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1967: "Aquell noi suau, educat i ríaller' 

La tensió utópica 
d'un pedagog 

RAMÓN CANALS I 
FRANCESC CARBONELL 

Q uan l'estiu de l'any 1969, en 
unes jornades de treball 
preparatóries del curs se-

güent celebrades a Parets del Va
lles {anomenades irónicament "la 
setmana de la mandra"), várem co-
néixer en Quim Franch, que s'inte-
grava com a mestre en l'equip de 
l'escola Costa i Llobera de Barce
lona, és ciar que ningú no podía 
preveure que aquell noi de 25 anys, 
suau, educat i rialler, seria un deis 
pedagogs catalans mes prolífics i 
guardonats deis vint anys següents. 
Pero sí que s'endevinava que la 
seva entrada a l'escola no seria 
intranscendent. 

De la industria a l'ensenyament 

Si mes no, el fet de procedir no 
pas d'una altra escola sino d'una 
empresa d'electrodoméstics {en uns 
anys en qué el mes freqüent era 
que fossin els mestres els qui aban-
donessin l'ensenyament per anar a 
cercar un sou digne a la industria), i 
haver-se format en una escola de 
Ciéncies Empresarials (ESADE) en 
lloc d'una escola de magisteri, ja 
eren dades prou insólites com per 
despertar expectatives sobre "si se'n 
sortiria o no" de fer rutilar com cal 
una aula de vailets de nou anys. 

La decisió de fer una carrera de 
ciéncies va ser fortament orientada 
per la familia per motius clars de 
prestigi económic I social. En Quim 
havia estat sempre mes inclinat cap 
a les humanitats i el seu neguit al

truista de dedicar-se a tasques mes 
socials i educatives l'havia dut a 
simultanejar els seus estudis amb 
una entrega incondicional i gene
rosa del seu temps Iliure al deis 
infants, a través de l'escoltisme i les 
colónies d'estiu. I va trobar en 
aqüestes activitats les satisfaccions 
que la industria no li donava, de 
manera que van ser el trampolí que 
el va ajudar a llenpar-se cap a la 
professionalització en l'educacló. 

Aquest abandó d'una professió 
molt mes ben remunerada per de
dicar-se a l'ensenyament (en Quim 
no va ser un cas únic, a la mateixa 
escola hi havia en Pere Roig, quí-
mic industrial —i també cap escol
ta), i el fet que unes escoles de
terminados estiguessin disposades 
a absorbir aqüestes persones dins 
deis seus claustres de professors. 
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va ser possible grácies a una serie 
de circumstáncies que convé re
cordar si volem situar adequada-
ment el personatge en el seu mo-
ment historie. 

Cal recordar que en els inicis del 
moviment de renovado pedagó
gica, aquell grapat d'escoles que 
havien decidit ser les continuado
res de Tescola activa catalana de la 
pre-guerra, i que agafaven el relleu 
de les mans encara vives de mes-
tres com per exemple l'Alexandre 
Galí, l'Artur Martorell, l'Enriqueta 
Ferrer... es malfiaven absolutament 
deis mestres i pedagogs formats a 
les escoles de magisteri o a la uni-
versltat de l'época —mes oportú 
seria dir "deformats"— fins a l'ex-
trem de considerar una rara avis 
aquell mestre en el qual es donaven 
tres circumstáncies: que fos un noi, 
que tingues la t i tulado i que mani-
festés adequada (indispensable a 
efectes burocrátics i administra-
tius) una motivado i una actitud 
positiva cap a l'ensenyament. Es 
valorava per damunt de tot les qua-
litats personáis del mestre, que s'a-
valuaven en tres o quatre entrevis
tes, i la seva inquietud professional 
i humana; estávem tots convenguts 
que si "hi havia fusta", ja aprendria 
a treballar, treballant en equip. 

EscoltJsme i renovado 
pedagógica 

Cal recordar també la importan
cia del moviment escolta d'aquells 
anys. Ja des del seu inici com a 
minyons de muntanya, s'havia anat 
formant tota una generado de caps 
amb una torta sensibilització cap al 
fet educatiu. Tant en el moviment 
de renovado pedagógica com en 
l'escoltisme hi havIa en aquells mo-
ments (ans 60) una ideología básica 
comuna que derivava d'un cert ca-
tolicisme progressista, del perso
nalismo de Mounier, de la praxis de 
r"engatjament", etc. Compartlen 
també un rebuig visceral i obert cap 
al sistema polític i ais seus valors I 
un afany de revitalització d'un cata
lanismo, si voleu "de xiruca", pero 
que tenia el seu sentlt en aquells 
moments. 

Per tañí, varen trobar-se els dos 
movirnents en uns moments en qué 
es necessitaven i es complementa-
ven mútuament —tant peí que afir-
maven com peí que negaven, i que 
tenien el suport d'unes classes mit-
jana i mitjana-alta a les quals con
venia i interessava aquest tlpus de 
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formado, tant en l'escola com en el 
lleure deis seus filis. 

Posteriorment l'escoltisme ha 
agafat una imatge pública molt di-
ferent de la que tenia en aquells 
moments en qué en Quim i altres 
van treballar-hi de valent. Serveixi 
de test la constatado de l'elevat 
nombre de líders actuáis (en el ter-
reny de !a política, de la cultura...) 
que van fer una liarga estada en 
l'escoltisme. 

Aquest aspecte de complemen-
tació mutua i recíproca influencia 
va anar encara mes enllá del fet de 
treballar amb una certa afinitat ideo
lógica sobre uns mateixos infants. 
La mateixa Marta Mata reconeixia 
en una carta pública adregada a en 
Quim l'endemá de la seva mort que 
l'entrada del grup que treballava 
amb ell a ¡'Escola de l'Esplai, al final 
deis seixanta, en les Escoles d'Es-
tiu, vasuposar unain jecc iódesaba 
nova importantíssima en l'actuaiit-
zació i redefinició deis principis 
orientadors d'aquell moviment de 
renovado pedagógica, i deis pro-
cediments i maneres de fer-la efec
tiva. 

A ningú no ha d'estranyar, dones, 
que gairebé n'hi hagués prou amb 
el fet de procedir de l'escoltisme 
per teñir una plaga de mestre en 
aquelles escoles. En el cas d'en 
Quim Franch s'afegia el fet que era 
un escolta "qualificat". Havia estat 
un membre actiu dins el moviment 
en els anys en qué, en dividlr-se els 
Minyons en Rangers i Pioners, ha
via calgut fer una seriosa reflexió 
metodológica i una reorientado 
educativa al moviment escolta. Ell 
va teñir en aquest replanteig i reo
rientado un protagonismo que va 
anar molt mes enllá de l'anécdota 
de redactar el centenar llarg de fit-
xes técniques, en les quals propo-
sava activitats ais nois i noies, i que 
encara s'utilitzen en successives 
reedicions. 

Aquesta reorientado educativa 
de l'escoltisme s'articulava al vol-
tant de la necessitat de revisar un 
cert deix militarista i autoritari del 
moviment, que té la seva expl icado 
i justif icado si ens atenem ais seus 
orígens i al taranná del seu fun
dador. 

Eren uns altres temps. L'exalta-
ció de la Ilibertat individual va ser el 
que va dur a revisar uns ritus I uns 
estiis de conducta grupal que es 
vivien com a desfasats. Els ritus i les 
cerimónies s'havien tornat incomo
des per a uns membres d'una so-
cietat progressivament desacralit-
zadora que necessitava afirmar-se 

redescobrint i revaloritzant l'auten-
ticitat, l'austeritat, la senzillesa. Es 
qüestionava, i no solament dins el 
moviment escolta, el barroquisme 
de tants símbols, ritus i rígidos je-
rarquies. Pariem deis anys 1963-
65. Estávem a les portes del mític 
68, que ha estat pres com a data de 
referencia per a situar l'esclat d'a-
questes reivindicaclons desacralit-
zadores i de recerca d'autenticitat, 
que ja es congriaven, com estem 
veient, a j'interior deis grups amb 
mes capacitat d'autocrítica, també 
de casa nostra. 

Els líders d'aquestes reformes 
dins de Tescoltisme cátala van ser 
en Josep María Martorell, en Fre-
deric Bassó, en Ricard Podráis..., 
en Joaquim Franch comencava ja a 
ocupar un lloc en qué es sentiría 
cómode al llarg de tota la seva vida: 
una segona fila que li permafés, 
d'una banda, l'accés a la informació 
i a les dades de primera má, i per 
altra banda, la mínima distancia 
indispensable per teñir la perspec
tiva necessária per a fer una tasca 
de reflexió crítica. 

«En el principi era Tacció» 

Perqué el método de treball d'en 
Quim requería aquesta ubicado. 
Va partir sem pre de la realitat, de la 
vivencia, de materials recollits per-
sonalment per, reflexíonant-hi, in
tentar la teorització. La idea piage-
tiana que en e! principi no era el 
verb sino l'acció semblava que pre
sidia la seva manera de ser i de fer. 
Procés invers al que accstumen a 
seguir altres pedagogs de formado 
mes universitaria. 

Una altra característica del mé
todo de treball personal d'en Quim 
fou el seu afany per sistematitzar, 
per analitzar i expressar-se amb 
esquemes i fitxes. Tot i que era un 
home d'acció, i d'acció creativa, 
necessitava planificar, organitzar, 
programar encara que fos molt es-
quemáticament. 

Ell no fou mai un agressiu de
fensor de teories própies o alienes. 
Darrera la seva capacitat d'entusias-
mar-se I d'entusiasmar, hi havia 
una persona tímida i mes insegura 
que no pas arrogant, que potser 
necessitava la seguretat que pro
porciona l'ordre material i mental 
de teñir cada cosa al seu lloc, i els 
conceptos en esquemes ben dibui-
xats, clars i definits. 
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Segurament aquesta facilitat, 

aquesta tendencia natural a analit-
zar (vivéncies, situacions de grup, 
procesos institucionals...} unida a 
una incondicional exigencia de cohe
rencia i lionestedat, eren les raons 
per les quals aigú ha pogut afirmar 
que en Quim era incomode. Institu-
cionalment incomode. 

Tothom qul hagi treballat amb 
ell US donará fe que podía teñir 
aquesta actitud perqué al primer a 
qui exigía coherencia era a si ma-
teix, mes enllá, sovint, del que és 
exigible a una persona. Com us 
parlaran també de la seva extraor
dinaria empatia. S'implicava afecti-
vament amb qui estava o treballa-
va. Patia amb el que patia. S'ale-
grava amb les alegries deis altres. 
Malgrat ser un solitari, a ningú no 
pot esíranyar, dones, que la relació 
interpersonal (la dinámica interna 
deis grups, la intervenció psicoso-
ciológica en grups, etc.) fossin inte-
ressos constants al llarg de la seva 
curta pero fructífera vida professio-
nal, fins a l'extrem que ja des d'a-
quella primera fase de reflexió dins 
l'escoltisme, la pedagogía del grup 
havia de ser un deis seus signes 
d'identitat professional mes signifi-
catiu, que es consolidaría a partir 
de l'any 1965, quan, essent mem-
bre de l'equip directiu del Servei de 
Colónies de Vacances, inicia l'Es-
cola de l'Esplai, de la qual en fou el 
primer responsable. 

La vivencia del grup que allí rea-
litza, treballant duranttres anys amb 
companys com l'Eduard Delgado, 
l'Alfons Martinell, en Lluís Tarín, en 
Jaume Colomer, en Caries Aulí i 
altres, acabarla de reafirmar-lo en 
la seva vocacló de pedagog, fins a 
l'extrem de decidir-se, com déiem 
en iniciar aquest escrit, a abando
nar la seva feina a la industria i els 
seus estudis de direcció d'empre-
ses per a professionalitzar-se com 
a educador dins l'equip de treball 
de l'escola Costa i Llobera, de Bar
celona, a partir de l'any 1969. 

La pedagogía del lleure 

Aquesta decisió de professiona-
lització pedagógica obria una eta
pa ciau en la seva vida: els onze 
anys de dedicado fonamental ais 
grups d'aprenentatge. Fins al final 
de l'any 1980, en quéés nomenat el 
primer director de l'lnstitut Munici
pal d'Animació i Esplai de l'Ajunta-
ment de Barcelona, no hauria de 
tornar a ranimacló sócio-cultural 
(ell prefería l'expressió "sócio-pe-
dagógica") deis grups de lleure. 

No podía ser d'altra manera. En 
aquel lstempsera inconcebible una 
professionalització pedagógica dins 
del camp de l'esplai. No era possi-
ble treure's un salari i poder viure 
d'aquestes tasques, que calla re-
soldre amb voluntarismo i molt pocs 

mitjans. Si hagués estat posssible, 
probablement en Quim no hauria 
estat mal mestre. Almenys mal no 
va manifestar un extraordinari inte
rés pels processos instructius, per 
les didáctiques i les metodologies 
especifiques de les matéries d'a
prenentatge. La seva passió era 
l'individu i la seva relació amb els 
altres des de l'dptica de l'educació, 
és a dir, amb el grup, en tot cas, 
entenent aquest grup com a estruc
tura facilitadora de la instrucció i la 
formació de la persona. 

Fins i tot la seva part icipado en 
la confecció de Ilibres de text per a 
l'Editorial Casáis (de llenguatge per 
atotseIsnivel Isd 'EGBid 'exper ién-
des de 4t i 5é) era aprofitada sovint 
per en Quim per a indoure-hl mes 
aquells aspectes lúdics, margináis, 
etc. de l'aprenentatge que altra co
sa; com per exemple tot un grapat 
de fitxes sobre la "lectura de la 
imatge"en un manual de Mengua de 
5é d'EGB, quan prácticament ningú 
no manifestava cap interés per a 
aquests temes (exceptúan! els nens, 
que 11 gaudien de valent). 

Malgrat tot, en Joaquim neces-
sitava un període de formació pe
dagógica "académica". I aixó ho va 
dur a terme durant els anys men-
cionats, en qué va romandre treba
llant amb grups d'aprenentatge a 
l'Escola Costa i Llobera, primer sis 
anys com a mestre, i després cinc 
mes com a especialista en técni-
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ques sociométriques en la Ínter-
venció psicosociológica prop deis 
grups-classe que vivien situacions 
de conflicte. I va poder dur-ho a 
terme en aquests onze anys (la dé
cada deis setanta) perqué va com
partir aqüestes feines amb una vo-
iuntat decidida de formació que el 
porta fins i toí a cursar estudis de 
Ciéncies de l'Educació a la Univer-
sitat Central de Barcelona. 

El seu interés en l'esplai no ha 
minvat, malgrat la seva dedicado a 
l'ensenyament. N'és bona prova que 
fins I íot la seva tesi de Ilicenciatura, 
en la qual va obtenir la qualificació 
d'excel.lent per unanimltat amb op-
cló a premi extraordinari, dula per 
títol "Miralls del lloc, miralls del 
temps (Replanteiament ps/co-so-
cio-pedagógic del lleure)". En ell 
formula unes bases metodológi-
ques per a la ¡ntervenció en l'esplai. 

Linteres per la Natura 

Una primera aproximado a 
aquest període de formació ja ens 
evidenciará que en Joaquim no sa
crificará els seus interéseos de 
sempre en iniciar aquesta forma-
ció, sino que és a la inversa, posa la 
formació al servei deis seus inte-
ressos, fa pivotar aquesta formació 
al voltant deis seus camps motiva-
cionals (que eren, d'altra banda, 
ben extensos). Un d'aquests camps 

motivacionals mes rellevants ho va 
ser des del principi el seu interés 
per la natura. 

En Joaquim era un capador. Du-
rant un temps, en el sentit mes es
tríete del terme: anant pels camps o 
pels aiguamolls del Delta matant (o 
intentant-ho) perdius, conills i anees. 
Aviat entra en el seu camp motiva-
cional el principi ecológic de res
pecte a la vida. A partir d'aquell 
moment no mata, pero segueix 
"apoderant-se" deis animáis, espe-
cialment deis ocells, a través de la 
fotografía i l'estudi de la seva vida. 
El seu interés per la biología, espe-
cialment pels seus aspectes etoló-
gics, es mantindrá i s'ampliará al 
llarg de la seva vida. Els Ilibres de 
Tinbergen i de Konrad Lorenz se
rán per a ell durant Margues tempo-
rades Ilibres de capgalera. 

En aquests camps hi cerca tam
bé unafonamentació de la vida gru-
pal en la mateixa biología. Estava 
convengut que les arrels de la ten
dencia de l'ésser huma a agrupar
se amb congéneres s'han de cercar 
en els substrats biológics i filoge-
nétics. 

La seva reflexió sobre l'ecologia 
i l'etologia el porten també a fer 
unes primeres fitxes de treball mo-
déliques sobre l'ecosistema del Del
ta de l'Ebre amb motiu d'un cam-
pament deis seus alumnes en aque
lla zona. Más tard vindrien Tedició 
de tres Ilibres seus ("Estéis enllá", 

"A l'aguait d'una aventura" i "liles") 
en els quals altra vegada es fa pa-
tent el seu interés per rornitologia i 
la btoecologia a través de fitxes 
d'observacíó i de treball. 

A partir de l'any 1983 participa 
en diverses activitats (organització 
de campaments i camps de treball) 
ais aiguamolls de l'Empordá i de 
País. Un itinerari per aquests aigua
molls fou premiat per la Fundado 
Roca Gales, i totes aqüestes activi
tats culminaríen amb una trobada, 
en l'organització de la qual va col-
laborar actívament, de mes de 3.000 
nois i noies que juntament amb 
representants de diversos movi-
ments ecologistes, culturáis i so-
cials, van celebrar la reinserció na
tural al pare deis aiguamolls de les 
cigonyes, que ja feia anys que ha-
vien deixat de niar-hi. El lema de la 
trobada era esperangat, pero dra-
máticament premonitori; "Encara 
sóc viu". 

També les Gavarres i el Massís 
de TArdenya van atreure la seva 
atenció, i fou un deis impulsors de 
Tassociació d'amics d'aquests in-
drets, que pretén la protecció i de
fensa d'aquests espais naturals. 

Com si fos j n apartat mes d'a-
questa seva passió per la natura, hi 
havia l'interés que sempre va de
mostrar per les cultures mal ano-

Reunió amb minyons escoltes: la pedagogía de grup com a signe 
d'identitat professional. 
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Jünquiín I ¡ínivh a Piccadilly de 
Londres: "La tensió de l'arquer Eros 
i el seu impuls vital". 

ménades "primitives", cultures de 
tecnología simple. Tenia una verita-
ble addicció per la lectura de les 
obres deis antropólegs i de relats 
d'exploraclons en terres i pobles 
sense contacte amb les grans civi-
litzacions. Malinowsky, Margaret 
Mead, Ruth Benedict, Levi-Straus 
varen ser autors les obres deis quals 
varen donar-li les claus d'interpre-
tació i codif icado d'aquests móns. 
Utilitzava sovint les aportacions i 
informacions d'aquests pobles fe-
tes per autors que van des de Ro
dríguez de la Fuente fins a Biocca, 
per les seves reflexions sobre la 
vida deis grups avuí i en la nostra 
cultura. La vida i desenvolupament 
d'aquestes societats li servien de 
marc interpretatiu de la vida social 
neixent en infants i adolescents. 
Per altra banda, li encantava la vida 
d'aventura que es traslluVa d'aques
tes narracions. 

El model psicoanalitic 

En uns anys en qué els profes-
síonals de la psicología es comen-
gaven a dividir en dos bándols ra-
dlcalment oposats —els "psicoana-
listes" i els conductistes—, en Quim 
va prendre partit decldidament per 
la primera opció. 

No rinteressaven les interpreta-
cions psícoanalítiques en la seva 
línia mes dogmática, sino les derí-
vacions d'autors com Rogers, Fromm, 
Mucchielli... i tampoc des de l'angle 
de la terapia, sino com a método 
explícatiu de l'organització de la 
personalitat. Tampoc no les accep-
tava cegament i en la seva totalitat, 
sino únicament en aquells aspectos 
que Tajudaven a interpretar el com-
portament huma. 

En el Gabinet de Psicopedago-
gía de l'Escola Costa i Llobera van 
donar-se interminables i interes-
sants reunions on discutíem el Dr. 
Malgá (una altra vida segada en un 
moment en qué comengava una 
fructífera producció professional 
en el camp de la psicopatologia 
escolar), en Quim i nosaltres, sobre 
el perqué d'algunes dificultats con-
ductuals que tenien alguns alum
nos, i el decantament sistemátic 
d'en Quim cap a les interpretacions 
de caire psicoanalitic. També en les 
obres i escrits d'aquells anys es fa 
evident com el model interpretatiu 
de la personalitat que utilitzava era 
básicament aquest. 

Ja hem parlat de l interes d'en 
Quim i del seu treball aprofundit 
sobre la vida í dinámica del grup en 
situació educacional. En aquesta 
área van influenciar-lo decisiva-
ment les obres d'autors com Kratch, 
Crutchfield, Max Pages, Facheux, i 
tot el grup francés de la pedagogía 
institucional: Lobrot, Vázquez, Oury... 
sense descuidar Kurt Lewin, More
no, Bales i els ja esmentats Rogers 
o Mucchielli. 

L'autogestíó a l'escola 

Pero si fins ara hem anat a cer
car les fonts en qué en Quim va 
formar-se, els condicíonants sócio-
culturals que van envoltar la seva 
formado i el desenvolupament de 
la seva tasca i els seus interessos i 
camps motivacionals, caldria fer 
també una aproximado a les apor
tacions que va fer com a pedagog, i 
sobre la seva manera d'entendre i 
practicar les tasques educativos. 

Les escoles que havien agafat el 
relleu d'aquelles de la pre-guerra, 
havien fet seus els ideáis i els ídea-
ris de l'escola activa. No es donava, 
pero, una gran relíeváncia a ras
péete de la socialització de l'indi-
vidu, que just ara comengava a 
preocupar. Tot i els precedents d'o-
bres com "El nen i l'altre", de Ga
náis i Darder, Taportació principal 
d'en Quim es sitúa en aquesta línia, 
tal i com hem anat avangant. 

Podríem dir, simplifícant molt, 
que sí l'escola franquista de l'época 
escentravaen la figura del mestre, i 
l'escola activa en la persona del 
nen, l'escola que propugnava en 
Quim Franch es centrava en el grup, 
en les seves normes internes, en la 
seva condició d'espai idoní per a 
l'autorealització individual. 

Fins i tot l'apreneníatge escolar 
creía en Quim que estava íntima-
ment Iligat a les vivéncies del grup, i 
aquesta hipótesi el va dur en la línia 
de cercar correlacions entre nivell 
d'éxit social dins el grup i nivells 
assolits d'aprenentatge. 

En aquesta época la mesura d'in-

El Joaquim Franch calador deixa pas a l'ecologista que "s'apodera" deis 
ocells a través de la fotografía. 
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teracció, participació i cohesió del 
grup, l'estudi de les característi-
ques i condicions de líders i rebut-
jats, i les motívacions sociológiques 
van ser els objectius deis seus tre-
balls, realitzats en gran part partint 
de raplicació de les técniques so-
ciométrlques de Moreno. 

Pero ben segur que la seva 
aportado mes innovadora a la pe
dagogía de répoca foren les seves 
experiéncies sobre rautogestió es
colar I les reflexions posterlors, que 
van meréixer el pretnl Antoni Bal-
manya de l'any 1972 i la publ icado 
per part de Teditorial Nova Terra 
del seu Ilibre "L'autogestió a res-
cola". 

El coneixia i s'havia entusiasmat 
amb les experiéncies d'ensenya-
mení no directiu generades al vol-
tant del maig del 68 per psicopeda-
gogs com Lebon, Max Pages, Lo-
brot... Títols com "La liberté d'ap-
prendre", "L'école ouverte" "Chan
gar l'école"... ja indiquen els contin-
guts i les línies que havien d'inte-
ressar vivament un home proce-
dent de l'esplai, no massa motivat 
pels processos d'aprenentatge. 

De manera que en les jornades 
d'estiu preparatóries del segon curs 
escolar que en Quim Franch vat re-
ballar a Costa i Llobera, ja va pre
sentar una proposta concreta d'ini-
dar una experiencia d'ensenya-
ment no directiu amb els nens de la 
classe que l¡ fos assignada. 

Una experiencia controvertida 

No li va ser fácil convencer de-

terminats membres de l'equip de 
l'escola. I encara menys els pares, 
que tot i que no se'n van assabentar 
fins al final del I r trimestre, van fer 
picure a partir de llavors reiterades 
sol.licituds d'aclariments i d'expli-
cacions. 

Una aula, intentant aprendre a 
funcionar en un régim d'autogestió 
total, immersa dins el mateix edifici 
on deu aules mes funcionaven en 
régim d'escola activa, havia de ge
nerar necessáriament conflictes que 
el mateix Quim reconeix al seu Ili
bre: " J n grup-classe en el qual es 
jugui a fons el joc democrátic és 
una font de tensió continua amb 
l'escola. Ambaixó no vuH dir quees 
tracti d'una tensió necessáriament 
dolorosa i traumatitzant, precisa-
ment la meva experiencia en aquest 
sentit és mes aviat positiva, pero 
em consta de molts altres mestres 
per ais quais les coses son molt 
dures" ("L'autogestió a l'escola", 
pág. 135). 

Perqué el projecte d'autogestió 
d'en Quim no va ser un simulacre, 
tampoc la simple implantado d'una 
liturgia i uns ritus autogestionaris i 
prou- Va voler anar a fons, com 
sempre, ja hem insistit en la seva 
coherencia. 

Pero per a uns vailets de 10 anys 
l'aprenentatge d'autogovernar-se 
no va ser tampoc fácil. Les crisis 
d'inseguretat, la sensacló de no fer 
res "avui no hem treballat, només 
hem discutit..." ... van ser experién
cies fortes que cap d'ells no ha obli-
dat i que en Quim rsflecteix fidel-
ment al seu Ilibre (valdría la pena 
reunir aquell curs i fer petar una 

xerrada avaluatória d'aquell procés 
amb la perspectiva d'uns alumnos 
que ara teñen 25 anys). 

Hi va posar tot el coratge i entu
siasme, pero partía d'uns models 
d'autogestió realitzats principal-
ment amb adolescents i amb adults, 
i va teñir poc en compte les limita-
cions per causa de l'edat deis nens 
que tenia entre mans. 

Mal, pero, no es va poder de
mostrar, ni en els cursos succes-
sius, que el grup de nois que van 
realitzar l'experiéncia anessin mes 
coixos que els altres de la seva edat 
per problemes d'aprenentatge de
riváis de l'experiéncia realitzada. I 
sí que va constatar-se, en canvi, un 
majorcreixement humápe lque faa 
la solidaritat interna del grup, un 
millor contacte amb la realitat, una 
major capacitat de critica i d'auto-
crítica, un reconeixement de les 
estructures de poder i una definició 
i estructurado mes clara de les es
cales de valors. 

Naturalment, un deis resultats 
mes fora de dubte fou un desenvo-
lupament en e's infants de la moti
vado i Íes apt'tuds per a Tanálisi 
interna del grup (al seu nivell). 

L'experiéncit' només va durar 
un any. Les critiques tant deis pares 
com d'alguns cornpanys de l'equip 
van reordenar el projecte en el sen
tit d'aprofitar només els aspectos 
mes positius i aparentment mes 
"exportables" de Texperiéncia. Pe
ro com quasi sempre passa, expor-
tant les técniques (assemblea, or-

Revista de Glzona 

Festa de Cultura, 
1983: "La vida del 
grup i el grau de 
participació 
depenen de l'edat 
deis partidpants". 
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ganització de l'aula, etc..,) no s'ex-
porta automáticament també el fí-
ling, l'esperit. De manera que si a 
hores d'ara analitzéssim qué en que
da de tot alió, fins i tot a la mateixa 
escola, quin pósit ha deixat aquella 
experiencia, hauríem de concloure 
que potser ben poca cosa a nivell 
de técniques I artilugis pedagógics, 
pero cal reconéixer que la seva 
influencia en una modif icacióde les 
relacions mestre-alumne, en un al-
tre concepte de la jerarquització de 
la classe i l'escola, en la sensibilitat 
per ais análisis de grup i institucio-
nals, i en el canvi en la capacitat 
d'escoltar del mestre cap a l'alum-
ne, creiem que és innegable. 

L'experiéncia per a en Quim sí 
que va ser molt positiva. Li va servir 
per a comprendre que la vida del 
grup i el grau de part icipado depo
nen de l'edat deis participants. Anys 
després, quan en les interminables 
sessions que teníem per a la reno-
vació deis métodes en Tescoltisme 
cátala, sessions que varen durar 
mésd 'unany(en Quim vatreballar-
hi del 1976 al 1979 fent feina d'a-
questa i anállsi de les línies de fons 
de l'escoltisme "viscut" per caps i 
neis, i que suposarien en certa ma
nera un intent de retorn ais ritus i al 

sentit jerárquic de les relacions), 
tenia ja molt clarament una actitud 
mes matisada, i vela ciar que no es 
podlen demanar a nois de 10 a 12 
anys segons quines responsabili-
tats en la dinámica del grup. 

Com també li va ser de molta 
utilitat aquesta experiencia quan 
des de l'any 1977 fins al 81 va ser 
contractat com a professor per a 
l'escola de mestres de la UAB per a 
ensenyar psicopedagogia ais alum-
nes de 3r curs; i coordinar, fer el 
seguiment i avaluar les practiques 
deis alumnos. En aquesta línia de 
formado de mestres també cal re
cordar la seva partlcipació en la 
práctica totalitat d'escoles d'estiu 
de Barcelona i altres de Girona i de 
diversos llocs deis PPCC. 

A l'escola Costa i Llobera, com 
hem dit, va formar part, després de 
fer sis anys de mestre, del gabinet 
psicosociopedagógic. Érem ales-
hores quatre els técnics d'aquest 
gabinet. Teníem unes demandes 
concretes per part de Tescola, i 
convenia sovint trobar solucions a 
problemes de diversa índole que 
anaven apareixent. L'aportació d'en 
Quim va ser molt important a partir 
de la seva experiencia a l'aula, en 
incrementar la dimensió social i el 

planteig del problema a partir de 
dins del grup, i la de nous Instru
ments i técniques de mesura, con
trol i intervenció en les situadons 
conflictives (la "disciplina" a la clas
se, la marginado d'alumnes, l'efi-
ciéncia escolar en relació a la par
t ic ipado en el grup o en relació a la 
autoimatge, etc..) 

Abans de fmalítzar 

Caldria potser matisar el sentit 
amb qué hem utilitzat les paraules 
"tensió" i "utopia" per a titolar aques
ta aproximació a la figura de Quim 
Franch. 

En parlar d'una persona "tensa" 
ens acostumem a referir a una per
sona a punt d'explotar, una per
sona crispada o almenys hipersen-
sibie. 

Hi ha, pero, un altretipus de ten
sió psíquica. Aquella que permet a 
l'animal estar atent i alerta, tot i 
estar aparentmentrelaxat. Unaten-
sió que, com en les cordes d'una 
guitarra, permet la v ibrado, fins i tot 
per simpatía. Una tensió que res-
pon mes a una manera de ser que a 
un estat transitori; que és l'arrel de 
la percepció fina, de la creativitat, 

Juny de 1987: Candidatura socialista a l'Ajuntament de Ceiré. 
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"LL Í r t . d HMS'O j jfj'í a era 
una expressió de la seva 
esperanza personal". 

del "sempre a punt" deis minyons 
de muntanya, de "Testigües peí que 
fas!" que ens recomanava Tavi. La 
tensió no de l'arc, sino de l'arquer, 
de l'arquer Eros i del seu impuls 
vital. 

Eli mateix va dir-ho "... la meva 
acció, la meva ética, és una ética i 
una acció erótica. Perqué busco 
sempre un impuls vital. Un impuls 
amorós que em qüestioni i em situ'i 
en la realitat (...) perqué l'amor no 
pacta, és sempre utópic (...). És en 
aquest sentit que jo vull dir que 
l'animació sócio-cultural ha de ser 
una acció utópica. És una acció 
amorosa. Una opció que es fa per
qué estimem..." 

S'ha acusat sovint els utópics de 
no tocar de peus a térra, de ser 
incapagos de comprendre la reali
tat concreta. Fins i tot hom pot pen
sar que és fácil ser utópic quan no 
s'está massa subjecte a les realitats 
que sempre ofereixen resisténcies 
o bé que ser utópic és una manera 
com una altra de desertar de la rea
litat i de la Iluita quotidiana. 

Pero no era en Quim d'aquesta 
mena d'utópics. Els seus ideáis no 
eren inoperants, sino que aspirava 
a crear les condicions per a la re
forma social. En definitiva, la seva 
tensió utópica era una expressió de 

Revista de Gixona 

Doble justificació 
No ens ha mogut fer 

aquesta col. laborado a la 
Revista de Girona sobre el 
període en qué vam teñir la 
sort de treballar amb el 
malaguanyat amic i company 
Joaquim Franch ni l'interés a 
sumar-nos a un hipotétic 
homenatge póstum (que ell no 
necessita ni aprovaria), ni 
tampoc afegir-nos al cor deis 
qui ara entonen elegios a la 
seva figura i abans li posaven 
país a les rodes. 

Ens hem decidit a fer-la 
—consideracions emotives al 
marge— per dues raons 
principáis. 

En primer lloc, considerem 
en Quim Franch un home 
representatiu d'una época, i en 
certa manera la seva 
prematura mort el pot convertir 
en un pedagog emblemátic de 
la pedagogía catalana deis 
darrers 25 anys. Ell va saber 
estar on calia estar i en el 
moment oportú. I va estar-hi 
sempre d'una manera crítica, 
constructiva i amb coherencia 
{renovado de l'escoltísme, 
renovado pedagógica, creació 
de l'Escola de l'Esplai o de 
r iMAE, municipis democrátics. 

la seva esperanga personal i col-
lectiva. 

En Suchodoiski, el pedagog po-
lac que ell coneixia prou bé, ho deis 
ben dar al seu estudi "La pedago
gía de resperanga"; "La utopia ja 
no designa la realitat que existeix 
en un temps indsterminat i en Ules 
desconegudes; esdevé el senyal de 
les experiéncies actuáis. La utopia 
és alió que neix en el món acabat 
d'avui, malgrat ell i en contra d'ell, 
en els esperits i en els cors deis 
homes, a través de les motivacions 
que inciten a veure el món d'una 
altra manera, a adoptar un altre 
esta de vida". 

Ramón Ganáis és protessor del CUG i 
Francesc Carbonell és pedagog i artista. 

moviments ecologistes...) Per 
tant, aproximar-se a la seva 
figura i a la seva obra, suposa 
aproximar-se a un període de 
ia historia de la pedagogía 
catalana especialment 
interessant i perfectament 
definit i delimitat (a destacar 
que la seva mort coincideix 
amb la "mort" —quant a 
entitats privades, peí seu pas 
al CEPEPC— de les escoles en 
qué va treballar). Un període 
que reclama una atenció crítica 
i una análisi en profunditat si 
volem comprendre la situació 
educativa actual i qu^ seria 
atractiva de realitzar tot 
prenent la historia professional 
d'en Joaquim com el fil 
d'Ariadna que ens guies peí 
laberint... 

En segon lloc, la intuido 
que teníem que aquesta tasca 
de revisió del darrer quart de 
segle ens implicaría i ens duria 
a un procés d'autocritica 
saludable i tonificant, com així 
ha estat, i que hem d'afegir a 
la Marga llista de favors amb 
qué ens ha obsequiat en 
Joaquim, aquesta vegada, per 
desgracia de tots, sense poder 
ell saber-ho. 
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