noranta-quatre definicions d'aquest terme, cadascuna de les

quals posà l'èmfasi en elements com ara el nombre de

persones que l'han de composar, els llaços que s'han

d'establir entre elles, el mode d'interacció i relació

mantinguda amb l'entorn, el sentit de pertinença, etc. El

terme "comunitat" constitueix un mot polisèmic que en la

vida quotidiana s'utilitza en una multiplicitat de

contextos i amb significacions diversificades. Pot ser allò

més essencial d'aquest concepte es troba en la seva arrel

llatina communis, que vol dir comú. Comunitat fóra, en

aquest sentit, un grup (persones, elements, etc.) que tenen

o posen quelcom en comú.
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De l'estudi realitzat, HILLERY (1950) va

concloure que gran part de les definicions feien referència

a tres característiques específiques: "unitat local",

"interacció social" i "relacions comuns". Com assenyala

ZUCCONI, en una versió pragmàtica i operativa del concepte:

"Per això (el treball social en la cominitat), en qualsevol lloc,
en OSA, Àfrica o Itàlia, la conunitat és un conjunt de persones que
habiten el nateix territori, anb certs llaços i certs interessos en
couú." (8)

Des d'aquest punt de vista, MARCHIONI

(1987:70) definirà els quatre elements estructurals que

composen la comunitat i que formen part, al mateix temps,

del coneixement i la pràctica que sobre aquella es té i es

realitza. Aquests seran: El territori, la població, la

demanda (els problemes que la població expressa) i els

recursos que pot disposar.

Aquests trets definitoris ens permeten una

caracterització teòrica de la comunitat. Ara bé, existeix

un problema que sorgeix de la pràctica concreta de la

intervenció: quina és la unitat d'acció més adient per a

una intervenció òptima? o, a partir de quins límits es pot

o no es pot parlar d'una comunitat? RESZSOHAZY (1988:52-3)

ens proporciona una resposta orientativa que permet

distingir entre dues unitats comunitàries de diferent

tamany:

(8) Cit. Pag. 69, HARCHIONI, H. (1987).
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a) La comunitat en la forma que ha estat assimilada en una

regió o en una concentració. Des d'aquest punt de

vista, la comunitat pot situar-se en una corba que

contempla realitats diferenciades que abasten des

d'uns quants milers fins un o varis milions de

persones. Tanmateix podríem parlar de comunitat

referint-nos a Barcelona com, per exemple, a Gràcia

(barri populós d'aquella ciutat en l'actualitat i

antiga comunitat perifèrica i rural).

b) La comunitat en quant col·lectivitat local que

s'identifica com un llogaret, un barri o un veïnat.

Dirà aquest autor que optem per una o

l'altra segons les condicions i possibilitats que ens

permetin concebre un programa autònom i realitzable. En

definitiva, pràcticament ens diu que constituirà una

comunitat allò que vulguem que ho sigui.

Més que la distinció entre els dos tipus de

comunitat, ens ha d'interessar allò que afirma sobre "un

programa autònom i realitzable". Aquesta és, des del nostre

punt de vista, la primera condició per a poder parlar de

comunitat en la perspectiva de la intervenció

sociocultural: que aquest programa sigui realitzable perquè

està pensat a mesura dels humans. Aquesta primera condició

ja limita, encara que d'una forma ambigua, el nombre de

persones que l'han de composar. Hi hauria però, una segona
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condició, i és que la intervenció ha de possibilitar que

l'interventor entri en contacte, conegui la gran majoria

d'individus que la composen. Hi ha autors (REDFIELDD, 1960)

que han assenyalat el nombre de 5.000 persones com el límit

fins el qual es pot parlar de comunitat (9). En el nostre

cas no parlarem de nombre de persones, ni tan sois de

comunitat, com a terme sociològic genèric. Ens referim a

comunitat en tant que grup de persones, subjectes de la

intervenció. Aquesta condició constitueix, si es vol, la

prèvia als dos condicionants assenyalats.

Des del punt de vista sociològic Barcelona

és una comunitat i pot ser estudiada com a tal. En la

perspectiva de l'animació sociocultural aquesta ciutat és

un conjunt multiforme i diversificat de comunitats,

subjecte, cadascuna d'elles, d'una intervenció

sociocultural específica i original.

És el moment ara, de reprendre un tema

treballat a l'anterior capítol: les relacions horitzontals,

cara a cara i al mateix nivell. Per a que aquestes, com a

condició bàsica de qualsevol procés d'animació

sociocultural, puguin donar-se, cal un territori, límit

geogràfic de la col·lectivitat comunitària, a la mesura

dels membres que la composen. Un territori susceptible de

generar interrelacions, trobades casuals i constants,

encontres no (necessàriament) mediats pel telèfon. Només

mitjançant la convivència, les interrelacions i

(9) Cit. Pag. 130, COSTÀ, À. (1986).
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intercomunicacions personals, base de la participació i

1'autoorganització de la col·lectivitat, podrem posar en

marxa un veritable procés de transformació de les

comunitats. És per això que insistim en pensar la comunitat

no en termes sociològics sinó en la perspectiva, més

petita, de l'animació sociocultural o, si es vol, de la

intervenció.

Definim les comunitats socioculturals amb

quatre categories que refereixen les condicions socials,

culturals, educatives i territorials que les caracteritzen.

Així parlem de comunitats urbanes, suburbanes (perifèria de

les ciutats, disposen d'alguns equipaments), suburbials

(perifèria de les ciutats, no disposen de cap equipament),

i rurals. Aquestes són les realitats territorials amb què

el tècnic de la intervenció, l'animador, es pot trobar.

Per últim, cal assenyalar que, de la mateixa

manera que en el cas dels animadors, hi ha un vector en el

quadre, que uneix el B2 (la comunitat) amb el F (nivell

teleològic). També en aquest cas vol representar aquella

realitat en què la comunitat i l'interventor, en els

processos d'intervenció, van cadascú per la seva banda. El

vector que uneix l'element Bl amb el B2 i els projecta

envers l'element E, és el que defineix el tipus

d'intervenció que considerem òptima.
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C. AREA SUBJECTÜÀL: ÀDÀPTATIVÀ, INTROJECTIVÀ I

PROJECTIVA

Hem analitzat els agents de la intervenció i

els trets que els defineixen des del punt de vista de la

intervenció tècnica. Cal ara analitzar el subtext o, el que

és el mateix, les determinacions de tipus personal que

afecten, com a persones que són, en aquests protagonistes.

Amb la posterior anàlisi del context, podren tenir un

quadre complert del nivell psicosociològic.

Hem definit aquest element com àrea

subjectual perquè entenem que les determinacions, de les

que parlarem a continuació, sorgeixen de les experiències,

de les vivències i de la història de cadascuna de les

persones implicades en la intervenció. Les integracions

que, com a resultat de la seva relació amb el medi, fan els

subjectes al llarg de la seva vida influeixen i determinen

cadascuna de les decisions (o manca de decisions) que

aquests prenen en relació al seu present i al seu futur.

L'anàlisi del subtext resulta doncs, capital per una adient

comprensió i anàlisi del procés interventiu de l'animació

sociocultural.

Segons SANVISENS (1985:85) les funcions

bàsiques de la comunicació (adaptació, projecció i

introjecció) resulten aplicables també al procés educatiu.
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La interrelació de l'home amb el medi constitueix un procés

tant de comunicació com d'educació. És per això que hem

caracteritzat l'àrea subjectual com "adaptativa" (adequació

bidireccional home-medi), "projectiva" (decisions i accions

posades en marxa com a conseqüència del "control

anticipatori") i "introjectiva" (comunicació intrapersonal,

comunicació amb mi mateix o, com alguns altres autors

dirien, conciencia). Totes tres constitueixen funcions

relacionals i, com a tais, de la utilització que d'elles en

faci l'home al llarg de la seva vida, en la seva interacció

amb el medi sociocultural, dependrà allò que l'home sigui

en un moment concret de la història. Allò que l'home és, es

manifesta fonamentalment, entre altres, per elements com

les seves actituds (Cl) davant el món i els altres, pels

seus interessos (C2) respecte allò que vol ésser o

aconseguir, per les expectatives (C3) que té respecte el

futur, i per les motivacions (C4) que l'orienten en les

seves accions i decisions.

Tots aquests elements estan modelats i

responen al tipus de relació que l'home ha establert al

llarg de la seva història amb el medi en la forma de

context i subtext. Altrament dit: pels models adaptatius,

projectius i introjectius que la persona ha posat en joc en

la seva ;nteracció amb el món.

Actituds, interessos, expectatives i

motivacions són, entre altres, elements que medien

qualsevol intercanvi humà. En aquells processos, com els de
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la intervenció sociocultural, en els que la interacció

interpersonal resulta determinant per a la consecució dels

objectius proposats, cal conèixer-los i tenir-los en

compte, atès que, en cas contrari, poden fer fracassar tot

el procés d'animació sociocultural.

Definir prèviament a la intervenció aquesta

àrea subjectual resulta força difícil, atès que manquen

elements per a l'anàlisi. Ens referim fonamentalment a les

dades que en aquest sentit ens pot proporcionar "l'anàlisi

de la realitat", que es realitza en una fase posterior.

Tothom entén que cal fer l'anàlisi de la realitat sobre la

que s'ha d'intervenir. Ara bé, la intervenció contempla dos

interlocutors, els animadors i les comunitats, i si encara

(en la planificació prèvia) no coneixem sinó d'una manera

aproximada a les segones, sí que podem conèixer als

primers. Operativitzar aquest punt per a l'anàlisi voldria

dir anticipar l'ajustament animador-comunitat en funció

dels elements de tipus personal de què es disposa. El

coneixement d'aquests elements serà, en aquesta fase del

procés, exhaustiu pel que fa als animadors i aproximatiu

respecte les comunitats.

Aquest anàlisi pot ésser útil entre altres

coses per la selecció i contractació de l'animador que més

s'ajusta a la intervenció específica que es vol realitzar.

L'anàlisi de la realitat comunitària que posteriorment es

realitzi pot confirmar l'encert en l'elecció dels

animadors.
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L'anàlisi d'aquests elements s'ha de

realitzar tant en els animadors com en el col·lectiu

comunitari. Certament, és en el cas dels membres de la

comunitat que aquesta anàlisi pot resultar més determinant.

Tant és així que en molts casos prèviament a qualsevol

tasca interventiva, l'animador haurà d'aplicar determinades

estratègies d'acció que modifiquin els elements citats en

una línia que faci possible la intervenció. En el cas

citat, a partir de l'anàlisi de la realitat, serà el vector

feed-back el que ens assenyali que hem d'operar en aquest

canvi o modificació d'actituds, interessos, expectatives o

motivacions. Fora el que ÀNDER-EGG (1989) ha denominat

"fase de sensibilització", és a dir, aquell moment de la

intervenció que té per objectiu la motivació dels membres

de la comunitat (amb estratègies de canvi d'actituds o no)

envers la participació.

D. PRESSIONS DE LES ADMINISTRACIONS/

INSTITUCIONS/ENTITATS

Ens sumergim ara en el context que envolta

la intervenció i en les determinacions i condicionants que

imposa, que es tradueixen, amb les provinents del subtext,

en les formes de vida i les conceptualitzacions de la

realitat que tenen els protagonistes de la intervenció

(animadors i comunitat).
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Hom contempla, en funció de l'organització

que hi ha al darrera de l'animador, si és que n'hi ha

alguna, tres situacions possibles d'intervenció en una

col·lectivitat comunitària:

a) Per compte d'una institució/administració/entitat.

Aquesta organització, que pot ser pública o

privada, és l'encarregada de gestionar la intervenció

i l'animador pot estar remunerat o no. En aquest cas

l'animador està sotmès a les directrius de la

institució, administració o entitat que l'ha

contractat per a la intervenció.

b) Per compte de la comunitat.

En funció del nombre de membres que tingui

la comunitat és probable que existeixi un comité o una

comissió encarregada de gestionar la intervenció.

Trobem aleshores tres opcions:

bl) L'animador és un membre de la pròpia comunitat

especialista o no en la intervenció. L'animador

està sotmès a les directrius del comitè

comunitari o bé de tota la comunitat si aquesta

es assembleària. Hom pot contemplar també la

possibilitat que entre el comitè comunitari i la

pròpia comunitat, com a tot el col·lectiu de

persones que la composen, existeixin diferències

respecte la visió o conceptualització de la

intervenció, ,la qual cosa encara situaria en una

posició més difícil a l'animador.
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b2) L'animador és un particular (especialista) que

treballa per compte propi i la comunitat li

demana que porti la intervenció. L'animador està

sotmès a les mateixes directrius que en el cas

anterior.

b3) L'animador treballa per alguna organització, però

la comunitat li demana que porti la intervenció

com a particular. També en aquest cas està sotmès

a les mateixes directrius que en el casos

anteriors. Malgrat tot, entenem que pot estar

influenciat o, fins i tot, pressionat per

l'organització per la que treballa (encara que la

intervenció es faci fora de les hores de feina).

En qualsevol dels casos l'animador pot estar retribuït

o no.

c) Per compte propi.

En aquesta opció, en principi, l'animador no

tindria cap tipus de remuneració i portaria la

intervenció en resposta a opcions o interessos de

tipus personal.

Ja hem parlat, en un altre apartat d'aquest

estudi, del paper de l'animador com a "traïdor" en el seu

paper de protagonista de la intervenció: o traeix la

comunitat o traeix la institució que li dóna suport, atès

que no totes dues han de perseguir necessàriament els

mateixos objectius. De les situacions d'intervenció

descrites, tant l'a) com la b), propicien aquest paper de
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l'animador com a comandament intermedi. Cal doncs, en

qualsevol intervenció, ésser conscient i comptar, amb les

pressions a què l'animador està sotmès, atès que aquestes,

determinaran absolutament la forma que prendrà la seva

intervenció i el contingut de la mateixa.

E. PRESSIONS AMBIENTALS I SOCIOCÜLTÜRÀLS

Ja hem dit que la comunitat es troba ubicada

en un territori, i que aquest té les seves pròpies

determinacions geogràfiques que afectaran la manera de

viure de la comunitat i la seva conceptualització del món i

de la vida. Es troba ubicada també, en un tipus de societat

concret, amb una cultura específica que produeix

determinacions (normes, regulacions, lleis, etc) que

interaccionen amb les anteriors per a produir la visió de

la realitat que un col·lectiu humà tindrà en un moment

determinat de la història. És aquest conjunt de

determinacions contextuáis, genealògiques i històriques, el

que hem denominat pressions ambientals i socioculturals.

Aquestes pressions condicionen no solament allò que és en

aquest moment la comunitat, sinó també les demandes

específiques que es faran a la intervenció i la recepció de

les millores produïdes per aquesta. En aquest sentit

constitueixen un element fonamental a tenir en compte en el

procés de la intervenció sociocultural.
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Aquest constitueix el tercer nivell

d'anàlisi. En ell s'estableixen les finalitats (F)

genèriques que hom vol aconseguir amb el procés

d'intervenció. Aquestes finalitats genèriques estan

profundament afectades pels nivells definits fins al

moment. Tant és aixi, que aquells determinaran en gran

mesura la forma que aquest prengui i les seves posteriors

operativitzacions. La forma que aquest element pren en el

sistema que presentem es pot veure en el quadre N°. 12. Com

ja s'assenyalat, les lletres que envolten l'element

analitzat (Finalitats) fan referència en aquells elements

amb els quals es relaciona en el quadre general proposat al

final d'aquest capítol.

B/C/D/E »

B/C/D/E — »

B/C/D/E f

F.

F
I
N
A
L
I
T
A
T
S

8» G

QUADRE N°. 12: Element que conforma el nivell teleològic en
el model que hom presenta.
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D'una forma general, per tots els processos

d'animació sociocultural, s'han definit aquestes finalitats

com la consecució d'una millora substantiva de la qualitat

de vida de les comunitats. En aquest nivell caldria definir

si el que es vol és estimular el procés de concientització

o el desenvolupament del sentit crític, si es vol operar

per una major participació comunitària o per afavorir, per

exemple, la integració social o els processos de

dinamització sociocultural. Totes aquestes són finalitats

de caràcter general que sovint vindran ja especificades en

les demandes comunitàries o seran, per exemple, fruit de

carències o deficiències observades o sentides, i estaran

en la base de la decisió d'intervenir. Considerem aquestes

finalitats prèvies a la planificació, atès que com

assenyala SCHIEFELBEIN:

"En allò tecnològic, les exigències es deriven de la finalitat
elegida; el punt de partida de la planificació és, doncs, el conjunt de
fites ja definides." (1974:12).

Caldrà, tanmateix, definir en aquest punt,

les àrees genèriques en les que s'ha d'intervenir per

aconseguir la millora pretesa. Aquestes finalitats seran

posteriorment explicitades en altres nivells, sota la forma

d'objectius generals i objectius específics, fins arribar a

la màxima concretització possible.

L'encarregat de la formulació de les

finalitats és el tècnic de l'animació. Ara bé, seguint
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l'enfoc proposat fins al moment, resulta clar que aquesta

definició no es realitza sobre el buit. L'animador

consultarà prèviament als membres de la comunitat i serà en

base a la seva experiència, les seves observacions i

aquestes consultes, que realitzarà la definició de les

finalitats més adients a abastar pel procés d'intervenció.

Certament aquestes aniran en la línia de les proposades al

capítol anterior.

El nivell teleològic marca l'horitzó de tota

la intervenció i amb ell s'ha de posar en relació qualsevol

acció que es pretengui realitzar.
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2.4. NIVELL ESTRATÈGIC

Ànometat aixi perquè serà en .aquest nivell

on els animadors, informats pels membres de la comunitat,

establiran les estratègies més adients per a dur a terme la

intervenció. El quadre N°. 13 recull la forma que pren

aquest element en el model que aportem.

F B

G

P
L E
A S
N T
I R
F A
I T
C E
A G
C I
I C
O À

» H

QUADRE N°. 13: Element que conforma el nivell estratègic en
el model que presentem.

En aquest nivell, un únic element: el que

hem anomenat Planificació estratègica (G).
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G. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Justificàvem la planificació com a

instrument necessari pels processos d'animació

sociocultural en el segon capítol d'aquest estudi, en la

multidimensionalitat de l'acció interventiva i en la

complexitat del procés. Dèiem que la planificació té sentit

com a reducció de la incertitud, precisament per la

quantitat de variables no controlades que sorgeixen durant

el procés d'intervenció. Dit d'una altra manera; prou

complicat resulta el procés d'intervenció tot i

planificant, com per no utilitzar aquest instrument.

La planificació és això, un instrument per

mitjà del qual anticipem una acció. Mai una finalitat en sí

mateixa. Entesa com una finalitat il·lustraria a la

perfecció allò que hem definit en un altre lloc com a

utopia contemporitzada.

Segons ÀNDER-EGG la planificació és el:

"lètode i tècnica de racionalització en l'ús de litjans i
recursos, dins un procés de presa de decisions, anb la fita d'abastar
deterainats objectius Mitjançant accions a realitzar en un teraini
deteruinat, (i) s'aplica o es pot aplicar a qualsevol activitat a través
de la qual un individu, un grup o una institució vol aconseguir
deteninats objectius." (1977:9)
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Aquesta definició, amb la qual coincidim,

demanda la clarificació del que s'entén per

racionalització, atès que aquest autor la presenta com la

nota característica de la planificació.

Entenem la racionalització com el recurs a

un llenguatge comú, en el que la gran majoria de les

persones pot arribar a entendre-s'hi. Diu ANDER-EGG

(1977:17) que allò racional és allò específicament humà,

però que allò normal, habitual, en la vida social són les

accions alògiques o irracionals. La racionalitat permet al

menys explicar i descriure, sinó comprendre, tot allò

irracional; permet tractar de tot allò que escapa a "la

coerció de la raó". Entenem així la racionalització com un

procés de traducció que permet integrar i traslladar a un

llenguatge, o si es vol a un codi, susceptible de produir

consens, les accions no racionals. Dir ara que planificar

significa "introduir racionalitat en l'acció" (ANDER-EGG,

1977:12), resulta perfectament clar en els processos

d'animació sociocultural.

Per a planificar cal disposar prèviament

d'un coneixement de la realitat. Per això hi ha autors

(CEMBRANOS i altres, 1988) que situen la planificació, en

els processos d'animació sociocultural, després de

l'anàlisi de la realitat. En el nostre cas, no ho hem fet

així perquè pensem que l'anàlisi de la realitat constitueix

un altre dels elements que cal també planificar. És per
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això que diferenciem entre planificació estratègica i

planificació operativa. La primera abasta tot el procés

d'animació sociocultural, no només la intervenció operativa

pròpiament dita, la segona se centra en aquesta intervenció

i constitueix un pas posterior al de l'anàlisi de la

realitat.

Hem afirmat que la planificació s'ha de

basar sobre un coneixement de la realitat. Ara ens cal

saber quin és el coneixement que fonamenta la planificació

estratègica.

Com s'ha dit repetides vegades al llarg

d'aquest estudi, la planificació ha d'ésser realitzada

prèvia consulta per part dels animadors als membres de la

comunitat. Els primers aporten les tècniques de

planificació i l'experiència d'altres intervencions, els

segons aporten el coneixement sobre la pròpia realitat i la

conciencia dels problemes que pateix. Certament aquest

coneixement, basat en el sentit comú i en la pràctica de la

vida quotidiana, serà sovint incomplert, simple,

reduccionista o, fins i tot, en certs casos, inexacte.

Malgrat tot, creiem que pot servir per a contextualitzar

l'acció i per a fonamentar la planificació estratègica.

Fins i tot, des d'una perspectiva educativa es pot

instrumentalitzar com a mitjà per a concientitzar i

amplificar la visió de la pròpia realitat als membres de la

comunitat, atès que després de l'aplicació de les tècniques
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d'anàlisi de la realitat, aquests poden comparar la prèvia

i la posterior visió de la seva problemàtica.

Una planificació realitzada per l'animador,

però informada pels membres de la comunitat, pot generar,

entre aquests darrers, un compromís amb l'acció, pot

estalviar desconfiances mútues durant la intervenció, i pot

trencar la resistència al canvi que es pugui donar en el

col·lectiu comunitari.

En els processos d'animació sociocultural la

planificació estratègica és, doncs, l'anàlisi,

sistematització i racionalització programàtica, en el

sentit descrit, de la situació sociocultural d'una

comunitat i dels mitjans que cal instrumentalitzar, en un

temps determinat i amb uns recursos definits, per a

millorar la seva qualitat de vida.

La planificació estratègica prendrà com a

punt de partida les finalitats explicitades anteriorment,

per a definir a continuació:

a) L'estratègia genèrica d'acció, que contempla la resta de

nivells definits en el model sistèmic-tecnològic que

presentem (10);

b) l'estructura organitzativa de què es disposarà i el

tipus de relacions interpersonals que s'han de cercar;

(10) En sentit estricte, aquest és el priner pas de la intervenció pròpianent dita, i en ell
s'analitzaran i es definiran els nivells presentats anteriornent.
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c) els recursos humans, materials, financers i tècnics que

es tenen i els que s'han d'aconseguir;

d) els mecanismes d'avaluació de les accions;

e) el temps que ha de durar el procés d'intervenció; i

f) els resultats que s'espera obtenir.

Per acabar cal recordar un cop més que la

planificació no es pot entendre com una estructura rígida i

estàtica. Més quan al realitzar-la, encara no coneixem

d'una manera exacta sinó aproximativa la problemàtica

específica de la comunitat. L'hem d'entendre com una

estructura flexible i dinàmica, susceptible, en qualsevol

moment del procés, d'introduir canvis en el rumb de

l'acció, com a resultat de la integració de noves dades

obtingudes al llarg de la intervenció.
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2.5. NIVELL DIAGNOSTIC

Aquest nivell constitueix el "punt-zero" de

la intervenció pròpiament dita; un requisit indispensable

per a dur a terme l'acció interventiva. Es tractaria de

saber la qualitat de les condicions de vida actuals de la

comunitat com una cristalització històrica dels avatars que

han portat a una col·lectivitat humana a interactuar amb el

medi sociocultural de la manera que ho fa en el present.

Només coneixent d'una manera exhaustiva la realitat de la

que es parteix es pot pensar en planificar d'una manera

factible un futur millor. En conseqüència, com es pot

observar en el quadre N°. 14, els elements que conformen

aquest nivell, són l'anàlisi de la realitat comunitària (H)

i el consegüent diagnòstic de la situació actual (I).

(Pàgina següent).
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QUADRE N°. 14: Elements que conformen el nivell diagnòstic
dins el model que presentem.

H. ANÀLISI DE LA REALITAT COMUNITÀRIA

El primer que s'ha de dir és que l'anàlisi

de la realitat constitueix una estratègia d'investigació

que pot ésser aplicada, no solament a una comunitat, a un

barri o a un poble. Qualsevol aspecte de la realitat és

susceptible d'ésser analitzat, independentment dels límits

sociogeogràfics que hom pugui establir. En el cas que ens

ocupa allò que ens interessa és la realitat comunitària.

Serà per tant la qualitat de vida d'una col·lectivitat
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humana, en els seus múltiples aspectes, el que haurem

d'analitzar. El marc contextual que envolta i dóna sentit

en aquesta anàlisi és el desig de millora, de

perfectibilitat, de transformació i progrés. Coneixem i

volem conèixer per a transformar la realitat. Quant més

exahustivament siguem capaços de conèixer una realitat,

millor preparats estarem per a treballar en ordre a la seva

transformació.

No existeix una recepta metodològica ideal

per a la realització d'una anàlisi de la realitat. Tota

realitat és una realitat construïda per les persones que

quotidianament la viuen i per les circumstàncies que les

envolten. No existeixen dues realitats iguals. Cadascuna de

les realitats comunitàries pateix unes problemàtiques

especifiques, disposa d'uns determinats recursos i té unes

expectatives concretes sobre el seu futur. L'objectiu

estratègic de l'anàlisi de la realitat és el mateix en

qualsevol intervenció, però la seva instrumentació ha

d'estar adaptada a les particulars característiques de la

realitat objecte de l'anàlisi. És en aquest sentit que la

participació de la comunitat resulta determinant en aquest

nivell de la intervenció. Les percepcions que sobre la

pràctica de la vida quotidiana, tenen els membres d'una

col·lectivitat humana assenyalen a l'animador les línies

mestres sobres les que s'ha de centrar, o sobre les que ha

de posar l'èmfasi, l'anàlisi de la realitat.
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CEMBRANOS i altres (1988:30-1) defineixen

els criteris en els que s'ha de basar l'anàlisi de la

realitat comunitària:

a) Ha d'ésser una investigació instrumental, en el sentit

que la seva finalitat s'orienta vers la resolució de

problemes pràctics, vers una actuació sobre la

realitat.

b) Una acció dirigida al canvi social.

c) Una metodologia que ha de comptar amb la participació

dels membres de la col·lectivitat comunitària.

d) Un autodiagnòstic que constitueix en sí mateix acció,

atès que posa en marxa la comunitat.

e) Una forma d'investigar intel·ligible pel col·lectiu que

s'analitza. Ha de ser, per tant, accesible.

f) L'apropament a la realitat ha de ser crític.

g) L'anàlisi ha de servir d'espai, de context per a la

creativitat social, de manera que permeti dissenyar el

futur que es vol viure.

Aquests mateixos autors defineixen també els

moments que qualsevol anàlisi de la realitat ha de

contemplar (1988:33). Aquests són:

a) Descripció.

b) Percepció social.

c) Explicació/interpretació.

d) Alternatives.
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e) Ajustament.

Els mateixos autors expliciten d'aquesta

manera cadascun d'aquests elements:

"Es tracta de conprendre una situació-problena, preguntant-se,
què és allò que hi ha, que és allò que no hi ha (descripció), què pensa
la gent d'allò que passa (percepció social), perquè la realitat és així
(explicació/interpretació), quines altres fones de realitat podrien
ésser (alternatives), con apropar allò que voleia ésser a allò que tenim
(ajustaient)." (1988:33)

Per la nostra part, hem definit, en una

perspectiva holística i ecològica, les variables que

fonamentalment hauria de contemplar qualsevol anàlisi de la

realitat comunitària.

Cal conèixer, en primer lloc, allò que ha

portat a un col·lectiu humà a ésser allò que és en el

moment de l'anàlisi (HI. HISTORIÀ I TRADICIONS). Cal

conèixer també què és i què no és (H2. CARACTERÍSTIQUES).

Tanmateix les determinacions de tot tipus que l'afecten

(econòmiques, geogràfiques, socio-polítiques,

interpersonals i comunicacionals, culturals, etc.) (H3.

CONDICIONANTS). També les necessitats que té el col·lectiu

humà poden assenyalar les línies futures d'intervenció (H4.

NECESSITATS). Les diferents possibilitats, les opcions de

futur que s'obren, en el moment de l'anàlisi, envers el

futur, constitueix un altre de les línies que s'han

d'investigar (H5. POSSIBILITATS). Necessitem saber també

els recursos de tot tipus, materials, humans, financers i

tècnics de què disposa la comunitat (H6. RECURSOS).
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Finalment ens interessa qualsevol tipus de dades, sobre el

col·lectiu comunitari, que ens puguin ajudar a millor

comprendre la seva situació actual (H7. ALTRES DADES).

Totes aquestes dades es poden obtenir

mitjançant l'aplicació de tècniques específiques pel

coneixement de la realitat, a partir d'un disseny original

d'anàlisi elaborat pels animadors amb el concurs del

col·lectiu comunitari.

No hem de confondre l'anàlisi de la realitat

amb tot allò assenyalat al nivell psicosociològic, atès que

en aquell cas fèiem referència als determinants i

condicionants que calia tenir presents durant la interacció

animadors-col.lectiu comunitari. En l'anàlisi de la

realitat les dades obtingudes es refereixen exclusivament a

la comunitat, tot i que informen i aporten dades en allò

que vam definir com a "estat psicosociològic de la

intervenció".

Cal dir, finalment, que l'anàlisi s'ha de

realitzar en dues vessants:

a) Allò que objectivament hi ha o pot haver.

b) Allò que els membres de la comunitat creuen que hi

ha o pot haver.

Aquestes dues perspectives en l'anàlisi de

la realitat comunitària contextualitzen les dades
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obtingudes i permenten, en conseqüència, obtenir una visió

el més aproximada possible d'allò que una comunitat és en

un moment cristalitzat de la seva història.

I. DIAGNOSTIC

Segons TRILLO (1986:240) el diagnòstic és el

nexe que interrelaciona investigació i programació.

Certament en el nostre cas el diagnòstic se situa entre la

investigació, pròpia de l'anàlisi de la realitat, i la

programació de la intervenció, pròpia de la planificació

operativa.

El diagnòstic constitueix el resultat de

l'anàlisi de la realitat i, com a tal, ha de proporcionar

tant una descripció de la situació actual comunitària i la

seva problemàtica, com de les causes que han portat al

col·lectiu comunitari a la situació present. Si volem

transformar la realitat no és suficient conèixer-la, cal

saber també els factors que l'han portada a ser com és en

el moment de l'anàlisi. Es fa necessari conèixer

l'estructura de la realitat per així poder incidir, sota

una perspectiva transformadora, en els elements que

principalment la determinen. El diagnòstic proporciona la

base sobre la que construir l'edifici de la intervenció

sociocultural.
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2.6. NIVELL DE LA INTERVENCIÓ OPERATIVA

L'hem denominat així perquè entenem que la

intervenció constitueix tot el procés globalment

considerat. La planificació estratègica i l'anàlisi de la

realitat són ja un tipus d'intervenció sociocultural sobre

la comunitat. Si anomenem intervenció operativa a la que

ens ocupa (J) és perquè serà en aquest nivell on

s'aplicaran aquelles tècniques que cerquen específicament

la transformació de la realitat social.

El nivell de la intervenció operativa

conforma un subsistema dins el sistema més ampli de la

l'animació sociocultural. Com a tal subsistema consta d'una

planificació de la intervenció operativa (planificació

operativa) (Jl), que es realitza a partir dels resultats

obtinguts al diagnòstic; de la intervenció tècnica (J2)

pròpiament dita; i de l'avaluació (J3), que ens informa en

tot moment, a través dels processos de feed-back, de la

marxa i desenvolupament del subsistema, per a poder

introduir al llarg del mateix les modificacions

necessàries.

El fet de considerar que tant la

planificació estratègica com la planificació operativa
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constitueixen una forma d'intervenció és justifica amb dues

raons:

a) Pel traspàs de funcions i de tècniques de l'animador a

la comunitat, que comporta una interrelació constant

durant totes les fases del desenvolupament del procés

d'animació sociocultural (11).

b) Pel fet, freqüentment reiterat al llarg d'aquest estudi,

que l'animador planifica amb la informació i el

concurs dels membres de la comunitat, el que vol dir

que ja realitza una forma d'intervenció.

El quadre N°. 15 ens mostra els elements que

contempla aquest nivell tal i com apareixen en el model que

hom presenta. (Pàgina següent).

(11) La qual cosa no hipoteca per l'aniíador la presa de decisions al voltant del procés, atès
que, en cas contrari no ens lourien en l'enfoc tecnològic.



297

I-

4

J.

I
O

N
P

T
E

E
R

R
À

V
T

E
I

N
V

C
À

I

O

Jl. PLANIFICACIÓ OPERATIVA

1

J2. INTERVENCIÓ
TÈCNICA

í 1

J21. TÈCNIQUES
SOCIOLÒGIQUES

J22. TÈCNIQUES
CULTURALS

J23. TÈCNIQUES
EDUCATIVES

J24. ALTRES
TÈCNIQUES

F
E
E
D

B
A
C
K

J3. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ OPERATIVA

1

-K

QUADRE N°. 15: Elements que conformen el nivell de la
intervenció operativa en el model que es presenta.

El nivell de la intervenció operativa

constitueix el nucli central dels processos d'animació

sociocultural. Un nucli, però, que es troba absolutament

determinat per tots els elements analitzats fins al moment,

i pels que resten encara per analitzar. Com s'ha

assenyalat, les primeres intervencions en aquest camp es

van centrar, a partir de la detecció de necessitats

socioculturals urgents sense resoldre, en aquest nucli

central que ara caracteritzarem.
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Jl. PLANIFICACIÓ OPERATIVA

La planificació operativa és la

concretització de la planificació estratègica informada pel

nivell diagnòstic. S'inscriu, per tant, en les mateixes

coordenades que aquella. La planificació operativa

consisteix en l'anàlisi, sistematització i racionalització

programàtica, a partir de les dades concretes obtingudes al

diagnòstic de la realitat sociocultural, dels mitjans a

l'abast per a intervenir amb uns mètodes i tècniques

específics i en un temps predeterminat, sobre una comunitat

concreta, amb l'objectiu de produir transformacions

concretes i positives en la seva qualitat de vida.

El que en la planificació estratègica eren

objectius generals, pendents encara de l'anàlisi de la

realitat, són en la planificació operativa objectius

específics, que s'han d'abastar mitjançant la realització

d'accions concretes. En aquest cas la planificació

operativa la realitza l'animador amb el concurs de la

col·lectivitat comunitària. Serà l'animador qui pendra,

mercè a la seva formació tècnica, les decisions al voltant

de la intervenció (tècniques més adients, mètodes més

eficaces per aconseguir un determinat objectiu, etc.).

Malgrat això, els membres de la comunitat tenen un

important paper per a jugar, atès que ells són els qui
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millor coneixen la realitat sobre la que s'ha d'intervenir

i, per tant, poden proporcionar una ajuda inestimable a

l'animador. Per aquesta raó no té sentit excloure-1's del

procés de planificació operativa. Plegats realitzen, a

partir dels resultats del diagnòstic, el disseny específic

de la intervenció, que prendrà la forma d'un programa,

d'una programació. En aquest disseny programàtic han de

definir:

a) Els objectius concrets a abastar;

b) la infraestructura i recursos humans, materials, tècnics

i financers necessaris per aconseguir-los;

c) el temps que ha durar el procés;

d) les fases en que aquell s'ha de desenvolupar i les

accions que s'han de realitzar en cadascuna d'elles; i

e) els sistemes d'avaluació que controlaran aquest procés.

J2. INTERVENCIÓ TÈCNICA

En aquest apartat cal definir la

instrumentalització tècnica més adient per a la consecució

dels objectius específics planificats. Aquesta intervenció

correspon als animadors, que són els qui disposen dels

coneixements i l'experiència necessaris per a dur-la a

terme.
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Aquest és el moment en que els animadors

entren en contacte d'una manera directa amb la majoria de

persones que composen la comunitat. Com hem indicat

anteriorment respecte l'aplicació de les tècniques, allò

més important en aquest punt de la intervenció, no és tant

la tècnica que s'apliqui, com la manera d'aplicar-la. No es

pot oblidar que la major part de les vegades treballarem

amb adults, la qual cosa ens obliga, si volem aconseguir la

participació de les persones i que la tècnica sigui eficaç,

a contextualitzar-la, a posar-la en relació amb els

interessos dels participants i, sobretot, a explicitar la

seva funcionalitat.

Pel que fa a la metodologia, s'ha indicat

que l'animació sociocultural es caracteritza per ser

interdisciplinar i eclèctica. Diem que és metodològicament

interdisciplinar perquè utilitza tècniques suministrados

per una multiplicitat de ciències (psicologia, pedagogia,

sociologia, ciències de la informació i comunicació,

economia, etc.). Diem també que és eclèctica perquè barreja

aquestes tècniques en uns dissenys programàtics originals

adaptats a les particulars característiques de cada

comunitat.

En un intent de concretitzar el background

tècnic a l'abast de l'animació sociocultural l'hem dividit

en:
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J21. TÈCNIQUES SOCIOLÒGIQUES

Inclouríem aqui totes aquelles tècniques

relatives a l'anàlisi de la realitat, i a l'organització,

composició i desenvolupament dels grups humans i les

comunitats.

322. TÈCNIQUES CULTURALS

Foren totes aquelles tècniques relatives a la

creació, difusió i gestió de la cultura per part dels grups

humans i les comunitats.

J23. TÈCNIQUES EDUCATIVES

En aquest apartat inclouríem totes aquelles

tècniques de motivació, planificació i programació

d'activitats, així com tècniques d'aprenentatge i tècniques

didàctiques.

J24. ALTRES TÈCNIQUES

Si s'inclou aquest apartat és, per que qualsevol

tècnica és benvinguda si resulta eficaç per a la

intervenció . Es podrien recullir en aquest apartat les

tècniques de gestió econòmica, de comunicació

interpersonal, d'anàlisi de la interacció, etc.
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J3. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ OPERATIVA

L'avaluació de la intervenció operativa

constitueix l'últim element d'aquest subsistema nuclear

dins els processos d'animació sociocultural. És, al mateix

temps avaluació de procés i avaluació de producte. Es

tracta, de valorar el desenvolupament del procés de la

intervenció operativa. A partir de l'avaluació procesual la

retroacció o retrolimentació, definida en el quadre pel

vector de feed-back, ens permet introduir les modificacions

necessàries en cada moment del procés.

Cal doncs, un seguiment acurat i continu del

procés que ens informi, en cada fase de la intervenció, si

aquesta s'ajusta al que hem definit en la prèvia

planificació. D'aquesta manera podem anar introduint les

modificacions pertinents durant el desenvolupament del

procés, de forma que es vagi apropant als objectius

predeterminats. Serà necessari definir els indicadors de

procés que ens han d'informar del seu desenvolupament i,

tanmateix, els instruments tècnics adients per a recollir

aquesta informació (12).

(12) Atès que el desenvolupanent pràctic d'aquest estudi se centra en el processos d'avaluació,
hon pot veure allà, un exenple pràctic de les reflexions que esteu desenvolupant.
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D'altre banda, l'avaluació ens ha d'informar

si s'han aconseguit o no els objectius determinats en la

planificació operativa. Caldrà també, en aquesta avaluació

final del subsistema de la intervenció operativa, definir,

i crear o cercar, els instruments més adients per a la

realització d'aquesta valoració.
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2.7. NIVELL DE L/AVALUACIÓ

El darrer nivell que cal analitzar en

qualsevol procés d'animació sociocultural és el de

l'avaluació (K). El diferenciem del que acabem de realitzar

perquè aquell abasta el subsistema nuclear de la

intervenció. El nivell que ara definim es refereix a tot el

procés d'animació sociocultural.

Cal saber si la intervenció sobre una

comunitat ha produït o no els fruits que s'esperaven, i si

el desenvolupament del procés ha estat el més eficient i

els més enriquidor pels membres que la composen. El quadre

N°. 16 ens mostra aquest element tal i com apareix en el

model aportat.

K.

A
V
A
L
U
À
C
I
O

QUADRE N°. 16: Element que conforma el nivell de
l'avaluació en el model que presentem.
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L'estructura i desenvolupament d'aquesta

avaluació és semblant, respecte el procés del sistema

d'animació sociocultúral, de la que hem definit pel

subsistema nuclear que aquella inclou. També en aquest cas

hi ha una avaluació de procés i una altra de producte.

La primera afecta a tot el procés d'animació

sociocultúral, des del moment que s'inicia fins que es

considera acabat. De la mateixa manera que en el subsistema

nuclear que acabem de tractar, aquesta avaluació informa

sobre l'estat del procés en cadascuna de les seves fases.

I, tanmateix, és el factor feed-back qui permet introduir

modificacions. Per a realitzar aquesta avaluació cal

definir indicadors de procés i elaborar els instruments

necessaris per dur-la a terme.

La segona pretén comprovar si les finalitats

previstes s'han aconseguit i, si no ha estat així, quines

han estat les causes. També serà necessari definir, i

cercar o crear, els instruments adients per a dur a terme

aquesta valoració.

En aquest sentit diuen CEMBRANOS i altres

(1988:184) que l'avaluació en animació sociocultúral ha

d'ésser útil i pràctica. Útil perquè la informació

obtinguda ha de servir per a la millora del programa,

activitat o intervenció; en uns altres termes, ha de ser

fàcilment aplicable i utilitzable. I ha d'ésser pràctica,
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per que s'ha de dirigir a l'acció, per la qual cosa, s'ha

de basar en la realitat concreta de la intervenció

avaluada.

L'avaluació de procés o avaluació formativa

apunta pel millorament del programa d'intervenció, mentre

que l'avaluació de producte o avaluació sumativa ens permet

determinar la seva eficàcia. L'avaluació sumativa es

realitza en base als objectius-fita o terminals. La

formativa, per la seva banda, se centra en els objectius

que estan subordinats a aquells; objectius que descriuen el

procés, més aviat que els resultats. L'avaluació sumativa i

formativa, ens poden permetre obtenir una visió el més

acurada possible del desenvolupament del procés

d'intervenció.

Creiem que la responsabilitat de l'avaluació

ha de caure en el tècnic de l'animació, que és la persona

formada per a dur-la a terme. Cal insistir però, en la

importància que assignem tant a la comunicació constant de

tot allò que es farà durant el procés d'avaluació cora a la

posta en comú i posterior discusió dels resultats amb els

membres de la comunitat. Només amb aquesta intercomunicació

constant es poden estalviar les desconfiances naturals que

qualsevol tipus d'avaluació comporta.

Hem definit set nivells d'anàlisi que es

poden realitzar sobre la pràctica concreta de l'animació

sociocultural en les comunitats. Restaria per analitzar un
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element, que ha aparegut repetidament al llarg del

desenvolupament del model i que l'afecta tant en la seva

consideració holística com en la concretització de cadascun

dels elements que el componen. Ens referim al tipus de

comunicació que mediatitza tot el procés de la intervenció

sociocultural.

L. MODEL DE COMUNICACIÓ

Entenem per model de comunicació el conjunt

de pressupostos socioculturals que pauten les interaccions

que es produeixen entre les persones implicades en els

processos d'animació sociocultural. Múltiples factors

condicionen el model de comunicació en què una persona

insereix la seva interacció amb 1'altre. Des de factors de

tipus sociopsicològic com ara els rols, els status, els

esteriotips, els "frames", les motivacions, les actituds, i

els interessos, fins altres més inespecífics com ara la

pròpia història personal o les experiències tingudes. No és

ara però, el moment d'analitzar el perquè s'adopta un

determinat model de comunicació, sinó el de saber quins

models de comunicació es poden adoptar en la intervenció, i

de quina manera afectaran als subsegüents processos

d'animació sociocultural.
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Cal dir, en primer lloc, que, en parlar de

model de comunicació i de relacions personals resultants,

ens referim fonamentalment a l'utilitzat entre els

animadors (professionals i voluntaris) i la comunitat (o

els seus representants) entesos com dos interlocutors.

Conscients de la simplificació que

realitzem, dividim els models de comunicació i les

consegüents interrelacions personals resultants en :

a) Model de comunicació vertical. La intercomunicació

resultant és ascendent i/o descendent. En aquest model

l'animador és el tècnic institucionalitzat de la

intervenció i el seu estatus el situa per sobre de la

comunitat sobre la que ha d'intervenir. El tipus

d'intervenció generat és intervenció sobre la

comunitat i no en la comunitat. Les interrelacions

resultants són jeràrquiques. És en aquest sentit que

definim la intercomunicació produïda en aquest model

com ascendent (informació que va de la comunitat als

animadors) o descendent (informació que va dels

animadors a la comunitat). La distància entre ambdós

interlocutors es concreta en la formació interventiva

dels primers i la manca d'aquesta formació per part

dels segons. Altrament dit: els animadors estan

preparats per a resoldre les problemàtiques

comunitàries mentre que el col.lectiu comunitari no.

El model de comunicació vertical vindria sustentat per
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la idea subjacent que l'animador no necessita del

concurs de la comunitat per a resoldre els problemes

pels que aquella està afectada. Aquest fet distancia

els animadors i la comunitat generant un tipus de

relacions poc propícies per a la consecució d'una

informació veraç, exhaustiva i clara.

b) Model de comunicació horitzontal. La intercomunicació es

produeix entre interlocutors que estan al mateix

nivell, la qual cosa no implica identitat funcional.

Cadascú dels interlocutors posseeix una funció

específica i unes característiques determinades.

Aquestes però, no fan que cap d'ells estigui per sobre

de 1'altre. Ambdós entenen que l'eficàcia de la

intervenció depèn de les bones relacions que

mantinguin i de l'esperit de col·laboració i

intercomunicació que es generi entre ells. En aquest

sentit la intervenció fora en i amb la comunitat i no

sobre la comunitat.

En el model de comunicació horitzontal que

es defensa en aquesta tesi, els animadors són els

tècnics especialistes i els membres de la comunitat

són els protagonistes que viuen una realitat

quotidiana i que poden, amb el concurs dels primers,

transformar-la. Aquesta és una relació en la qual cada

interlocutor té un paper per a jugar. Ningú no pot

restar inactiu si es volen produir veritables

transformacions en la realitat comunitària. Els canvis
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mai no vénen; sempre és produeixen, sigui per l'acció

o per la manca d'acció.

Les interrelacions horitzontals faciliten una

circulació fluïda d'informació que nodreix d'una banda

la presa de decisions dels tècnics entorn la

intervenció, i d'una altra, faciliten actituds de

col.laboració i receptivitat per part del col.lectiu

comunitari. En el model de comunicació vertical el

conflicte es resol, fonamentalment, per la via de

l'autoritat, en el de comunicació horitzontal

bàsicament per la de la negociació i el consens. En el

nostre cas però, no defensem la negociació i el

consens, atès que, en qüestions tècniques, aquest no

tindria sentit. Defensem en contrapartida, una

circulació fluïda d'informació entre interlocutors al

mateix nivell (per això parlem de relacions

horitzontals), cadascú dels quals té un paper

específic a jugar durant el procés d'intervenció.

Cal finalment assenyalar que aquests models

mai no es produeixen a la realitat en estat pur, i que, a

la pràctica de la intervenció sociocultural, trobarem

diferents models relacionals que es podran ubicar entre els

dos pols que hem definit.

Hom pot observar tots aquests nivells

analític-explicatius que conformen el sistema de l'animació

sociocultural en el quadre N°. 17.
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IV.- ANIMACIÓ SOCIOCULTÜRAL I TEATRE: LES TÈCNIQUES I ELS

ELEMENTS TEATRALS. LA INTERVENCIÓ SOCIOCULTÜRAL AMB

TÈCNIQUES I ELEMENTS TEATRALS.

À.- EL TEATRE: TRETS CARACTERÍSTICS.

B.- DELIMITACIONS CONCEPTUALS: VERS UNA TIPOLOGIA
TEATRAL.

C.- L'INTERVENCIÓ SOCIOCULTÜRAL AMB TÈCNIQUES I
ELEMENTS TEATRALS.

D.- RECOPILACIÓ I ANÀLISI DE LES TÈCNIQUES I ELS
ELEMENTS TEATRALS.
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A.- EL TEATRE: TRETS CARACTERÍSTICS

En aquest punt s'analitzen

1. El teatre: introducció.
2. El teatre i la vida.
3. El teatre i l'home.
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1. EL TEATRE; INTRODUCCIÓ

"L'art dramàtic es troba
fermament arrelat a la naturalesa
humana, i ésser humà significa
gaudir amb desventures i
desastres." (BENTLEY, 1982:23)

El teatre ha estat una constant al llarg de

tota la història de la humanitat. Sigui amb l'objectiu de

conjurar forces desconegudes de la natura, de purificar les

ànimes dels participants, d'explicar els misteris de la

vida i/o la societat, de concienciar o desvetllar un poble

sotmès a una situació represiva o, simplement el

d'entretenir un grup i fer-li passar una bona estona, el

teatre ha acompanyat l'home des de l'època de les cavernes

fins els nostres dies. Entès com element ritual i sacre;

perseguit pels poderosos per treure a la llum els seus

vicis i/o denunciar els mals de la societat; protegit pels

governant o pels aristòcrates com una acció de prestigi o

de gaudiment intel·lectual; tolerat, finalment, com una

activitat baixa, pròpia d'ignorants i de gent sense

educació, totes les societats al llarg de la història

humana, sota una o altra forma, han conegut el teatre.

D'altra banda, l'activitat teatral ha estat

a càrrec de tot tipus de protagonistes, des dels esclaus
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fins els príncipes, passant pels sacerdots, els nobles, els

intel·lectuals i el poble més planer. El teatre s'ha

constituït així en un fenomen essencialment humà,

característic, amb status, funcions i protagonistes força

diferenciats, d'acord amb el moment socio-històric, de

qualsevol agrupació social humana.

El teatre és al mateix temp un fenomen

personal i social. És un fenomen personal perquè es

conforma com un element força adient pel descobriment,

desenvolupament i creixement de la pròpia persona. És un

fenomen social perquè l'acte teatral és, abans que res, un

acte de comunicació pel que un grup de persones

comparteixen una realitat en un moment donat de l'espai i

del temps. Tots dos aspectes se solapen dins el teatre i

per ambdós aquell pot constituir-se en un element de

dinamització i progrés humà.

La mimesi i la capacitat de representar és

quelcom inherent a l'home. Una i altre constitueixen

factors teatrals essencials. Des dels primers anys el nen

repeteix les accions que veu al seu entorn, imita el que

fan els adults i els seus companys; assatja, d'aquesta

manera, conductes i posa a prova les pròpies capacitats. En

aquest sentit, diu ARISTOTIL en l'Art Poètica que la

imitació és quelcom connatural a l'home des de la

infantesa; que és també quelcom comú a tots els homes i que

això és així perquè 1xaprenentatge resulta força delectable

(1970:31). La mimesi és, en essència, una acció individual
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que no demanda necessàriament, per a la seva realització,

la presència dels altres; el subjecte imita un model. La

representació, pel contrari, és una acció social, atès que

el subjecte realitza' una acció o imita també un model,

sempre però, davant d'altres subjectes que observen la seva

imitació. Aquesta constitueix la condició sine qua non per

a poder parlar de teatre o d'un fenomen teatral. Com

assenyala BENTLEY, "la situació teatral, reduïda a la

mínima expressió, consisteix en que A personifica B mentre

C el mira" (1982:146). Per a que es produeixi una situació

teatral doncs, calen, al menys, dues persones: una que

representa i l'altra que la mira.

Històricament, el teatre ha estat també

objecte de nombroses expectatives en relació a la situació

sociocultural en què es produïa i en relació a la pròpia

vida. VICTOR HUGO, per posar un exemple, veia en el teatre

l'instrument capaç de conciliar les contradiccions socials;

deia: "iProfund misteri el de la transformació (mitjançant

el teatre) de la multitud en poble!" (1). BRECHT, per la

seva banda, va considerar el teatre com un element adient

per a la presa de conciencia que permet al públic

aprofundir en les seves contradiccions internes (2).

El teatre s'ha pensat sovint com un element

culturitzador, desvetllador de conciencies i facilitador de

processos de transformació social. Probablement, ha hagut

(1) Cit. Pag. 12, UBERSFELD (1989).
{2) Ibidea, pàg. 12.
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moments en el passat en que ha pogut jugar, en aquest

sentit, un paper important. El cert és que, a finals del

segle XX, el teatre ha de compartir aquestes i altres

funcions (si es que concloem que són realment les que li

pertoquen) amb altres mitjans de comunicació com ara el

cinema, el video o la televisió. De fet, inclús les seves

funcions tradicionals, la funció catàrtica i la

d'identificació, es posen en qüestió davant les infuències

generades pels altres mitjans. Es parla, fins i tot, de la

mort del teatre, i certament, amb el pas d'aquests últims

anys, s'està convertint en quelcom cada cop més minoritari,

tant per l'impacte que genera en els diferents públics com

per l'atenció, cada cop més minsa, que li dispensen les

institucions.

Des del nostre punt de vista el teatre

efectivament ha mort o, més aviat, està moribund. Ho està

però, sota la forma que històricament ha estat conegut; com

a ritus, com a espectacle, com a denúuncia, com a mitjà per

a guanyar-se la vida, com a representació massivay en

definitiva, com un fenomen sociològic de comunicació

humana. Amb totes aquestes funcions, el teatre només pot

sobreviure com a "teatre de museu"? subvencionat per les

administracions, les institucions o les entitats com una

peça pel record, de museu, massa important, en la història

de l'home, com per a permetre que desaparegui.

Ara bé, una cosa és que canvïi de funcions i

un altre que desaparegui. El teatre, com a fet eminentment
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social, evoluciona al mateix temps que la nostra societat

i, si sembla previsible que desaparegui en un futur pròxim

com a mitjà de comunicació social, cada cop és més gran la

força que pren com à metodologia de formació personal i

social. Les potencialitats que, en aquest sentit, presenta

el teatre han fet que, en aquests darrers anys, fos cada

vegada més present en els programes i plans de formació

sota la forma de dramatitzacions i de teatre infantil.

Tanmateix, altres fenòmens com ara el teatre popular, el

teatre de barri o el "teatro campesino", mostren la seva

funcionalitat respecte l'aprenentatge personal i interactiu

en el si de la comunitat.

Des de l'educació i l'animació sociocultural

el teatre es presenta doncs, com un instrument a analitzar

i investigar a fi i efecte de rendibilitzar les seves

influències en ordre a una millor formació de les persones,

tant en la seva perspectiva individual com a social.
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2. EL TEATRE I LA VIDA

"Quan veus un tipus dedicat
sencerament al teatre, i que porta anys
en ell, et preguntes: però bé, aquest
senyor què fa aquí? Fa de mort, de
difunt. Pretén representar, quan, per a
fer-ho, no cal pujar a un escenari, ho
estem fent tots cada dia." (JIMÉNEZ,
1974:9).

Teatre i vida són conceptes que

s'autoimpliquen. El primer es fonamenta en la segona i

aquesta utilitza aquell en el seu desenvolupament. Ara bé,

malgrat les semblances que pugui haver entre tots dos, en

cap moment poden ésser identificats. Cal doncs, matisar la

idea que CALDERO proposà quan parlà de "el teatre de la

vida».

La fórmula "el teatre com a mirall de la

vida" és una fal·làcia. En tot cas, com assenyala PALANT,

el teatre és un prisma, "perquè quan li arriba la llum de

la vida es descomposa i permet veure tots els seus colors,

la seva entranya", que -com afirma l'autor-* és la veritable

essència del teatre (1968:28). Sigui com sigui, com a

mirall o com a prisma, allò que ens interessaria saber és

els punts de contacte que existeixen entre tots dos.

Altrament dit: en què s'asemblen o es diferencien les

situacions socials de les situacions dramàtiques? És
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d'aquesta diferenciació d'on podrem treure els elements que

ens permeteran després pensar el teatre com un instrument

de formació per a la vida i/o d'intervenció sociocultural i

educativa.

El teatre és una cerimònia, un ritu al que

actors i públic se sotmeten voluntàriament. L'alçament del

teló, les llums que s'encenen i l'espectacle que comença

amb la connivencia dels espectadors. Els rols representats,

les músiques, l'escenografia, les indumentàries dels

oficiants-actors; tot suqqereix un món ritualitzat i

sacralitzat, el drama, que es recrea en cadascuna de les

funcions representades. Els fets no són dramàtics per ells

mateixos. Requereixen, com s'ha assenyalat, la mirada de

l'espectador. Veure l'aspecte dramàtic d'un esdeveniment

significa tant percebre els elements en conflicte com

reaccionar emocionalment al seu estímul (BENTLEY, 1982:16).

La situació dramàtica és cerimonial perquè segueix unes

determinades accions, en un espai preparat especialment i

amb uns codis predeterminats, acceptats i compartits tant

pels oficiants com pels assistents.

D'altra banda, també en a la vida social és

produeixen cerimònies. Un casament, la inauguració d'un

monument o un tribunal comparteixen amb el teatre els

elements definits, de manera que es constitueixen en una

mena de "teatre espontani" (DUVIGNAUD, 1981:17). Ara bé, la

vida no es redueix en aquestes "teatralitzacions

espontànies" i hi ha d'altres aspectes que no responen en
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aquest esquema. Potser és la representació de rols la

semblança més aparent entre les situacions socials i les

dramàtiques. La personalitat humana i la pròpia realitat de

la persona es va construint a través, entre altres coses,

dels diferents papers que l'individu juga, al llarg de la

seva vida, en les interaccions amb els altres. Aquest serà

un dels elements claus a l'hora de pensar el teatre com

instrument de formació.

Malgrat tot, la semblança, en la

representació de rols, entre el teatre i la vida és

solament aparent. Cal dir, en primer lloc, que el teatre és

una convenció. Certament la realitat escènica s'origina en

la realitat de la vida i adopta formes pròpies per a

expressar-se sobre l'escenari, des del qual, arriba a un

espectador disposat a escoltar-la i incorporar-la a sí

mateix com a realitat de la pròpia vida (PALANT, 1968:10).

Aquesta realitat escènica però, es basa en un text i aquest

s'origina sempre sobre la convenció. Parlar de convenció

significa parlar de límits, de manca de llibertat, de

reducció a allò establert. La convenció és així la presó,

una presó generalment estètica (si es vol, artística), en

la qual es troba atrapat el teatre. A les situacions

socials l'home pot improvitzar rols adients o en

corresponència als canvis que es van produint; pot trencar

la cerimònia en un moment donat. En el teatre, fins i tot

aquest trencament està previst, forma part de la convenció

i només pot ser dut a terme per l'actor-oficiant. Quan

l'actor baixa de l'escenari, trenca el seu paper o
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improvitza i increpa l'espectador, ni la cerimònia ni la

convenció han estat trencades, únicament han ampliat el

camp d'acció. L'actor està demanant a l'espectador que

canvïi de codi comunicatiu, millor dit, l'està forçant

(atès que ho fa sota l'atenta mirada de la resta

d'espectadors i sabent que el més probable és que no el

canvïi) a jugar un paper pel que no ha pagat (a no ser que

l'obra es presenti com a "de participació" o "de

provocació"); a jugar un rol pel que no està preparat,

sempre però dins la convenció. La barrera que existeix

entre l'actor i l'espectador no desapareix simplement pel

fet que el primer baixi a la platea.

Malgrat les innovacions del teatre

contemporani en la línia d'un apropament de l'experiència

dramàtica a l'experiència vital (ARTAUD, BRECHT, PISCÀTOR,

PIRANDELLO, etc.), la realitat de l'escena segueix sent

essencialment diferent a la realitat de l'espectador. Com

assenyala UBERSFELD:

"El teatre posseeix l'estatut del sosni; es tracta d'una
construcció iiaginària, i l'espectador sap que aquesta construcció resta
radicalient separada de l'esfera de l'existència quotidiana." (1989:34).

Des del meu punt de vista, qualificar el

teatre de "construcció imaginària" fóra potser massa

exagerat. El teatre constitueix també una realitat; és

però, de diferent mena que la realitat de l'espectador. És

una realitat sotmesa a regles que resulten estranyes a les

de la vida quotidana. És una realitat construïda en base a
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un temps i a un espai diferent, però no per això

necessàriament imaginària.

La vida és essencialment dinàmica, el teatre

és estàtic i per això no té una eficàcia real. La primera

exigeix decisions i accions, en el segon aquestes estan

prefixades, immobilitzades en el temps i l'espai, i tenen,

per tant, un valor simbòlic. És precisament la impotència

social de la cerimònia teatral qui enriqueix el seu poder

de simbolització. En aquest sentit em sembla molt

clarificadora la distinció que fa DUVIGNAUD:

"...la situació draiàtica difereix de la situació social, en
quant aquesta encarna els rols socials per a afinar el seu dínanisne i
•odificar llurs pròpies estructures, lentre que la prinera representa
l'acció, no per a realitzar-la, sinó per adoptar el seu caràcter
sinbòlic. La situació social condueix a la inversió de noves situacions;
la situació draaàtica fa perianent una configuració que no supera cap
obstacle, perquè aquest, subliaat, converteix en insoluble al conflicte.
Els rols socials coapronesos en la trava de la vida real pateixen la llei
de la força írreprinible que fa de la vida una inexorable necessitat. Els
líiits entre el teatre i la vida social passen per la sublinació dels
conflictes reals; la cerinònia draiàtica és, per definició, una ceriïònia
social diferida, suspesa, retinguda. L'art draiàtic sap que es troba al
urge de la realitat concreta." (1981:21)

És el fet diferit i sublimat d'aquesta

cerimònia social que és el teatre, allò que fonamentalment

ens interessa des del món educatiu. Diu UBERSFELD que

l'experiència teatral és un "model reduït" de la vida

(1989:210), la qual cosa permet a l'espectador viure-ho com

a exorcisme, exercici o joc. El teatre constitueix així una
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experiència que permet viure impulsos, emocions, sentiments

i conductes que, a la vida quotidiana, normalment són

reprimits. Tot allò prohibit a la realitat pot ésser viscut

al teatre sense cap perill. Estem en el camp de la

simulació, de la comunicació, i en l'àmbit d'allò que des

d'ARISTOTIL es coneix com a "catarsi".
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2.1. El teatre com a procés de comunicació

"Una paraula no comença com a
paraula, sinó que és un producte final
que s'inicia com a impuls, estimulat
per l'actitud i la conducta que dicta
la necessitat d'expressió." (BROOK,
1973:14).

Hem definit el teatre com a pràctica socio-

personal i com a mitjà de comunicació. Ambdós tipus de

pràctica impliquen que hi ha quelcom, en l'experiència

teatral, que es posa en comú o que es comparteix, i això

significa participació. En l'acte teatral es produeix una

participació física, psicològica i emocional tant per part

dels actors com per part del públic assistent. En el cas

dels actuants aquesta participació és clarament observable,

no ho és tant en el cas dels espectadors.

L'espectador es desplaça per assistir a la

representació, entra en el teatre i es disposa a reaccionar

davant el que se li presenti. A partir del moment en què

s'aixeca el teló o comença l'espectacle tot va passant

gradualment a segon pla a excepció de l'emoció; una emoció

col·lectiva, compartida entre actors i espectadors, que

oscil·la constantment d'uns als altres i que flota,

lleugera, carregada, densa o expectant en l'ambient. Hi ha

un continu intercanvi comunicatiu entre l'escena i la
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platea; a les realitzacions dels actors respon el públic

amb riures, silencis, petits canvis de postura a la butaca,

aplaudiments o indiferència. L'actor, a sobra l'escenari,

rep molt clarament aquestes respostes a través no solament

de les reaccions dels espectadors sinó, sobre tot, a partir

del canvis, sovint molt subtils, que es produeixen en

l'ambient. L'actor respon també en aquests canvis amb la

seva interpretació sobre l'escena, generant-se així, un

flux d'informació psico-sociològic-emocional de tipus

bidirecccional que influeix i canvia d'alguna manera la

personalitat i la percepció de la realitat de tots els

participants en l'experiència teatral; actors i públic.

De fet, com assenyala ÜBERSFELD, és

l'espectador més que el director o els actors qui fabrica

l'espectacle, atès que el primer està obligat no solament a

seguir una història o una fábula, sinó també a recomposar,

a cada instant, la figura total dels signes que concorren a

la representació. Al mateix temps s'ha d'apropiar

(identificació) i allunyar (distanciament) de l'espectacle;

la primera li permet viure-ho, la segona pensar-ho. Com

indica aquest autor, possiblement no existeixi un altre

activitat que exigeixi una semblant presa de posició

intel·lectual i psíquica. Pot ser en aquí estigui la raó

que el teatre hagi sobreviscut a les més diverses societats

i sota les formes més variades (1989:32).

En el quadre N°. 18 es poden observar

gràficament les característiques de l'intercanvi
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comunicatiu que es produeix entre el públic assistent i els

actors durant la representació teatral. En el quadre,

escenari i platea representen els espais psico-físics en

els que es mouen respectivament actors i espectadors. Amb

la representació gràfica de dos actors i dos espectadors

hom vol simbolitzar la relació establerta entre tots els

actors que hi ha a l'escenari d'una banda i, d'un altre,

tots els espectadors que hi són a la platea, (veure pàgina

següent)
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l'actitud de l'espectador, durant l'espectacle teatral, el

que permet parlar d'aquell com de facilitador o d'incitador

a la pràctica social, atès que la reflexió sobre un

esdeveniment, a més a més viscut intensament, pot

il·luminar els problemes de la vida de l'espectador. De fet

això permet també entendre el teatre com instrument apte

pel coneixement. BRECHT assenyala que plaer i reflexió

s'associen en el teatre. Així, la identificació i el

distanciament juguen, simbiòticament, un paper dialèctic en

el teatre (UBERSFELD, 1989:41).

Dèiem en un altre punt que enteníem la

racionalitat com un codi de comunicació que té la gran

potencialitat de permetre recollir i explicar, sinó

comprendre, la resta de codis comunicatius que l'home

utilitza en la seva interacció amb el món. Potser és en el

teatre on millor es manifesta aquesta condició de la

racionalitat, atès que conviu en una armonía integradora

amb altres codis com ara l'emocional, per exemple. Com

assenyala BARTHES, "ens trobem davant una veritable

polifonia informacional; això és la teatralitat: una

espessor de signes" (3). És per això que es parla del

teatre com d'un llenguatge total que implica tanmateix la

persona com a unitat, sense les segmentacions a le? quals,

en funció d'una analítica gairebé sacralitzada, e tenen

acostumats els temps actuals. És per això també que

UBERSFELD afirma que "en a la mida que un llenguatge es

defineix com un sistema de signes destinats a la

(3) Cit. Pag. 16, UBERSFELD (1989).
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comunicació, està clar que el teatre no és un llenguatge"

(1989:19). Certament no ho és. El teatre està constituït

per una multitud de llenguatges, tants com a registres té

l'ésser humà per a interaccionar amb el món i construir

així la seva realitat.

Entès com a procés de comunicació, cal

enunciar encara dos trets definitoris del teatre. D'una

banda, la seva immediatesa, i d'un altre, el seu caràcter

d'efímer, precisament com a conseqüència d'aquella. Mai

poden donar-se dues representacions de teatre idèntiques.

El teatre treballa amb material viu, amb persones, i això

fa que, malgrat representar els mateixos actors la mateixa

obra amb el mateix públic, el resultat sigui sempre

diferent. D'aquí sorgeix la seva condició d'efímer; un cop

acabada la representació teatral resulta impossible

repetir-la amb exactitud. El material de treball són les

emocions i aquestes estan subjectes a tants factors de

variabilitat que es fa inviable la seva idèntica

reproducció.
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2.2. La "catarsi" i el teatre

"Quantes obres són interrompudes
amb aplaudiments a una frase que fora
del teatre ningú no gosaria
pronunciar," (DEL SÀZ, 1967:8).

D'ençà que ARISTOTIL va definir, en la seva

Poètica, la catarsi, aquest s'ha convertit en un tema

recorrent en totes les anàlisi i estudis fets sobre el

teatre. Concepte interpretat fins la sacietat, constitueix

un dels eixos centrals i definitoris del fet teatral.

En la seva formulació inicial ARISTOTIL

afirmà que la tragègia era la imitació o la representació

d'una acció virtuosa i perfecta que, mitjançant el temor i

la pietat, produïa la purificació d'aquestes passions. A

partir d'aquí i segons les orientacions o ideologies dels

diferents autors, la catarsi ha estat interpretada com a

sublimació, conjuració, purgació, desdramatització i altres

termes semblants que volien reflectir l'efecte generat en

els individus per la representació escènica dels seus

conflictes.

La catarsi constitueix un procés intra i

interpersonal que opera de la següent manera:
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a) Una acció dramàtica és representada.

b) Una/es persona/es la veu/en.

c) Aquesta visió provoca en la/es persona/es una

identificació amb el subjecte que realitza l'acció

dramàtica. Aquesta identificació es produeix per

efecte de la similitud existent entre d'una banda,

l'acció dramática representada i llurs circomstàncies,

el subjecte que la representa i les emocions

implicades i, d'un altre, la/es persona/es que la

veu/en, les accions de la seva esfera vital amb les

seves particulars circumstàncies i les emocions

implicades en aquestes accions.

d) La identificació provoca en la/es persona/es que la

veu/en una vivència simulada de l'acció. Succeeix com

si la visqués/sin sota un altre pell, i això sense els

perills, de tot tipus, que la vivència real

comportaria.

e) La vivència simulada genera en la/es persona/es que la

veu/en un alliberament o una descàrrega de les

tensions provocades pels conflictes que acompanyen les

seves vivències reals.

Pot ser és aquest efecte catàrtic del teatre

la causa que, al llarg de la història, hagi estat utilitzat

per a les finalitats més diverses. Certament, serà també

aquest efecte qui dota a les experiències teatrals d'una

tan gran potencialitat formativa. És l'efecte catàrtic qui

converteix el teatre en un adient camp de proves per a que
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l'home, sigui nen, adolescent, adult o vell, pugui

experimentar d'una manera simulada, i per tant, amb la

possibilitat de cometre errors sense que això tingui

efectes negatius importants, la seva pròpia personalitat,

la personalitat dels altres i tot tipus de conductes

interactives.

De poc però li serveix al teatre, com a

mitjà de comunicació social i espectacle, disposar d'un

instrument tan efectiu. Si en el passat aquest va ésser un

dels grans atractius del teatre, en l'actualitat no l'ajuda

el més mínim a sortir de la seva situació d'indigència

social. Diu CARDIN:

"En una societat no hotogènia, con la nostra, en què les funcions
no estan jerarquitzades ni fixes -coa succeïa a l'Edat Mitjana- allò
sagrat ha estat secularitzat i l'ànbit de la catarsi està totalment
diversificat." (1974:8)

En els nostres dies aquest mateix efecte, la

catarsi, ha estat pres per altres mitjans de comunicació

social, d'entreteniment i lleure. Sembla ser que, avui en

dia, venen més aviat de la mà de les imatges que no pas per

les representacionc "en viu" del teatre. En aquest sentit,

la televisió, el cinema i el video, entre altres,

produeixen, potser més eficaçment, en les personalitats

actuals i en la nostra cultura de la imatge, el mateix

efecte que tradicionalment havia produït el teatre.




