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Resum

«Tirar foc és molt més que tirar foc»1

Espurnes i fum, espetecs i percussió, olor de pólvora. Al veure l’actuació d’una colla

de  diables  solem  veure  un  espectacle  de  carrer  dut  a  terme  per  unes  persones

disfressades  de  qualsevol  element  que  remeti  a  l’Avern.  Rere  aquesta  aparença

festiva,  però,  s’hi  troba  tot  l’entramat  d’un sistema organitzatiu  autogestionat,  de

formes i estils diversos, que fa possible aquestes actuacions públiques. El treball que

presento  analitza  aquestes  formes  d’autoorganització  en  una  colla  de  diables

caracteritzada per l’absència de càrrecs formals des de la seva fundació.  Aquesta

investigació  s’ha  dut  a  terme  en  el  marc  d’un  procés  de  reflexió  intern  sobre

l’autogestió  de  la  colla  i  d’elaboració  d’una  nova  proposta  de  funcionament

organitzatiu.

Per  a  abordar  aquest  plantejament hi  ha hagut  una base fonamental  d’observació

participant  que,  acompanyada  de  les  entrevistes,  reflecteix  la  identificació  dels

lideratges pragmàtics  els  quals,  en bona part,  reclamen una major burocratització

interna de la colla. Tot i així aquesta burocratització s’explica i es vol legitimar a

partir d’un discurs d’enaltiment dels valors de l’assemblearisme i de la necessitat de

la seva cura i conservació. Sense renunciar a les relacions d’homologia entre els/les

membres.

Paraules Clau

Autogestió,  autoorganització,  dominació,  conflicte,  lideratge,  burocratització,

assemblearisme.

1 Bàrbara, entrevista enregistrada el 06/03/2018.
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1.- Definició del tema, marc teòric i metodologia

El treball que presento a continuació consisteix en l'anàlisi dels mecanismes polítics i

les formes de dominació en l’autogestió organitzativa d’una colla de diables. El grup

estudiat ha tingut des de la seva creació l’objectiu d’evitar les jerarquies instituïdes

per càrrec dins el grup, mirant de gestionar l'agrupació des de la màxima participació

dels  seus  membres  en  igualtat  de  condicions  i  responsabilitats.  Ara  bé,  aquest

objectiu  no  sempre  s’ha  donat  en  bona  part  atès  que  hi  ha  persones  molt  més

implicades que altres en la gestió del grup; la qual cosa ha suposat que, si bé ningú té

un càrrec que suposi una major capacitat de decisió, arbitratge o responsabilitat, se’ns

dubte, de facto, hi ha qui exerceix aquestes responsabilitats. Així el present treball

parteix de la hipòtesi de l'existència d'aquestes relacions de poder i la coexistència

dels diferents modes d'exercir la dominació, amb tendències o accentuacions en un o

altre  model  en  funció  del  moment;  partint  de  les  aportacions  de  Bailey  (1969),

Balandier (2005) i  Swartz, Turner i Tuden (1976) a l'explicar en quins espais hi ha

política. 

L'absència de càrrecs instituïts, però, és una anomalia en les agrupacions d'aquest

tipus  que  solen  tenir  la  figura  del/a  “cap  de  colla”.  L’absència  d’aquesta  figura

directora, tant dels actes com de la organització interna, és sovint un motiu d’orgull

entre  els  membres  de  la  colla,  interioritzat  i  naturalitzat,  també  per  les  noves

incorporacions  que  es  van  afegint  al  grup.  Aquesta  interiorització  comporta  que

l’absència d’un cap visible esdevingui un tret identitari del grup, principalment pel

seu caràcter diferenciador respecte de la resta de colles. No és només una forma

d’organitzar-se, conscient i decidida, és, per damunt de tot, una forma de ser com a

col·lectiu.  Aquesta  absència  de  lideratge  reconegut  no  es  tradueix,  però,  en  una

absència de lideratge pràctic, el que comporta malestars que s’arrosseguen de temps

immemorials. Dic immemorials no per donar èmfasi al fet, sinó perquè ningú sembla

recordar des de quan es donen aquestes disputes. 

Les disputes permanents sobre com organitzar-se, si bé no són extraordinàries en un

grup d’aquestes característiques, s’han traduït en un control permanent del grup cap a
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qualsevol  persona  que,  en  assumir  majors  responsabilitats  en  alguna  matèria,

pretengui dur la iniciativa. La decapitació dels lideratges és habitual, no tant dirigida

de forma conscient vers persones concretes sinó més aviat entorpint, en ocasions de

forma inconscient, processos col·lectius de presa de decisions, el que pot provocar

que les persones promotores de la iniciativa optin per abandonar aquest lideratge.

N’hi ha, però, que no desisteixen. N’hi ha que insisteixen. No en obtenir un control

de la colla per a si o per a un grup determinat de persones sinó, almenys així ho

argumenten, per a posar de relleu que, tot i aquesta decapitació permanent dels qui

volen tirar endavant propostes, els líders hi són. Hi són i es mantenen, novament des

de temps immemorials, rere l’aparença de ser una colla assembleària, hi són i es

mantenen amagats a plena llum. Sent precisament aquest malestar d'algunes persones

amb  lideratge  dins  el  grup  l'origen  de  la  demanda  d'un  nou  sistema  d'auto-

organització a la colla on puguin quedar reflectits alguns càrrecs, fins el  moment

inexistents.

Aquest treball vaig iniciar-lo l'octubre de 2016, moment en què l'assemblea general

del grup de diables va aprovar la creació del “grup de funcionament”. Aquest grup,

obert permanentment al conjunt de membres de la colla, es constitueix amb la funció

de  reflexionar  sobre  l'actual  model  d'organització  i  gestió  per  tal  d'elaborar  un

Reglament de Règim Intern que inclogui una nova proposta d'autogestió per a la

colla.  Les  característiques  principals  de  la  proposta  del  reglament2,  que  aniré

analitzant al llarg del treball, són:

1. Modificació de l’organigrama amb introducció de càrrecs fixes i d’un grup

gestor (Equip de Treball) escollit per la colla.

2.  Consolidació  d’un marc  normatiu  d’aspectes  en  bona  part  vigents  a  les

pràctiques però fins ara sense normativa explícita.

3. Introducció de mesures punitives en cas d’incompliment dels acords.

D'aquesta manera l'estudi mira de combinar l'anàlisi d'aquesta nova proposta amb la

forma d'organització vigent. En aquest sentit cal tenir en compte que, en el moment

en que escric aquestes paraules, la nova proposta de reglament es troba en la darrera

2 Veure Annex 1.
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fase de revisió i  es preveu presentar-la al  conjunt de la colla durant les properes

setmanes. Tot i així el debat en assemblea per a la seva aprovació o reprovació no

està previst fins a la propera tardor. 

Pel que fa a la forma d'organització vigent3 cal saber que fins fa aproximadament tres

anys la colla es reunia els dilluns, setmanal o quinzenalment, en reunions obertes a

tothom però en les que hi assistia una minoria dels seus membres. Aquestes reunions

eren l’espai únic de gestió, organització i decisió de la colla i cap persona tenia més

dret  que  una  altre  a  imposar  la  seva  voluntat.  En  els  darrers  tres  anys  aquestes

reunions s’han mantingut passant-se a anomenar «comissió permanent»,  però s’hi

han  afegit  a  l’organigrama  les  comissions  encarregades  de  preparar  actes  i  de

gestionar aspectes concrets. D’aquesta manera la comissió permanent hauria d’haver

esdevingut un espai de trobada entre les diferents comissions, però ha acabat emulant

les funcions de les antigues reunions del dilluns, contradient en ocasions decisions

preses en les comissions o dificultant les seves tasques. El màxim òrgan en la presa

de  decisions  ha  estat  sempre  l’assemblea  de  tota  la  colla,  tot  i  no  haver-hi  cap

regularitat establerta ni mecanisme definit per a convocar-la.

L’estudi s’estructura a partir de tres preguntes de recerca que donen forma també al

redactat.

1. Quins són i com es donen els lideratges a la colla de diables?

Per a desgranar i poder identificar les característiques d’aquests lideratges, així com

les persones que els exerceixen, he utilitzat dos conceptes que considero il·lustradors.

En primer lloc una aproximació a partir del prestigi de Clastres (1978, 2001); i en

segon lloc,  de manera més extensa, a partir de l’anàlisi  dels  capitals  de Bourdieu

(1979, 2000).

2. Quines formes de dominació predominen, quines es proposen per al futur?

Un autor fonamental en l’anàlisi que presento ha estat, se’ns dubte, Weber (2002).

Els  seus  estudis  m’han  permès analitzar  les  formes  de  dominació  que  es  donen

actualment i les formes de dominació que es proposen per al futur des del grup de

3 Ampliada a l’Annex 2.
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funcionament; tenint en compte però que generalment les diferents formes es troben

interrelacionades.  L’anàlisi  d’aquest  punt,  doncs,  ha  girat  al  voltant  dels

paral·lelismes entre els lideratges reconeguts i exercits per alguns membres del grup i

les  formes  de  dominació  descrites  per  Weber,  així  com també  sobre  la  possible

variació  d'aquestes  formes  de  dominació  arrel  de  les  noves  propostes  de

funcionament.

3. Quin  paper  hi  juga  el  conflicte,  com  s'expressa  i  quines  són  les

característiques principals de les resistències en el si de la colla? 

Malgrat l'absència d'hostilitat, la referència al conflicte per part dels/les informants, i

d'altres membres de la colla, és habitual. Aquesta referència m'ha dut a qüestionar-me

quin paper hi està jugant el conflicte i quina és la seva funció dins el grup, analitzant

el material etnogràfic a partir de les aportacions de Lewellen (1994), Gramsci (1968),

o Bailey (1969). Mentre que per a l’estudi de les resistències m’he centrat en els

rumors,  per  ser  la  forma de  resistència  més  habitual,  a  partir  de  les  aportacions

contraposades i complementàries de Scott (2003), Gluckman (1956, 1963) i Paine

(1967). Al mateix temps a través de l’exemplificació d’aquesta forma de resistència a

partir de les paraules d’un informant, s’hi identifica, també, la figura del «contra-

destinatari» explicada per Verón (1987) i García Negroní (1988).

Abans de continuar amb la metodologia emprada  considero necessari posar de relleu

el  meu vincle  amb aquesta  colla  de diables  estudiada de la  que,  a  més,  en vinc

formant part des de 2010. Al llarg d'aquests anys el meu paper ha anat variant dins el

grup, estant des de fa temps interessat en la idiosincràsia de la colla però sense ser-ne

mai un membre destacat en la gestió i el govern. A partir de la reflexió sobre aquest

doble rol vaig optar per mantenir la participació com a membre de la colla, informar

del meu treball i, amb l'ajuda de la bibliografia i la sistematització de les dades, mirar

de reflexionar i analitzar totes les dades obtingudes i el seu valor potencial per a la

meva investigació.

La tècnica principal emprada ha estat la observació participant. En aquest sentit la

meva participació quotidiana a la colla m’ha donat accés als espais d’intimitat del
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grup que han permès orientar millor el treball. Tot i així he centrat la observació en el

grup de funcionament, ja que aquest ha estat l’espai creat per la colla per a debatre

amb l’objectiu de generar una nova proposta d’organització. Les primeres trobades

d’aquest grup van ser enregistrades45, així com també la sessió que vam dedicar a

debatre sobre la feina del propi grup a partir de les conclusions a que jo havia arribat

fins al moment amb l’anàlisi etnogràfic i que els vaig facilitar, fent així un primer

retorn67, amb l’objectiu de reflexionar-les i discutir-les.

La  segona  tècnica  que  he  emprat  són  les  entrevistes,  com  a  font  alternativa

d'informació i com a espai de reflexió dirigida. A l'hora de triar aquestes informants

(Miquel,  Carolina,  Joan,  Dídac,  Bàrbara  i  Maria)  he  tingut  en  compte  diversos

aspectes. Es tracta de persones que estan al dia de l'activitat de la colla, amb capacitat

per a expressar les seves reflexions amb claredat i bona predisposició per a parlar de

la  temàtica;  i  amb les  que  mantenim una bona relació  personal.  Per  altre  banda

cadascuna d'elles  pot aportar  un punt  de vista  diferent  sobre la  colla  per  la  seva

diferent  situació  en  aquesta.  A més  totes  destaquen  per  haver  exercit,  en  algun

moment,  un paper especialment rellevant en el  si del grup per bé que en graus i

funcions diferents en cada cas. El darrer criteri a l’hora de seleccionar un/a informant

per  a  les  entrevistes  ha  estat  que  no  formés  part  del  grup  de  funcionament  a

l’entendre  que,  tot  i  saber  que  es  tracta  d’espais  i  tècniques  diferents,  d’aquesta

manera podia recaptar informació de major nombre de persones. En aquest sentit

l’única excepció ha estat en Dídac per tractar-se d’un dels principals impulsors de les

darreres reformes de la colla així com també de la nova proposta elaborada pel grup

de funcionament8. 

4 Veure transcripcions a l’Annex 3.
5 Els noms dels/les informants han estat canviats per a preservar-ne la intimitat.
6 Aquest primer retorn es va basar en les conclusions del treball realitzat per a l’assignatura de 

«Tècniques d’investigació», en el marc de la qual vaig iniciar aquest estudi. 
7 Veure Annex 5 i 6.
8 Veure Annex 2 per a més informació sobre informants.

7



2.- Identificació i característiques dels lideratges a la colla

El primer que cal posar de relleu és que, malgrat l’absència de càrrecs regulats i

formals, en els diferents relats dels informants es reconeix l’existència de persones

que lideren la colla. Tot i així a l’hora d’assenyalar quines són aquestes persones o

les seves funcions les respostes són força difuses, sense coincidir en les respostes. 

Aquesta mateixa realitat reflectida en el treball de camp, i que en ocasions genera

una  certa  contradicció  als/les  informants,  és  descrita  per  Bailey  (1969).  L’autor

identifica la presència necessària del poder i  l’autoritat,  així com la presència de

lideratges en tots els grups polítics. Tot i així reconeix la diversitat de sistemes i els

matisos  que  se'n  deriven.  D'aquesta  manera  el  lideratge  pot  ser  adoptat  per  una

persona o per un grup, mentre que aquest rol pot estar, o no, institucionalitzat. Per

altra banda tant pot ser que aquests lideratges siguin permanents com intermitents,

variant  també  el  grau  d’igualtat  o  subordinació  en  les  relacions. Aquestes

característiques,  però,  són  analítiques,  per  tant  a  la  pràctica  no  hi  trobem  una

separació nítida i lliure de contradiccions; hi trobem tendències. Bailey considera

que,  malgrat en ocasions doni la sensació que un grup funcioni eficaçment sense

lideratges, en el fons, de forma implícita o explícita, sempre hi haurà lideratges, per

bé que aquests poden constituir-se a partir de normes pragmàtiques. Aquesta situació

de lideratges sorgits de les normes pragmàtiques és la que majoritàriament descriuen

els informants al parlar de la situació de la colla, tant actual com passada, però no

necessàriament del que desitgen o preveuen per al futur. A continuació presento dos

exemples, el primer de la Carolina i el segon d’en Joan, en que els informants en fan

referència.

Jo quan vaig entrar ho vaig veure (...) Jo ja veia unes peces que dirigien, no

imposaven, no era això, però si que portaven les riendes9. 

---

A tot arreu sempre hi ha persones amb més caràcter o amb més personalitat

que per una cosa o per altre destaquen. Jo no crec que ningú vulgui... ningú

9 Entrevista enregistrada, 05/04/2017.
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vol  ser  líder  però  tothom s'escolta  més  a  unes  persones  o  unes  altres.

Perquè porten més anys, perquè tenen més ascendència...10. 

Per a Clastres el poder i el prestigi són dos conceptes incompatibles ja que el prestigi

es dona en les societats sense desigualtats, mentre el poder es dona en les societats

amb jerarquies, aspecte en el que aprofundeixo en el següent apartat. La funció dels

líders en una societat sense desigualtats és doble; la de portaveu i la de mediador en

el conflicte. Així, en la seva funció de portaveu, representa a la societat davant altres,

però sense poder prendre decisions pròpies. La segona funció és interior, de cohesió i

reconciliació entre membres de la comunitat. La societat li atorga prestigi fruit de la

confiança derivada de les tasques dedicades al bé de la comunitat. Per a limitar el seu

poder, però, no només no pot decidir sinó que tampoc pot arbitrar en cas de conflicte.

D’aquesta manera el líder, d’acord amb el prestigi, sol ser aquella persona que menys

béns acumula per a si i més dona a la resta; doncs la seva generositat serà bàsica per

a acumular popularitat i acceptació dins el grup. Si bé a la colla no podem parlar

d’acumulació  de  béns  o  d’intercanvi  si  que  considero  que  podem  equiparar  la

donació de béns amb l’entrega en la dedicació i implicació a la colla, element que

considero  important  per  a  explicar  quines  persones  tenen  més  prestigi  dins  la

comunitat. Aquest element, però, no és l’únic que participa en el joc. 

El líder ha de tenir una bona capacitat oratòria per a enaltir les virtuts del grup i els

seus membres amb l’objectiu d’aconseguir millorar l’harmonia intragrupal, aspecte

que  els  informants  solen  anomenar  “carisma”. Finalment  un  darrer  element

fonamental és que els membres d'un grup aconsegueixen o perden prestigi a partir de

l'èxit en les actuacions passades; actuacions com el paper jugat en una resolució de

conflicte, el coneixement adquirit, les relacions socials, la iniciativa, etc. La persona

amb prestigi,  fins  i  tot  en  un  entorn  que vol  ser  igualitari,  estarà  fàcilment  més

propera al  poder,  per bé que aquest pugui residir  en el  conjunt del grup. En una

reunió del grup de treball la Jessica expressava la voluntat de representar al col·lectiu

sense decidir en nom d'aquest:

10 Entrevista enregistrada, 21/04/2017.
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El més important és que tu no pots prendre decisions immediates perquè no

representaran al teu col·lectiu, sempre has de portar el «sóc representant

de» i has d’aconseguir, no que et diguin Jessica sinó que et diguin Clot.11

Veiem ara quins components fonamenten aquest lideratge a partir de l’anàlisi dels

capitals de Bourdieu (1979, 2000). Per a fer-ho presento la lluita en un espai/camp

social en que es reflecteix quins camps de lluita s’imposen i de la mà de quines

persones. En aquest cas he pres com a referència una comissió concreta encarregada

de preparar un correfoc de nou colles diferents i de l’ordre d’uns 300 diables12. És, a

més, un espai en el que coincideixen bona part de les persones assenyalades com a

líders per part dels/les informants, acompanyades d’altres membres que han format

part de la comissió. Cal remarcar, un cop més, que les posicions socials d’aquests

agents  són,  normativament,  igualitàries.  Tot  i  així  al  fixar-nos  en  la  quantitat

d’intervencions,  la  seva  durada,  qui  fa  les  propostes  que  són  aprovades  o  qui

interromp més les altres persones quan parlen veiem que algunes persones opten per

participar  en  poques  ocasions;  mentre  la  resta  mantenen  una  participació  activa,

d’entre les que destaca clarament en Dídac, que en totes les qüestions és qui més

participa i influeix en les decisions finals. Aquestes qüestions posen en entredit que

s’estigui donant una homologia pràctica entre els/les participants a la reunió, més

aviat podem parlar, com mostraré a continuació, d’una dominació d’algunes persones

conseqüència de la major acumulació de capitals i del seu ús.

Es tracta d’un grup sense càrrecs generalitzats per bé que hi ha càrrecs, que podem

anomenar «especialitzats», per a les tasques. Per aquest motiu a l’hora d’identificar

tipus de relacions i camp de poder he hagut de fixar la mirada en altres elements que

aniré explicant. En qualsevol cas aquest fet ens serveix per veure que mentre algunes

persones no són responsables directes de cap tasca altres mantenen una acumulació

important, en Dídac i la Jessica. No hi ha cap comissió principal que escapi de la

seva participació. 

11 Reunió del grup de funcionament enregistrada, 07/02/2018.
12 Veure transcripció de la reunió de valoració de l’acte a l’Annex 5.
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Per a entendre el perquè d’aquest paper destacat que deriva en un major poder he

centrat la mirada en les formes del capital que Bourdieu (1979, 2000) analitza. En

primer lloc per a accedir a aquests càrrecs és necessari invertir-hi temps de forma

directa, el que podem veure com un capital econòmic invertit que es transforma en

altres  tipus  de  capital.  A més  del  temps,  però,  cal  una  base  de  capital  cultural.

Descartant, en aquest anàlisi, la forma institucionalitzada del capital cultural. Tampoc

sembla tenir especial rellevància en el seu estat objectivat, doncs els pocs suports

materials que s’han fet servir són de molt fàcil accés per a totes les persones. Ara bé,

la  qüestió  canvia  al  fixar-nos  en el  capital  cultural  incorporat.  Aquesta  forma de

capital  consumeix  necessàriament  una  inversió  personal  de  temps  per  a  la  seva

interiorització, el que explicaria que les dues persones amb major influència i control

sobre el grup siguin dues de les persones amb més antiguitat a la colla i una activa

participació  en  la  organització.  Aquesta  participació  els  ha  proporcionat

coneixements  que  han  interioritzat,  al  temps  que  altres  persones  no  els

interioritzaven, i els permet ara saber millor que la resta com afrontar les situacions

que s’esdevinguin.  Els motius pels que han interioritzat aquest capital al temps que

altres amb les mateixes oportunitats no ho feien poden ser variats, però responen a la

voluntat de gestionar el dia a dia de la colla a través de la gestió de cadascun dels

aspectes particulars que s'hi donen. 

Haver assimilat uns coneixements i situar-se en aquesta posició central els facilita

l’accés a nous coneixements i experiències que assimilen i els permeten en el futur

ubicar-se de nou en aquestes posicions de poder. A aquestes situacions cal afegir-hi el

fet que aquest capital està predisposat a actuar com a capital simbòlic, la qual cosa es

reflecteix  en  el  fet  que  les  seves  opinions,  valoracions  o  decisions  puguin  ser

acceptades amb major facilitat per la resta i aprovades en reunió no únicament per la

seva  idoneïtat  sinó  també  per  la  confiança  i  la  transcendència  que  en  els  altres

despertin les seves paraules, sigui de forma conscient o inconscient.

Per altra banda destaca el capital social que reflectiré en un exemple: la relació amb

les  altres  colles  de diables.  Aquelles  persones que mantinguessin relació amb les

colles convidades necessàriament haurien de tenir un paper destacat en l’organització
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del  conjunt de l’esdeveniment.  Per a triar  la persona encarregada d’aquesta tasca

s’opta per l’opció aparentment més pràctica;  delegar la  tasca a  qui manté alguna

relació  amb persones  de les  colles  que  es  vol  convidar,  o  en  el  seu defecte que

conegui  a  alguna  persona  que  pugui  fer  de  pont13.  En  aquest  sentit  hi  ha  dues

persones que podien dur a terme la tasca complint amb el requisit millor que ningú;

en Dídac i la Jessica. Cal posar de relleu que el capital social està constituït pels

recursos actuals de posseir una xarxa àmplia de relacions, però també per aquells

recursos  potencials.  És  a  dir  que  en  aquest  cas  no  es  demana que  es  conegui  a

almenys una persona de cadascuna de les colles que es vol convidar, pot ser suficient

amb conèixer a alguna persona «pont», mobilitzant així el capital social i, de retruc,

fent créixer la xarxa social. 

Novament l’exercici de la tasca repercuteix en l’augment de capital en dos sentits;

per  una  banda  en  l’augment  de  la  xarxa  social  en  establir  nous  contactes  amb

persones i colles, i per altra a l’enfortir les relacions a través del mateix contacte i de

l’intercanvi  material  i  simbòlic  al  convidar-los  a  participar  del  correfoc.  Aquest

capital del creixement social pot ser vist com un increment del conjunt de la colla,

doncs al cap i a la fi és el conjunt de la colla que convida a un altre grup a l’acte, però

a  la  pràctica,  atès  que  el  contacte  és  entre  individus,  el  capital  social  s’acaba

concentrant també en aquests individus protagonistes; tenint en compte, a més, que a

mesura que s’amplia el  capital  social reconegut esdevé més senzill establir noves

relacions.  Aquestes  ampliacions  de  capital  generen  encara  una  repercussió  més,

l’ampliació del capital simbòlic, que en aquest cas concret podria veure’s també com

a font de prestigi.

13 La tria d’aquesta persona delegada no queda reflectida en la reunió transcrita ja que es va prendre 
amb anterioritat a aquesta.
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3.- Formes de dominació predominants a la colla

Un cop identificades i diagnosticades les bases del lideratge i les dominacions miraré

de posar sobre la taula quins són els mecanismes de dominació que es donen a la

colla i en què consisteixen aquells que s’estan proposant actualment amb l’elaboració

del nou reglament. Aquest anàlisi, però, no està lliure de contradiccions o, si més no,

d’aportacions contraposades, doncs es tracta de posar en diàleg teories analítiques de

diferents autors lligant-les amb la pràctica quotidiana, necessàriament heterogènia,

d’aquest grup formal de persones.

Balandier (2005) afirma que en tot sistema polític hi ha relacions de poder. És a dir,

la capacitat d’actuar sobre persones o objectes generant efecte en aquests, a través

d’estratègies que poden ser molt variades. Totes les societats aspiren a aconseguir

equilibri i estabilitat; aquests, però, són sempre valors aproximats i vulnerables. Per

tal d’aproximar-s’hi, afirma, cal que hi hagi algú o alguns que vetllin pel compliment

dels costums, les lleis o l’esdevenir del grup.  Ara bé, de la mateixa manera que

treballa pel manteniment de la societat el poder es reforça en les desigualtats, creant i

conservant les relacions jeràrquiques i organitzant la dominació legítima. 

Clastres (1978, 2001) en canvi, si bé reconeix que sempre hi ha poder, considera que

el poder no sempre jerarquitza. Per a l’autor francès, tot i la diversitat interna que es

dona  en  cada  grup,  «La  presencia  o  ausencia  de  Estado  sirve  de  base  para  una

primera clasificación» (2001: 111).  Arrel  d’aquesta classificació Clastres assegura

que les societats amb Estat estan dividides entre dominats i dominadors, sent en els

dominadors on resideix el poder. Per altra banda les societats sense Estat desconeixen

aquesta divisió ja que els hi manca un òrgan de poder separat de la societat, és a dir,

no hi ha separació entre els que manen i els que obeeixen. 

No resulta senzill classificar al grup de diables en una de les dues categories i, si bé

Bailey descrivia les característiques de la política que ell exposava com a categories

analítiques no absolutes en la pràctica, Clastres si que marca una línia clara de divisió

entre els dos models. Tot i així, i sent conscient de la dificultat, considero rellevant
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ubicar la colla en un dels dos espais, en la mesura del possible, per a entendre millor

quins  models de relació manté en el  seu si.  En aquest  sentit  hi  ha elements  que

podríem ubicar  en una societat  amb Estat,  d’acord  amb Clastres,  com pot  ser  la

proposta de creació de l’Equip de Treball, encara no posada en pràctica a dia d’avui,

en ser un espai de gestió de la colla amb un nombre limitat i tancat de participants,

encarregat,  entre  altres  aspectes,  d’arbitrar  en  cas  de  conflicte.  Aquest  argument,

però,  pot  ser  contradit  ja  que la  voluntat  al  proposar  l’Equip de  Treball  ha estat

sempre la de limitar la seva capacitat de decisió i fins i tot impedir-la de tal manera

que hi  hagi  el  major  nombre  d’aspectes  regulats  pel  reglament  i  que  la  resta  es

decideixen reunions extraordinàries obertes a tota la colla, esdevenint així un grup de

representació més que de decisió. El control, per tant, seria doble; mentre l’Equip de

Treball vetlla per a que ningú es salti els acords presos, el conjunt de la comunitat

controla  a  l’Equip  de  Treball  per  a  evitar  que  aquest  s'excedeixi  de  les  seves

funcions, principalment les de portaveu i coordinador/a. Els líders, en aquest cas un

grup  de  persones,  tenen  uns  límits  molt  marcats,  responen  a  l’encàrrec  de  la

col·lectivitat. En el moment en que es trenqui aquest equilibri imposant-se la voluntat

dels líders s’esdevindrà el final de la colla en els termes que s’ha vingut organitzant i

autodefinint, per a esdevenir plenament un grup jerarquitzat. 

El poder, resideixi en unes poques mans o en el conjunt de la comunitat, requereix de

la  dominació  per  a  fer  efectiu  el  seu  exercici.  Cada  societat  utilitzarà  les  seves

estratègies per a exercir aquesta dominació que, d’acord amb Weber (2002), podem

classificar en tres grans grups: burocràtica, tradicional, i carismàtica. 

En la dominació burocràtica tot dret es basa en la racionalitat. En aquest sentit hi ha

un reflex molt clar en el cas d’estudi amb l’elaboració del reglament en que es pretén

que quedi reflectida la identitat i el funcionament de la colla així com les possibles

sancions en cas de vulneració. Weber afirma que aquestes són normes abstractes que

s’apliquen a casos concrets, per tant cal un organisme administratiu encarregat de

vetllar pel compliment d’aquesta normativa, que en el cas dels diables es proposa que

sigui l’Equip de Treball. En aquest tipus de dominació el/s «sobirà/ns», qui lidera o

està  al  capdavant  del  grup,  segueix  i  compleix  de  la  mateixa  manera  aquesta
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normativa,  per  tant  quan algú obeeix al  sobirà a  qui  està  obeint  en realitat  és al

reglament. Per aquest motiu els membres de la comunitat només han d’obeir al sobirà

en la mesura en que aquest estigui representant la legalitat acordada. Donat que és un

sistema basat en la racionalitat el sobirà no pot apropiar-se del càrrec i està sotmès a

la vigilància administrativa. La persona amb major coneixement en una matèria seria,

segons Weber, la més adequada, racionalment, per a exercir el càrrec de sobirà d’una

matèria  concreta.  Ara bé,  aquest  sistema té  la  tendència de que la  persona en el

càrrec, pel fet d’estar-ho, adquireixi més coneixements; el que li facilitaria accedir a

més quotes de poder. És un sistema, per tant, amb risc d’esdevenir una plutocràcia

del coneixement per especialitats. Aquesta qüestió va ser discutida pel mateix grup

de funcionament encarregat d'elaborar la proposta del nou organigrama i reglament

per als diables, prenent consciència del risc que apunta Weber. Tot i així aquest debat

es va concloure amb el consens que en el seu cas el risc és baix per tractar-se de

coneixements de fàcil accés i gestió per part de tots els membres que en vulguin fer

ús. En referència a l'especialització del coneixement en Josep afirma:

Jo reitero eh, entenc el que estàs dient i el que acabes de dir ara, però penso

que nosaltres, amb el nostre dia a dia no hi ha res que sigui d’un coneixement

tant bèstia com que hi hagi el risc d’esdevenir una... o sigui no fem res tant

críptic.14 

La dominació  tradicional  basa  la  seva  legitimitat  en  una ordenació  i  uns  poders

heretats  «de  temps  llunyans».  En  aquest  sistema  de  dominació  les  relacions  del

sobirà amb la resta no es determinen pel deure del càrrec sinó per la fidelitat personal

al sobirà. Els mandats es determinen de dues formes: per la tradició i pel lliure arbitri

del sobirà.  En aquest cas pot haver-hi o no un quadre administratiu,  tot  i  que és

habitual que hi sigui. Aquesta forma de dominació és la que tots els informants, tant a

les entrevistes com al grup de funcionament, afirmen reconèixer a la colla i voler

canviar. Si bé ningú reconeix un sobirà amb la capacitat de manar al seu lliure criteri

si  que posen l’accent en que bona part  dels discursos dominants són aquells que

remeten «al que sempre s’ha fet». La Carolina, al ser preguntada sobre la base de la

dominació a la colla ho descriu amb les següents paraules:

14 Reunió del grup de funcionament enregistrada, 07/02/2018.
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Bueno, en una manera de fer que sempre han fet i que fins ara ningú els hi

retreia perquè ha estat la seva manera de fer fins que en algun moment han

pogut  dir,  pues  ara  així  no,  llavors  es  nota  aquesta  dominació.  Quan

m'enfado perquè no es fa com sempre s'ha fet.15 

Finalment  la  dominació  carismàtica  es  basa  en  la  qualitat,  que  passa  per

extraordinària, del sobirà. La dominació carismàtica és contrària a les dues anteriors,

ja que es basa en el trencament de l’ordre establert per qualsevol dels dos sistemes

anteriors o per una combinació d’ambdós. Es tracta d’una dominació específicament

revolucionària, que legitima el seu lideratge a partir de les condicions extraordinàries

del/a  líder.  Donat  aquest  caràcter  extraordinari  i  extra-quotidià  mai  podrà  ser  un

model de dominació permanent. El que si que es podria donar és un procés pel que el

líder carismàtic es consolidi en el poder a partir d’algun altre tipus de dominació,

adoptant  característiques  pròpies  de  les  dominacions  tradicional  o  burocràtica  i

abandonant el seu caràcter carismàtic. 

D’acord amb la dominació carismàtica que descriu Weber considero que el model

d’organització i dominació de diables en el present, el passat més recent, o el futur

que es preveu, no respon a la dominació carismàtica. Ara bé, en totes les entrevistes

realitzades  els  informants  fan referència a  la  dominació d’aquelles  persones  amb

major carisma que aconsegueixen atraure a la gent a les seves posicions. Considero

que aquesta afirmació dels/les informants respon principalment a la possibilitat que

al parlar d’aquestes persones amb una capacitat discursiva extraordinària i amb la

capacitat també d’atraure i agrupar gent al seu voltant estiguin fent referència més

aviat al concepte de  prestigi de Clastres, o al capital simbòlic de Bourdieu, que no

pas al carisma weberià; tot i utilitzar, per a descriure-ho, la paraula “carisma”. 

El procés engegat de burocratització de la dominació a la colla respon en bona part a

la intenció de limitar el funcionament basat en regles informals, amistats, intimitats o

relacions personals, tal com posa de relleu en Dídac a la primera trobada del grup de

funcionament:

15 Entrevista enregistrada, 05/04/2017.
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Amb temps hem aconseguit, que això és un punt a favor de la gent que hi

hem estat, crec, fer una transformació. Que això deixés de ser una colla

d'amics i que fos una colla de diables. Això canvia molt, perquè que fos una

colla d'amics volia dir que jo faig segons fa, segons com fa i segons com

d'allò (...) dèiem que érem assemblearis o anàrquics, segons qui t'ho deia,

però funcionàvem a través de líders. Difosos però funcionàvem a través de

líders16. 

Ara  bé,  Lewellen  posa  l’alerta  en  el  sistema  racional  a  l’afirmar:  «Un  sistema

rígidamente  racional,  donde  dominan  las  reglas  formales,  de  modo  que  los

trabajadores y administradores individuales tengan que actuar según un conjunto de

reglas  fijas,  puede  tener  éxito  a  corto  plazo,  pero  puede  faltarle  la  flexibilidad

necesaria para adaptarse a una situación de cambio» (1994: 157). És per aquest motiu

que l’autor proposa una tercera via que combini el  sistema basat en les relacions

personals  amb el  sistema basat  en  les  regles  formals.  Una burocràcia  oberta  als

canvis en ella mateixa, amb constant interacció i debat dels diferents membres de la

comunitat per a poder dur a terme les adaptacions constants als nous entorns. Aquesta

va ser, també, una de les qüestions plantejades al grup en la sessió de retorn en què

els vaig facilitar les conclusions a que estava arribant amb el treball. La resposta va

ser compartida per part  de totes les assistents a l’afirmar que evitar els  riscos de

l’excessiva burocràcia era la seva voluntat i el seu propòsit. Vegem un exemple a

partir de l’afirmació d’en Josep17.

Aquí és on jo vaig posar un «Ho estem intentat» amb un signe d’exclamació,

després de la cita d’aquest paio. Penso que això que diu ho estem intentant.

Per tant no estem anant a favor d’una inflexibilitat, en cap cas, jo penso que

estem intentant que l’equip de treball sigui el motor que faci anar diables, no

el Hitler que decideix què collons ha de fer diables o si es vol fer una sortida o

no o si ens posem espardenyes o si... aquestes coses no les farem mai.

16 Reunió del grup de funcionament enregistrada, 17/12/2016.
17 Reunió del grup de funcionament enregistrada, 07/02/2018.
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4.- Conflictes i resistències

Edmund Leach, al publicar «Sistemas políticos de la alta Birmania» (1976) posava

de relleu que l’equilibri de les societats és dinàmic, la qual cosa inclou el canvi fruit

de les tensions i les disputes. Per a Leach el conflicte no és només inherent en tota

societat sinó que mostrar una societat com a estable i permanentment equilibrada és,

com a mínim, una imprecisió basada merament en el model ideal d’aquesta societat

sense tenir en compte el seu model real. Qualsevol sistema, independentment de les

seves dimensions, és incoherent i inestable, de la mateixa manera que les persones

sostenim idees contradictòries i incoherents en referència a aquest sistema. Al parlar

d’equilibri, estabilitat, conflicte, o dinamisme estem emprant conceptes relatius que,

per tant, poden ser entesos i concebuts de maneres diferents. En aquesta mateixa línia

Gluckman (1956) assegura que la disputa o el conflicte és permanent, més o menys

latent o manifest, i present en tota societat. De fet els conflictes són, per a l'autor, un

conjunt de relacions que condueixen precisament al restabliment de la cohesió social.

Lewellen (1994), en referència als grups amb poca estratificació social, com és el cas

estudiat, assegura que aquests tendeixen al conflicte amb major facilitat que els grups

d’estratificació  més  marcada.  Mentre  que  Bailey  (1969)  afirma,  en  referència  al

conflicte,  que  quan  una  alteració  intervé  en  l’estructura  de  funcionament  causa

desequilibri,  el  qual  es  reestructura trobant  així  un nou punt  d’equilibri.  Aquesta

explicació és precisament la que dona en Joan a l'atribuir els conflictes dels darrers

anys a la necessitat d’adaptar-se a una nova realitat social. Per a ell avui les persones

ens impliquem menys que en dècades anteriors, el que fa que aquelles poques que

s’impliquen carreguin amb tot el pes.  Aquesta és per a ell una realitat social que

transcendeix la colla i afecta d’igual manera a la resta d’entitats i associacions. 

Hem de saber adaptar-nos a la societat actual, i quan dic societat vull dir a

les persones, i perquè la colla pugui continuar. Quin és el millor model?

Parlem-ho entre  tots  i  siguem realistes.  Sense descartar  que això  pugui

tornar a passar. Però això potser ja les noves generacions18.

18 Entrevista enregistrada, 21/04/2017.
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Ara bé, en Miquel, com la Carolina, posen de relleu la necessitat d'un canvi en les

formes de relacionar-se per tal que els conflictes no esdevinguin contraproduents. És,

per tant, en les formes, d'acord amb les seves afirmacions, que es determina bona part

del potencial constructiu o destructiu del conflicte en termes d'estabilitat del grup. En

aquest sentit en Miquel afirma:

Un conflicte provoca inestabilitat i  llavors les persones busquen la nova

estabilitat davant el conflicte. Això pot ser negatiu o pot ser positiu, però no

sempre un o l'altre, depèn de com es gestioni. (...) un conflicte es defineix

com  un  joc  d'interessos,  no?  Entre  una  posició  i  l'altre.  Quan  d'aquí

aprenem a construir-ne a sobre pues això acaba sent encara més, acaba...

fent-se molt més gran i per tant crec que enriqueix un conflicte si es fa un

procés bo19.

Gramsci, al referir-se al conflicte intern en una societat, afirma: «si és cert que cada

nova forma social i estatal ha tingut necessitat d’un nou tipus de funcionari, també ho

és que els nous grups de dirigents no han pogut prescindir mai, almenys durant un

cert temps, de la tradició i els interessos constituïts» (1968: 139). Aquest element es

veu especialment reflectit en el grup de treball ja que, tot i la sensació de la major

part dels participants de que amb la nova proposta es provocarà una gran sacsejada a

la colla, el cert és que bona part de les noves propostes de funcionament consisteixen

precisament en consolidar aquelles pràctiques que ja es duen a terme actualment però

que es volen protegir i consolidar.

Ara bé, el conflicte és només una possible expressió conseqüència de les resistències

a les diferents dinàmiques que segueix un grup. Per tant, donat que no tota forma de

resistència deriva en conflicte, cal fixar la mirada en altres espais amb l'objectiu de

visualitzar més formes de resistència i el que aquestes impliquen per al  grup. En

aquest sentit cal destacar que, al parlar de formes de resistència, no m'estic referint

únicament als moviments d'oposició vers els lideratges o vers la nova proposta de

funcionament. Seria un error veure, en aquest cas, únicament un poder hegemònic i

unes resistències que s'hi oposen, la realitat observada presenta més matisos. 

19 Entrevista enregistrada, 09/03/2017.
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Així considero que la mateixa proposta de funcionament que s'ha vingut elaborant en

els darrers mesos per part, en bona mesura, de qui exerceix funcions de lideratge,

respon  en  si  mateixa  a  una  estratègia  de  resistència  cap  a  algunes  formes  de

dominació tradicional o alguns comportaments considerats poc desitjats. Sent aquesta

la única forma de resistència organitzada identificada a partir del treball de camp. Per

altre banda és necessari destacar també que, fins on he pogut observar, no existeixen

formes organitzades de resistència vers els lideratges, ni cap a les seves funcions ni

cap a les persones que les exerceixen; per bé que hi poden haver crítiques puntuals o

certa  rumorologia.  Aquesta  rumorologia,  però,  gira  al  voltant  de  qüestions  o

comportaments ben variats,  sense que se'n pugui entreveure cap tipus d'estratègia

organitzada.

Per a Scott (2003) bona part dels mecanismes emprats de resistència no responen a

un discurs plenament estructurat d'oposició sinó a multiplicitat d'estratègies, usades

pels grups subordinats, que es troben disfressades en el discurs públic. Els rumors

identificats a la colla, però, no són atribuïbles de manera inequívoca a l'oposició d'un

grup subordinat. La realitat observada s'aproxima més a les aportacions de Gluckman

(1963)  al  veure  en  el  rumor  i  el  xafardeig  una  forma  de  generar  llaços  socials

d'intimitat entre membres que recorden i reforcen valors socials. De fet per a l'autor

el xafardeig no sol ser una estratègia dels grups subordinats sinó que sol basar-se en

la crítica a qui no segueix els valors tradicionals del grup, per bé que aquests valors

poden  ser  d'equitat  entre  membres  centrant  així  la  crítica  a  qui  pugui  semblar

superior. Els rumors identificats, però, tenen encara dues característiques més. Per

una banda Paine (1967) incorpora la consideració que el rumor és, també, una eina

per a lluitar pels interessos personals dels individus. Finalment recullo de Ceraini

(2017) la  funció que el  rumor té  a  l'hora  de construir  reputacions  socials.  En la

següent  afirmació  d’un  membre  de  la  colla  queda  reflectit  que  la  crítica  no  va

dirigida  a  les  persones  que  ostenten  el  poder,  sinó  principalment  a  les  actituds

d’altres membres que entorpeixen el funcionament desitjat en aquest cas.

Si estic d'acord amb que això passi, però... hosti jo crec que això s'ha de

fomentar que passi a la reunió de la comissió, no a una reunió en que hi ha
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gent que no pinta ni corta res allà i que no s'ha esforçat el mateix temps que

s'estan esforçant aquella altre gent. Ho veig així.  Bueno i ens va passar

amb els  versots.  Ell  i  jo  vam estar  fent...  i  no  sé  qui  més  érem,  trenta

reunions quan vam introduir el Sant Miquel, el no sé què i els versots de la

manera que els estem fent ara i vam anar a la permanent i ens diuen que el

Sant Miquel no. Truquito, vale pues feu-nos una proposta i ho mirem. Clar,

com que després saps que ningú fa propostes,  va arribar el  dia i  ningú

havia fet cap proposta «com que ningú ha fet cap proposta tirem amb això,

no? Si, si, si». I ens vam haver d'esperar 15 dies20.

A partir d’aquest mateix exemple queda reflectit el que  Verón (1987) destaca com

una característica fonamental del discurs polític: la presència d’un contra-destinatari,

és a dir aquell que compleix la funció de la «contra creença» o la creença «invertida»

a  partir  de  la  terminologia  de  «els  altres».  En  aquest  cas  no  hi  ha  una  sola

terminologia per a referir-se a aquest element, com tampoc s’acostumen a dir noms

de persones concretes, més aviat es juga amb donar per fet  que la resta del grup

sobreentendrà a qui o a quines persones ens estem referint a partir d’expressions com

«aquella altre gent». 

Segons explica García Negroní (1988) en els actes de parla molt sovint no s’utilitzen

referències  clares  sobre  a  qui  es  fa  referència,  aquest  destinatari  apareix  com a

encobert i s’hi fa referència de manera indirecta, buscant la seva anulació. Dins de les

reunions  del  grup  de  funcionament  es  fa  referència  a  aquests  altres,  al  contra-

destinatari,  sense que tingui  importància,  en el  moment  de  la  reunió,  que aquest

discurs de crítica arribi a les persones a qui en fa referència. La funció d’utilitzar

aquestes referències és la de ratificar la identitat del propi grup, diferenciant-se així

d’aquells  que dificulten el  bon funcionament de la colla.  Al mateix temps aquest

instrument genera control de comportament dins el mateix grup, doncs a l’assenyalar

determinades conductes com a indesitjables es posa de relleu que si hom dins el grup

les  duu a terme aquestes seran rebutjades.  Així es desactiva i  es deslegitima una

pràctica presentada com a contrària a la voluntat del grup. 

20 Reunió del grup de funcionament enregistrada, 17/01/2017.
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5.- Conclusions

Etnografiar  un  espai  propi  planteja,  d'entrada,  certs  dubtes  sobre  els  que

necessàriament cal reflexionar. En aquest sentit, tot i les preocupacions que en algun

moment es van presentar, la reflexió, en part interna i en part també compartida amb

el mateix camp, no em va dur a situar-me en un punt intermedi, com jo pensava que

hauria  de  ser,  sinó  en  una  posició  de  completa  implicació  en  ambdós  espais.

D'aquesta manera en aquest temps la meva implicació a diables ha augmentat, si més

no en els espais de presa de decisions, al mateix temps que augmentava l'estudi i la

reflexió externa sobre els processos organitzatius que la colla està protagonitzant.

Viscut aquest procés considero que la naturalització del meu rol doble, entès per totes

les parts, ha estat la solució més adient per a obtenir una subjectivitat, inalienable,

basada en la reflexió. Més encara al prendre consciència que, al cap i a la fi, d'una

forma o altre, tothom acaba formant part del camp estudiat.

Respecte de les qüestions plantejades en l'anàlisi, tal com he anat mostrant al llarg

del treball, concloc que, en aquest cas d'estudi, el poder resideix en el conjunt de la

colla, per bé que hi ha persones que presenten una major ascendència en el si del

grup. Aquesta situació condueix a tenir una major capacitat d'influència en el conjunt

a l'hora de prendre decisions. Per altre banda el grup identifica aquesta situació i

proposa regular-la,  el  que suposa,  en aquest cas,  una forma d'acceptació.  Amb la

regulació,  però,  un dels objectius manifestats  és aconseguir una major  implicació

d'altres membres amb un rol actualment secundari en la gestió global del grup.

El darrer element en aquestes conclusions consisteix en el plantejament de possibles

futures línies d'ampliació d'aquesta investigació. En aquest sentit són forces les línies

d’investigació que considero que es podrien seguir a partir d’aquí. Una d'aquestes

línies podria ser l'estudi comparatiu entre les formes de resolució de conflictes actual

i les que es proposen per al futur a partir del nou reglament. Per a seguir aquesta línia

caldria ampliar l'àmbit d'antropologia política del present treball als de l'antropologia

jurídica i la mediació, a través, entre altres, del jurista Maine al vincular la resolució

de conflictes amb el marc legal i el dret viscut. 
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Un altre  element  interessant  que  ha estat  present  al  llarg  del  treball,  per  bé  que

finalment no hi ha tingut cabuda, és el paper de la dona en la gestió del grup i la

percepció que se’n té des dels mateixos membres. En aquest sentit caldria veure si es

tracta d’uns rols canviants entre les generacions o amb el pas del temps o si per

contra es van repetint d’una manera més o menys similar. 

Sens dubte, però, una possible línia futura d’investigació és la continuació amb el

treball de camp per a poder observar així l’aplicació del nou reglament i les seves

conseqüències. En aquest sentit una estratègia interessant podria ser la revisió del

treball  amb membres de la colla que ho vulguin. De tal  manera que fos possible

reprendre  o  redirigir  aquest  treball  a  partir  de  l’elaboració  d’unes  conclusions  i

reflexions compartides amb els informants. Al mateix temps seria interessant també

mirar d’aprofundir en el relat sobre la forma d’organitzar-se de la colla al llarg dels

40 anys des de la seva fundació. Per a fer-ho seria imprescindible ampliar el nombre

d’informants prioritzant aquelles persones amb una llarga trajectòria o bé aquelles

que estan ben informades al respecte.
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ANNEX 1 – PROPOSTA DE REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.

(Pendent d’aprovació)

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

DIABLES DEL CLOT

Proposta de Reglament de Règim Intern 

de Diables del Clot.
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CAPÍTOL PRELIMINAR – Abast i modificació del reglament.

El Règim intern és un recull de normes que regula el funcionament assembleari de la

colla.  L’òrgan màxim de sobirania recau en el  conjunt  de la colla  representada a

l’assemblea  general.  Aquest  reglament  té  l’objectiu  de  reforçar  el  funcionament

assembleari  dotant  d’autonomia  a  les  comissions  i  a  l’equip  de  treball  i  fent-les

respondre,  davant  el  conjunt  de la  colla,  de les  seves  actuacions.  El  propòsit  és,

doncs, l’aprofitament de la participació de totes les persones membres de Diables del

Clot.

L'abast és universal, ja que totes les persones sòcies, les relacions entre elles i les

activitats en l'àmbit de l'associació hi estan subjectes.

La  modificació  d'aquest  text  haurà  de  ser  sempre  aprovada  en  assemblea,  amb

almenys una majoria qualificada de dos terços dels vots emesos a favor.

Per a poder exercir el dret a vot en assemblea caldrà ser soci de l’entitat, de la secció

de cultura, i al corrent de pagament.

Cap article del Règim intern pot contradir els Estatuts de l'entitat, i si fos així es

resoldrà a favor dels Estatuts. En aquest cas serà obligada la derogació o modificació

dels articles contradictoris del Règim Intern.

Qualsevol acord d'algun òrgan de la colla que sigui contrari al Règim Intern o als

Estatuts serà nul.

CAPÍTOL I – Denominació, origen i finalitats de la colla.

Article 1 – Denominació i origen

Amb  la  denominació  de  Diables  del  Clot  (DC),  fundats  el  1977,  som  un  dels

elements de la secció de cultura de l'Orfeó Martinenc. 

Article 1.1 - Imatge corporativa / logotip

La colla de diables del clot té un logotip propi amb diferents versions. Antigament
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tenia un logotip diferent. Dins de l’entitat, com a  secció interna, tenim tres logotips

que ens representen (diables, tolc i pork).

Tots els logotips de la colla; l’actual, l’antic i els tres que ens representen a l’entitat;

queden recollits en el document Annex 1 d’aquest reglament.

Article 2 – Finalitats

Les finalitats de la colla són:

1.-  El  foment i  la  promoció de la  cultura popular  i  tradicional  catalana,  en

especial  aquelles  amb  utilització  de  materials  pirotècnics,  diables  i  bestiari

festiu de foc amb la música que l'acompanya.

2.- El foment, la promoció i la participació al teixit associatiu, prioritzant el del

Clot-Camp de l'Arpa.

3.- No tenir ànim de lucre.

A fi  i  efecte  d'aconseguir  les  finalitats  esmentades  la  colla  realitza  les  següents

activitats:

1.-  Participació  en  actes  populars  tals  com cercaviles,  correfocs,  revetlles  i

altres actes.

2.- Activitats de lleure i esbarjo de les associades per tal de fomentar la bona

entesa.

3.- Relació amb altres associacions afins.

La  colla  està  deslligada  de  tota  doctrina  o  actuació  de  qualsevol  partit  i/o

organització política, i no pot donar suport a cap opció que no sigui totalment cívica

o cultural. En cas que hi hagi una proposta de sortida que generi controvèrsia en el si

de la colla, l’equip de treball convocarà una reunió oberta a tota la colla per a prendre

una decisió sobre la nostre participació.

La colla pot donar suport i col·laborar amb altres institucions, grup o associacions

que  es  dediquin  a  tasques  cíviques  i  culturals,  sempre  que  l'esperit  del  present

reglament sigui compatible amb els de l'altra o altres societats.
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CAPÍTOL II – Membres

Article 3 - Membres

1.- Poden participar a la colla totes les persones que, de manera lliure i voluntària,

tinguin interès en les seves finalitats. S'exclouen les formes jurídiques.

2.- Aquelles persones que vulguin ser membres de la colla hauran de presentar una

sol·licitud a la comissió de comunicació de la colla; aquesta informarà i emplaçarà a

les interessades a dur a terme els requisits necessaris per a formar part de DC. 

3.- Haver dut a terme satisfactòriament la sessió de benvinguda i el curs de formació

de CRE a la colla.

4.- Estar al dia de pagament de la quota de soci/a de l’Orfeó, de la secció de cultura,

així com també de la quota de DC establerta en l’article 5 del present reglament. En

aquest cas es disposarà d’un temps de prova de 6 mesos o 3 actuacions. Fer-se soci

de l'Orfeó queda regulat pels seus Estatuts.

Article 4 - Sessió de benvinguda i curs CRE

La sessió de benvinguda a les noves incorporacions a la colla correrà a càrrec dels

responsables de les comissions de bèsties, diables i tabalers; amb les persones de la

colla que s'hi vulguin afegir. La formació com a CRE correrà a càrrec dels RGCRE.

a) Hi haurà dues sessions de benvinguda i formacions com a CREs a l'any, amb

les dates fixes per a aquests cursos. Un curs es realitzarà amb l’inici del curs

escolar i l’altre amb l’inici de l’any natural.

b) Les  persones  formadores  hauran  de  tenir,  i  facilitar  quan  s’escaigui,  un

dossier  de  formació  sobre  quines  característiques  generals  ha  de  tenir

aquesta formació.  En cas que el  dossier  no estigui  elaborat  o actualitzat

caldrà posar-lo al dia.

Article 5 - Quota de Diables del Clot

Els/les membres de Diables del Clot contribueixen al finançament de la colla a través

d’una quota anual, que se suma a la quota establerta per l’Entitat, sota les premisses

següents:

a) La quota és de 25€ per persona a l’any (2,08€ mensuals).
b) El pagament es durà a terme seguint el mateix funcionament que les quotes

de l’Orfeó, de tal manera que la recaptació la farà arribar a la colla el tresorer
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de l’Entitat.
c) L’Equip de Treball podrà disposar d’aquesta font de finançament tal com ho

consideri sempre que la quantia destinada a un determinat fi no superi els

800€. En cas de superar aquest xifra l’aprovació de la despesa l’haurà de

realitzar l’assemblea de DC.
d) Aquesta font de finançament no serà utilitzada per a finançar actes de la colla

de manera permanent, tot i que pot ser-ho de manera excepcional.
e) Es  podrà  quedar  exempt  de  pagament  per  part  d’un/a  soci/a  en  cas  de

dificultats  econòmiques  comprovades,  sense  perdre  la  condició  de  soci/a.

Aquesta situació serà revisada sempre que es consideri oportú, de la mateixa

manera que queda regulat pels Estatuts de l’Orfeó.
f) El primer pagament de la quota implica el regal, per part de la colla, d’una

peça de roba de DC.
g) En cap cas es podrà procedir  al  cobrament de la quota de DC mentre els

comptes de la colla no hagin estat presentats i aprovats a l’assemblea general.

Article 6

Els/Les socis/es poden opinar a títol personal sobre l'entitat amb altres persones per

qualsevol  mitjà,  però  sempre  amb especial  cura  de  mantenir  i  fomentar  la  bona

imatge  de  l'associació.  No  és  admissible  la  falta  de  respecte  pública  envers  les

persones membres, les seves idees o les seves exposicions en reunions o assemblees.

Article 7

Sempre que un/a membre de la colla assisteixi a una reunió externa a la colla, com a

representant d'aquesta, caldrà que respecti, representi i traslladi la veu i les decisions

preses per la colla i/o regulades en el present reglament. Aquest/a representant no té

capacitat  de decidir;  en cas que la  colla no hagi  pres cap determinació prèvia al

respecte. Caldrà traslladar la qüestió al conjunt de la colla per a que aquesta prengui

una decisió.

CAPÍTOL III - L’Assemblea.

Article 8

1.- L’Assemblea és l’òrgan sobirà col·lectiu de la colla i és l’única forma vàlida per

demostrar la voluntat global de tots/es els/les socis/es membres de la colla (segons
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article 3).

2.- L’assemblea no serà un espai de debat i discussió. Serà un lloc d’informació i

presa de decisions.

Article 9 - Ordre del dia mínim en tota assemblea ordinària

En totes les assemblees ordinàries els membres de l’ET, d’acord amb la seva tasca,

hauran de presentar al conjunt de la colla els punts enumerats a continuació per a la

seva aprovació o reprovació per part de l’assemblea.

1. Estat de comptes.
2. Estat de socis/es i quotes.
3. Balanç de la tasca realitzada i projectes de l’ET per al següent any.
4. Presentació del calendari de benvinguda i formació de CRE per a les

noves incorporacions. 

Article 10

1.- L’equip de treball convocarà anualment l’assemblea general ordinària de socis/es

durant el primer trimestre de l’any en curs. 

2.- Les assemblees extraordinàries podran ser convocades per l’equip de treball. De

la mateixa manera podran ser convocades per un mínim de dotze persones sòcies, en

aquest cas a través del document Annex 2.

Article 11

L’assemblea es convocarà amb un mes d'antelació on s’informarà de l’ordre del dia i

de  les  propostes  a  debatre.  De la  mateixa  manera una setmana abans es  farà  un

recordatori. 

Article 12

1.- Totes les propostes de l’assemblea hauran d’haver estat debatudes prèviament en

els  grups de debat  generats  a aquests  efectes.  S’ha de facilitar  la  participació de

tothom que vulgui.

2.-  Les propostes s’han de presentar com a mínim 15 dies abans de l’assemblea,

mitjançant el document Annex 3, a la comissió que organitza l’assemblea.

3.- Les assemblees, un cop convocades, seran preparades per una comissió temporal
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generada a aquest efecte.

4.- Els grups de debat han d’estar coordinats amb la comissió temporal que organitza

l’assemblea.

Article 13

Totes les decisions preses en Assembla General han d’estar avalades per dos terços

dels vots emesos a favor. 

 

Article 14

Totes  les  persones  integrants  a  DC queden  subjectes  als  acords  de  l’Assemblea

General, incloent-hi les persones absents, les qui en discrepen i les presentes que

s’han abstingut de votar. 

Article 15

Les  assembles  quedaran  legalment  constituïdes  en  primera  convocatòria  quan

assisteixin  la  meitat  més  un/a  dels/de  les  socis/es  de  la  Colla.  Desprès  de

transcorreguts 30 minuts de l’hora de la primera convocatòria, l’Assemblea quedarà

constituïda en segona convocatòria, sigui quin siguin el nombre de socis presents a

l’Assemblea.

Article 16

Cal redactar l’acta de cada reunió d’assemblea amb un extracte de les deliberacions,

el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de persones

assistents.

Article 17 - Facultats de l’Assemblea General

L’assemblea General té les facultats següents:

1. Aprovar o reprovar la gestió de l’Equip de Treball, el pressupost i els comptes

anuals.
2. Escollir  els  membres  de  l’Equip  de  Treball  i  controlar-ne  l’activitat.

Qualsevol soci/a té dret a presentar-se, o a ser proposat/da individualment,

per a qualsevol càrrec de l’Equip de Treball.
3. Modificar  el  present  reglament  d’acord  amb  l’establert  en  el  capítol
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preliminar.
4. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
5. Realitzar  mocions  de  censura  a  l’Equip  de  Treball  i  proposar-ne  la

substitució.
6. Ratificar,  si  escau,  les  mesures  disciplinàries  dels/les  associats/des  i  altres

sancions imposades per l’Equip de Treball.

CAPÍTOL IV - L’Equip de Treball (ET)

Article 18 - Funcions de l’Equip de Treball

1. L’Equip de Treball és l’òrgan de la colla encarregat de gestionar el dia a dia

de Diables del Clot en aquelles qüestions referents a la nostra quotidianitat,

sempre respectant el present reglament.
2. Té,  també,  la  funció  de  supervisar  el  bon  funcionament  de  les  diferents

comissions de la colla i de garantir que les comissions informin al conjunt de

la colla de la feina que estan realitzant (mitjançant la publicació de les seves

actes de reunions). Al mateix temps l’ET haurà de garantir que les decisions

preses per les comissions no contradiguin el present reglament.
3. L’Equip  de Treball  té  la  obligació,  de  la  mateixa  manera  que la  resta  de

comissions, de redactar una acta de totes les seves reunions així com de fer

arribar aquesta acta a tots/es les membres de la colla.

Article 19 - Reunions obertes de l’Equip de Treball

1. Al final  de  cada  trimestre  escolar  l’ET convocarà  el  mínim d’una reunió

oberta  a  tota  la  colla.  Aquest  serà  un  espai  de  posada  en  comú sobre  el

funcionament de la colla durant aquell trimestre.
2. Es  convocaran  reunions  extraordinàries  obertes  de  l’ET cada  vegada  que

calgui abordar, discutir i decidir sobre aquelles qüestions excepcionals, que

escapin a la gestió quotidiana habitual de la colla.

Article 20 - L’elecció dels/les membres

1. Sempre que s’hagi d’escollir un nou ET complert caldrà que es presentin les

candidatures per a l’ET amb tots/es els/les seus/ves candidats/es per a tots els

càrrecs de l’ET.
2. L’elecció dels càrrecs es durà a terme quan aquests quedin vacants i/o passats

quatre anys de la seva elecció.
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3. Quan un càrrec queda vacant, i en el cas que no hi hagi candidats/es al càrrec,

la seva comissió haurà de suplir la seva tasca a l’ET per un temps màxim de

dos mesos.

Article 21 - Temporalitat en el càrrec

Una mateixa persona podrà exercir un mateix càrrec de l’ET per a un període màxim

de vuit anys i un període mínim d’un any.

Article 22 - Membres de l’Equip de Treball

1. Els/les membres de l’Equip de Treball seran les persones responsables de les

onze comissions  següents:  Secretaria,  Comunicació  i  Relacions  Públiques,

Tresoreria  i  Finançament,  Manteniment,  Marxandatge,  Diables,  Bèsties,

Tabalers/es, Pirotècnia, Delegada de Cultura i Coordinador de Comissions.
2. A més a més podran formar part de l’Equip de Treball fins a un màxim de tres

persones, al mateix temps, no responsables de les comissions esmentades. Per

a fer-ho hauran de complir amb els següents condicionants:
a. Compromís  d’assistència.  S’hi  haurà  de  participar  durant,  com  a

mínim, un any.
b. Caldrà estar formant part d’alguna comissió de la colla.

Article 23 - Tasques dels/les membres de l’Equip de Treball

1. Els/les membres de l’Equip de Treball seran les persones responsables de les

comissions descrites en el següent article. Les tasques enumerades han de ser

dutes a terme pel conjunt de la comissió, no únicament pel/per la seu/seva

responsable i representant a l’ET.
2. Les  tasques  dutes  a  terme  per  les  comissions  han  de  ser  transparents,

accessibles i fàcilment comprensibles, ja que es podran demanar en qualsevol

moment per part de qualsevol membre.
3. La tasca del/a responsable serà la de fer de pont entre la seva comissió i l’ET.

Article 24 - Tasques de les comissions representades a l’Equip de Treball
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1. Secretaria

a. Prendre, enviar i arxivar les actes. 

b. Crear  i  mantenir  un  arxiu  digital  de  documentació:  actes,  CRE,

RGCRE, assegurança, RRI, etc. 

c. Portar l'agenda de la colla.

d. Enviar l'ordre del dia de les reunions de l'E.T. 

e. Gestionar el  calendari de sortides i confeccionar la memòria anual.

Gestió de documentació.

f. Publicar actes de les comissions i de l’ET.

g. Comunicació interna de la colla.

h. Altes i baixes, control de socis/es.

i. Informar de la convocatòria de les assemblees

2. Comunicació i Relacions Públiques

a. Gestionar  i  actualitzar  totes  les  eines  de  comunicació  digital.

Facebook, Twitter, Instagram, web, etc.

b. Gestionar la rebuda d'informació i l'enviament a la persona adequada

de la colla. 

c. Comunicació externa i enllaç entre comunicació externa i interna. Fer

arribar la informació que ve de fora a les comissions pertinents.

d. Gestió del correu extern de la colla.

e. Unificar, o tenir els criteris i informar, per fer els cartells, fulletons,

etc. (format del cartell).

f. Disposar de tota la imatge corporativa de la colla. Logos, logos de

col·laboradors, etc.

3. Tresoreria (i finançament)

a. Gestionar i portar el números. 

b. Centralitzar la demanda de diners.

c. Fer de pont entre la colla i l’entitat a nivell econòmic. 

d. Gestionar i arxivar factures.

e. Gestió de la caixa negra.
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f. Des  de  la  comissió  de  finançament (el  tresorer  en  seria  el

responsable):  estar  al  cas  de  totes  les  dates  de  sortida  de  les

subvencions,  saber  totes  les  bases,  saber  com es  justifiquen,  saber

quan s'han de justificar, terminis.

g. Gestionar l’assegurança de la colla.

h. Presentar els comptes de la colla a l’assemblea general ordinària, així

com tindre’ls sempre a disposició i facilitar-los a qualsevol membre

de la colla en qualsevol moment que algú els demani.

4. Manteniment:

a. Ordre i control del magatzem i taller.

b. Control ordre i neteja del vestuari d'actuació.

c. Gestió de les claus 

(No implica que siguin els responsables de les claus, els vestits ni d'endreçar

el magatzem; han de trobar la manera de gestionar aquests elements).

5. Marxandatge:

a. Gestionar el marxandatge, intern i extern, (compra i venda) i estar en

contacte amb tresoreria.

6. Diables:

a. Fer de pont entre diables i l'E.T.

b. Representant  de  diables  per  anar  a  les  diferents  reunions  que  es

presentin (federació d'entitats, de diables...) sempre que la colla aprovi

formar-ne part.

c. Gestionar formacions.

7. Bèsties:

a. Fer arribar les necessitats de les bèsties a l'E.T.

b. Representant  de  bèsties  per  anar  a  les  diferents  reunions  que  es

presentin (reunions de bestiari) sempre que la colla aprovi formar-ne

part.
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c. Gestionar formacions.

d. Gestionar  les  reparacions  quan  pertoqui  amb  manteniment  i

finançament.

8. Tabalers:

a.  Fer de pont entre tabalers i l'E.T.

b. Representant  de  tabalers  per  anar  a  les  diferents  reunions  que  es

presentin (federació d'entitats, de diables...) sempre que la colla aprovi

formar-ne part. 

c. Gestionar formacions.

9. Pirotècnia:

a. Gestionar el contacte i facturació amb la fàbrica.

b. Coordinació directe amb tresoreria.

c. Fer comandes de pirotècnia.

d. Assessorament pirotècnic a qualsevol comissió o diable.

10. Delegada de cultura:

a. Fer de pont entre la entitat i la colla, i a la inversa.

11. Coordinador de comissions:

a. Fer de pont entre les comissions i l'E.T.

b. Dinamitzar de les comissions. Centralitzar la creació de comissions

temporals tenint en compte el calendari d’activitats de la colla. 

c. Estar al dia de la situació de les comissions.

Article 25 - Mocions de censura a l’Equip de Treball i/o a els/les seves membres

En el cas que la colla consideri oportú canviar algun càrrec de l’ET, o el conjunt de

l’ET, sense el consentiment d’aquest, ho haurà de fer mitjançant la moció de censura.

- Per  tal  de  dur  a  terme  una  moció  de  censura  caldrà  seguir  el  mateix

procediment que per a la resta de punts a tractar en una assemblea; ja sigui

com a punt a tractar d’una assemblea ordinària o mitjançant la convocatòria
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d’una assemblea extraordinària (regulat a l’article 7.2).

CAPÍTOL V - Les Comissions

Article 26 - Funció

1. Les  comissions  són  l’espai  principal  de  treball  a  la  colla,  tant  per  a  la

preparació  i  organització  d’actes  com per  al  manteniment  i  funcionament

intern  de  l’autogestió  de  DC.  És  rellevant  destacar  que  la  preparació  i

organització no impliquen l’execució, doncs aquesta recau sobre el conjunt de

la colla.
2. Totes  les  comissions  han  de  redactar  les  actes  de  totes  les  reunions  que

celebrin i fer-les arribar al/la coordinador/a de comissions. Al seu temps el/la

coordinador/a de comissions publicarà totes les actes de les comissions.
3. Hi ha, en el si de la colla, dos tipus de comissions: comissions temporals i

atemporals.  Les  comissions  temporals  són aquelles  que es  creen amb una

finalitat limitada en el temps, com poden ser la preparació dels actes. Les

comissions  atemporals  són  aquelles  que  han  d’estar  actives  de  forma

permanent. Són comissions atemporals totes les representades en l’Equip de

Treball. També la comissió de  buen rollito es considera atemporal, tot i no

estar representada en l’ET.

Article 27 - Participació

Totes les comissions resten obertes permanentment a totes les persones de la colla

que vulguin formar-ne part.

Article 28 - Capacitat de decisió

Les  comissions  tenen  capacitat  de  decidir  sobre  el  seu  acte  o  tasca  encomanada

sempre que compleixin amb els següents requisits:

1. Respectar tant el present reglament com qualsevol altre decisió prèvia de la

colla. 
2. Fer  públiques  les  actes,  després  de  cada  reunió,  on  s’especifiqui  quines

decisions s’estan debatent i/o decidint.
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Article 29 - Dossier de comissió

Cada comissió haurà de tenir (o d’elaborar en cas que no el tingui) un dossier, públic

per  a  tothom  de  la  colla,  en  el  que  es  recullin  els  aspectes  generals  sobre  el

funcionament de l’acte o tasca a realitzar. En aquest dossier s’hi recullen aspectes

tals  com:  contactes  habituals,  dates  aproximades,  possibles  persones  o  entitats

col·laboradores o referents, permisos i subvencions, reflexions i valoracions d’anys

anteriors, etc. El guió per a realitzar aquest dossier es troba en el document Annex 4.

Article 30 - Activació i tancament de les comissions temporals

1. Les comissions temporals s’activaran a proposta de les/dels membres de la

colla al/la coordinador/a de comissions. En cas que no hi hagi cap proposta de

membres de la colla el/la coordinador/a de comissions haurà d’activar-la.
2. La dissolució de la comissió es durà a terme un cop finalitzat l’acte o funció

encomanada, la qual cosa inclou realitzar una valoració de l’acte per part de

la comissió i la posada en comú amb tota la colla.

CAPÍTOL VI - Incompliment dels acords

Article 31

El present reglament, així com els Estatuts de l’Orfeó, són d’obligat compliment per

a tots/es els/les socis/es de l’entitat. Els/les socis/es que tinguin coneixement d’algun

incompliment  tenen la  responsabilitat  de  posar-ho en coneixement  de  l’Equip  de

Treball.

Article 32

Distingim entre  tres  tipus  de  faltes  d’acord  amb  el  tipus  d’incompliment  a  que

responguin.

1. Faltes  lleus:  Es  considera falta  lleu l’incompliment  del  present  reglament,

amb  especial  atenció  als  articles  34  i  35  del  present  reglament,  quan  no

estigui  tipificat  com a falta  greu o molt  greu.  La primera falta  lleu no té

efectes sancionadors, la persona rebrà un avís. A partir de la segona falta lleu,

i  per  cadascuna d’elles,  la  persona serà  sancionada quedant  exclosa de la

següent sortida de la colla. 
- L’acumulació de tres faltes lleus equival a una falta greu.
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- Passats dos anys de l’incompliment amb falta lleu aquesta deixarà de

ser comptabilitzable i se n’esborrarà el registre.
2. Faltes  greus:  Es  consideren  faltes  greus  l’incompliment  del  dossier

d’actuacions en termes conductuals així com no seguir les premisses del/la

cap  de  sortida  durant  les  actuacions.  Es  considera  també  falta  greu  l’ús

indegut,  no autoritzat,  de les instal·lacions  i/o  el  material  de l’entitat.  Les

faltes greus són sancionades amb l’exclusió de la persona afectada per a les

següents quatre sortides de la colla.
- Recórrer la sanció: En el cas que la persona sancionada per falta greu

no estigui d’acord amb la sanció aplicada per l’ET la podrà recórrer.

Per a fer-ho es convocarà una reunió oberta extraordinària de l’ET per

a parlar d’aquesta qüestió, on el conjunt de DC decidirà si aprovar o

reprovar la sanció aplicada per l’ET.
- L’acumulació de tres faltes greus equival a una falta molt greu.
- Una falta greu prescriu passats tres anys.

3. Faltes molt greus: Es consideren faltes molt greus les que atemptin contra la

integritat i el bon nom de l’entitat, els/les associats/des, i/o terceres persones.

Les faltes molt greus són sancionades amb l’expulsió de la colla. En aquests

casos s’informarà a la junta de l’Orfeó de la decisió presa i les seves causes.

- Només el conjunt de la colla, reunida en assemblea,  podrà aprovar

l’aplicació d’una sanció per falta molt greu. En aquests casos l’ET es

limitarà a fer una proposta a l’assemblea per a que aquesta prengui

una decisió. 

CAPÍTOL VII - Uniformitat d’imatge i funcionament en les actuacions

Article 33 - Actes públics en representació de DC

En els actes públics en que hi assisteixin membres de la colla en representació de DC

hauran de vestir amb l’uniforme de la colla.

Article 34 - Funcionament en les actuacions

El funcionament general en les actuacions de DC queda regulat pel document Annex

6 - “Dossier de Diables del Clot”. Per a aquells aspectes no regulats i particulars de

cada sortida caldrà seguir les indicacions del/a cap de sortida.
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Article 35 - Vestuari en actuacions

El vestuari establert per a les actuacions de DC, així com la seva gestió, queda descrit

en l’Annex 6 - “Vestuari en actuacions”.

Article 36 - Renovació de vestuari

1. Tota  proposta  de  renovació  de  vestuari  haurà  d’anar  acompanyada  de  la

proposta de gestió d’aquest vestuari, la qual substituirà l’Annex 5 - “Vestuari

en  actuacions”  un  cop  la  nova  proposta  sigui  aprovada  per  l’Assemblea

General de DC.
2. Queden obertes les diferents formes de gestió del vestuari (vestuari compartit,

amb o sense responsables concrets del seu manteniment, vestuari individual a

través de fiança, etc). La comissió encarregada d’elaborar la nova proposta de

vestuari  valorarà quina proposta presenta a  l’assemblea per  a que aquesta

prengui una decisió.

 

CAPÍTOL VIII - Patrimoni

Article 37

1. Tot el patrimoni, excepte el Pork del Clot, és de la colla. En cas de dissolució

de la colla el patrimoni de la colla quedarà a la secció de cultura; en el seu

defecte quedaria a l’Orfeó.

2. El Pork del Clot és propietat de Xarcuteries Bosch, cedit a Diables del Clot.

En cas de donar-se la dissolució el Pork serà retornat a Xarcuteries Bosch.

Article 38

Tot el material de la colla que es vulgui utilitzar fora dels actes de la colla s’haurà de

notificar amb antelació a l’equip de treball.
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Document 1 - Logotips representatius de la colla

LOGOTIPS

Els logotips que es presenten a continuació són les imatges utilitzades per la colla en

cartells, esdeveniments i allà on es consideri oportú. El logotip no es pot manipular

ni  en  colors  ni  en  proporcions  (si  es  varia  el  tampany  sempre  ha  de  ser

proporcionalment).

LOGOTIP OFICIAL

1. Fons blanc

2. Fons negre

3. Monocolor: només en cas d’impressions a una tinta (ex: gots). Segons el fons 

serà en negre o a la inversa.
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LOGOTIPS TEMÀTICS

Aquests logotips són d’ús molt concret en dies assenyalats i només gestionats per la

comissió de comunicació. Referent als logos temàtics, es poden fer propostes d’ús

puntual, però abans d’utilitzar-los hauran de passar per la comissió de comunicació.

Sempre haurem de tornar a al logotip oficial.

1. Feminista

2. LGTBI

3. Groc
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LOGOTIP HISTÒRIC (fora d’ús)

LOGOTIPS CORPORATIUS DE L’ORFEÓ MARTINENC
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Document 2 - Sol·licitud d’Assemblea Extraordinària

Tal i com estableix el present Reglament de Règim Intern de la colla de Diables del

Clot,  en  l’article  10,  els  12  sotasignants  demanem  de  convocar  una  assemblea

extraordinària, fent així coneixedor d’aquesta iniciativa a l’equip de treball i esperant

que es formi la comissió d’assemblea per tractar els temes que s’exposen a l’annex 3.

Nom i Cognoms DNI Signatura
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Document 3 - Proposta de tema a tractar en la propera assemblea

Títol  de  la

proposta

Descripció de la

proposta

Pressupost  i

possibles  fonts

de finançament.

(si s’escau)

Pressupost total Fonts d’ingressos

Fonts de despeses

Temporalitat 

(si s’escau)
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Document 4 – Dossier de comissions

FITXA D’ACTIVITAT:

  

NOM I DATA DE 

L’ACTE

  

Especificar el nom de l’activitat i la data quan es celebra

  

DESCRIPCIÓ I 

IDENTIFICACIÓ AMB

LA COLLA

 Descripció amplia de l’acte, on es contextualitzi

i  es  defineixin  les  seves  característiques.  Cal

especificar  la  identificació  amb  la  colla  i  el

perquè del mateix. Inicis i evolució. 

 Llista de les diferents activitats (si s’escau)

  

ACTORS QUE HI 

PARTICIPEN

 Enumerar  i  definir  els  diferents  actors  que

organitzen l’acte
 Enumerar  les  diferents  entitats,  empreses,

persones externes a la colla, etc. que poden ser

susceptibles  de  col·laborar-hi.  Aportar  pactes  i

acords d’altres anys (si s’escau).
 Persones de contacte (actualitzar si canvien)
 Quan es  busca  col·laborador  cal  demanar

logos. Demanar logos a comunicació

  

PROCEDIMENTS I 

TEMPORALITZACIÓ

Definir tots els passos previstos altres vegades. Aquells

que  puguin  servir  de  guia  a  aquells  que  no  hagin

organitzat mai l’acte. Acotar la temporalització de cada

ítem per tal d’organitzar dintre de terminis

 Terminis dels assajos mínims (si s’escau)
 Termini màxim per tenir el cartell tancat (dates,

horaris,  grups, actuacions,  col·laboradors,  etc.):

cal tenir en comte tipus d’activitat, si ha de sortir

a algun programa, si s’han de penjar

cartells, cartells a XXSS...
 Termini per enviar demanda de pirotècnia
 Termini per rebre proposta de pirotècnia
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 Reunions (ex: reunió abans correfoc)
 Termini comandes bar, material, etc. 
 Actuacions el dia de l’acte

  

PERMISOS, 

LLICÈNCIES I 

FINANÇAMENT

 Tipus d’instància: permís o llicència
 Termini màxim per presentar instància
 Accés a la instància
 Dades necessàries:  Nom  entitat  organitzadora

(normalment no som els titulars),  NIF,

persona responsable, DNI, etc
 Llistes CRE i RGCRE (on trobar-ho)
 Assegurança (on trobar-ho):
 Contracte si s’escau (on trobar-lo)
 Subvenció (contacte comi finançament)
 Vies de finançament (ex: Federació, Ajuntament,

nosaltres mateixes...)
 Accés a documentació feta anys anteriors

  

TANCAMENT

 Valoració en comissió:
 Valoració  en  reunions  obertes  de  l’Equip  de

Treball (trimestrals)
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Document 5 – Vestuari en actuacions

Diables 

Tots els Diables anem vestits amb el mateix uniforme. Aquest es composa de dues

peces de roba cent per cent cotó: Per una banda una casaca negra i grisa amb caputxa

i banyes vermelles, uns pantalons vermells amb dues butxaques negres als laterals i

la samarreta de la colla (qualsevol d’elles excepte la samarreta del 40 aniversari).

Aquest uniforme és obligatori per sortir a un correfoc. Tots els diables hem de dur-lo

sencer i amb la caputxa posada durant tot el correfoc. El calçat ha de ser d’algun

color fosc i els pantalons sempre han d’anar per fora del calçat per tal de mantenir la

uniformitat. 

Tabalers/es

La indumentària de tabalers/es segueix la línia dels diables. Anem vestits/des amb

uns pantalons de color vermell i negre. A la part de dalt duem la samarreta negra de

la colla o la dessuadora de la colla obligatòriament. El calçat ha de ser d’algun color

fosc.

Llucifer

La indumentària del Llucifer és diferent de la resta de personatges. Aquest porta una

casaca amb els diferents colors representatius de la colla (vermell, negre i gris), uns

pantalons vermells com els dels diables i una capa negra que li cobreix les espatlles i

l’esquena. La capa porta una caputxa amb unes banyes més grans que la resta de

personatges.

L’estri del Llucifer també és força diferenciat del dels diables rasos i Diablessa; és el

Ceptrot. Aquest és una forca més gran que la dels diables i amb diferents braços o

punts de foc. 

Diablessa

La  indumentària  de  la  Diablessa  és  diferent  a  la  dels  altres  elements.  Aquest

personatge porta un vestit composat per una part de dalt que combina els tres colors

identificatius de la colla (negre, gris i vermell). La part de baix és una faldilla llarga

(fins als peus) vermella i negra.
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Duu una capa que es posa com una jaqueta que queda oberta per davant i també és

fins  als  peus.  El  cap  li  queda cobert  per  una  caputxa.  Aquest  vestuari  dóna una

vistositat característica a les tirades de la Diablessa, donada la volada de la roba.

L’estri que fa servir la Diablessa és l’Estendard de foc, una forca més gran que la dels

diables i amb diferents braços o punts de foc, on hi porta l’estendard de la colla. 

Carro

La indumentària de la persona o persones encarregades del carro és la mateixa que la

dels diables. Un aspecte que els  diferencia dels altres components és que aquests

podran anar sense la caputxa, al igual que l’encenedor i la saca.

Saca/Bossa

La  saca  o  saques,  actualment,  vesteixen  el  mateix  uniforme  que  els  diables.  A

diferència dels diables, el/la saquer/a pot optar per no dur la caputxa posada per raons

de seguretat i comoditat.

Encenedor

L’encenedor  va vestit  igual  que els  diables,  però aquest,  pot  optar  per  no dur  la

caputxa posada; per raons de visibilitat i seguretat. Porta la bossa de botafocs per

autoabastir-se.

Gestió del vestuari

Tots els vestits (diables, figures, tabalers...) es duran a rentar un o dos cops l’any (un

cop al setembre com a mínim), com també es faran tasques de manteniment dels

mateixos periòdicament.

Els Diables, actualment, en qualsevol de les funcions que duem a terme durant el

correfoc, no tenim tratges assignats. És a dir que tots els tratges i material és de

tots/es, encara que alguns tratges portin nom. Això implica que cada diable ha de

tenir  cura  del  vestit  que  es  posa  a  cada  sortida.  No es  poden  barrejar  peces  de

diferents  tratges  (cada  tratge  porta  inscrita  la  seva  numeració  i  talla).  Un  dels

aspectes a tenir en compte és que, sigui estiu o no, el diable no pot posar-se la casaca

sense cap peça de roba per sota, per evitar suar directament la casaca.

28
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1.   DIABLES DEL CLOT

1977: Només fa dos anys que ha mort el dictador. Arreu del país tenim ressaca de

40 anys de  repressió, furt de tots els drets i degradació i prohibicions del folklore.

Pocs  grups  i  festes  majors  aconsegueixen  resistir  l’embat  de  la  dictadura.  És  en

aquest moment quan molts grups de folklore de Catalunya surten de la “intimitat” i

dels patrons preestablerts i prenen de nou els carrers. Així, rellancen la seva activitat

en tota la seva plenitud; fins hi tot hi ha grups que renoven i afegeixen elements als

seus seguicis. És en aquest moment “d’explosió” sociocultural i política quan neix el

Ball Diables del Clot. 

Durant la dictadura, d’una forma o altra, resistiren els dos models de diables que

existien en aquell  moment a Catalunya: el  model “Penedesenc” i  el  model “Baix

Camp i Priorat”, amb aspectes molt diferents en el seu funcionament. El 1977 varies

colles de Catalunya es mantenien ben vives i ben actives. Seria inútil negar que les

noves fornades de diables vàrem fer un primer emmirallament en aquestes colles.

A Barcelona,  al  igual  que  a  tots  els  indrets  de  Catalunya,  calia  recuperar  i

potenciar símbols identitaris i de cultura popular. Així doncs, cap a finals del 77, neix

el “Ball de Diables del Clot” fruit de la motivació del jovent del barri. Al Clot ja

existia un grup d’entitats que dinamitzava el barri amb diferents activitats i festes, i ja

feia temps que reivindicava el carrer. És en el sí d’aquesta “coordinadora d’entitats” i

en aquest ambient festiu i col·laboratiu on, un grup de joves, comencen a dibuixar la

trajectòria del nou Ball de Diables. 

Donada la contextualització sociocultural l’inici del Ball de Diables del Clot és

difós i eixelebrat. Són uns inicis amb roba de sac com a cobertura, un pal per poder

posar  la  carretilla  i  poca  estructura  d’actuació;  per  contra  amb  molta  energia  i

sentiment, com també companyonia i empenta. En poc temps passem de ser Ball de

Diables del Clot a Diables del Clot, nom que es manté fins l’actualitat. 

En pocs anys, a principis dels 80, aquests trets identitaris dels Diables del Clot
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comencen a donar fruits al barri, i esdevé una connexió entre els diables i la Secció

de  Cultura,  amb  la  qual  descobreixen  que  comparteixen  objectius,  inquietuds  i

maneres de fer. És en aquest moment quan s’ajunten per tal d’optimitzar esforços,

naixent així la nova Secció de Cultura i estrenant nova ubicació a l’ Orfeó Martinenc

(en aquell moment encara durava el nom restablert durant la dictadura: Centro Moral

de Sant Martí de Provençals). 

Esdevé  una  Secció  de  Cultura  molt  potent  amb  diferents  grups  (que  encara

perduren  en l’actualitat):  Diables  del  Clot,  Gegants  del  Clot  de roba (actualment

gegants del Clot renovats des del 1995) i Drac de roba (actualment Tolc del Clot

estrenat el 1996 i Pork del Clot estrenat el 2013). L’objectiu de la Secció de Cultura

en aquell moment, és prendre el carrer i dinamitzar el barri tot implicant la gent i

forjant i  redescobrint el teixit  associatiu.  A banda dels diferents actes concrets de

cada element la Secció de Cultura,  esdevé una peça més al  barri  per recuperar  i

organitzar diferents actes col·lectius; com ara la Cavalcada de Reis, Carnaval, Sant

Joan, etc. Festes que van més enllà de la pròpia activitat “normal” dels Diables de

tirar foc; iniciatives de la seva essència real: element actiu i vertebrador al barri del

Clot-Camp de l’Arpa. No cal dir que, des d’un inici, la colla ha admès, en igualtat de

condicions, tan homes com dones i nens i nenes (aquests darrers fins que comencen a

aparèixer normes i lleis que ho prohibeixen).  

Amb el temps els diables creen nous actes al barri que es van afegint a la riquesa

cultural del mateix: Versots, espectacles pirotècnics, el premi de poesia l’Espurna, la

Cursa de Dracs (acte inclusiu i fora de tot protocol on la trobada i la festa entre colles

és l’element vertebrador, més que l’ús de la pirotècnia), el concurs de fotografia de

foc “Fotofoc”... Alguns d’aquests actes encara perduren i d’altres ja no es fan. 

En poc temps sorgeix un moment d’evolució als Diables del Clot; prenen una

mica més de forma i hi ha variacions en la seva estètica i forma d’actuació. També a

principis dels 80 és quan els diables afegeixen a les seves “files” el Llucifer i la

Diablessa;  elements  que  estan  presents  en  els  Balls  de  Diables  del  model

“penedesenc”. Des d’aquell moment i fins l’actualitat aquestes figures es mantenen

ben vives al sí de la colla; amb els seus trets característics.
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Des d’un inici els Diables del Clot van acompanyats del grup de tabals, elements

inseparables. Tot i ser un grup molt variant (en nombre de músics i musicalment),

l’estil de toc i les peces s’han mantingut en el temps. S’han fet diferents versions i

arranjaments, però sempre mantenint les mateixes bases. 

Des de l’any 2011 els Diables del Clot assoleixen una nova fita; agrupen tots els

elements  i  aspectes  de  funcionament  en  un  gran  acord  de  colla  (Dossier  de

Funcionament), millorant alhora la posada en escena i donant especial rellevància a

cadascun  dels  elements  que  hi  participen,  com també  limitant-ne  la  participació

d’altres (ex: formació i funcionament durant un correfoc, exempció de participació

d’elements que no siguin els propis d’un correfoc com els malabars, mascares, etc).

Aquest fet cohesiona molt més les actuacions i dóna un estil propi als Diables.

També des del 2014 fan un gir complert a l’acte de Versots. Tot i que es portava fent

molts anys, gairebé des dels inicis, darrerament se li dóna un caire més teatral, on

participen Llucifer,  Diablessa,  Diables i Tabalers.  Hi ha la incorporació d’un nou

personatge  trencador;  com sempre  amb un ull  posat  a  la  tradició  i  un altre  a  la

innovació i  evolució.  Neix el  Sant Martí  (patró del Districte); personatge que, en

aquest cas, no decanta la balança cap al “bé” ni cap al “mal”, sinó que fa d’element

vertebrador per unir esforços contra el mal verdader que ens envolta. Creiem que

aquest fet s’adequa molt més al nostre tarannà històric; no ens lliguem ni al “passat”

ni al “futur”, busquem el nostre propi espai. 

Cal tenir present que durant els darrers 40 anys s’han format múltiples colles i

grups de foc a la ciutat, instaurant, creiem, un tercer model de diables a Catalunya; el

“model barceloní”, poc reconegut i, de vegades menyspreat. Un model innovador i

trencador, que no obeeix a aspectes tradicionals. Assumeixen un funcionament propi

i  d’igualtat  entre  tots  els  elements  que  hi  participen  (sense  diferenciació  de

personatges  ni  actuacions  concretes),  amb  funcionaments  durant  les  actuacions

totalment anàrquiques (que no desordenades). Des de Clot, tal i com ja hem dit, no

ens decantem ni cap als models més tradicionals (model “Penedesenc” i model “Baix
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Camp  i  Priorat”)  ni  cap  als  de  “nova  creació”  (model  barceloní),  simplement

intentem ser nosaltres mateixos. 

Actualment,  en un moment  de crisi  de  valors  socials  i  culturals,  voràgine  de

tendències, teories, filosofies, noves tecnologies, crisi de l’associacionisme i augment

de l’individualisme, necessitat de reeducació del cooperativisme, etc. els Diables del

Clot, com tantes altres entitats de la ciutat, ens mantenim vius, celebrant, lluitant i

tenint cura de la nostra essència i dels nostres trets més representatius.  

És evident, doncs, que la finalitat dels Diables del Clot no és només fer correfocs, és

dinamitzar  el  barri  i  participar  en  la  animació  sociocultural  del  mateix,  oferint

diferents actes participatius i totalment inclusius, seguint el nostre calendari festiu,

oferint  espectacle,  foc,  música,  teatre...  La  finalitat  principal  és  ser  un  element

vertebrador més al barri del Clot-Camp de l’Arpa i de la cultura popular.

a) Elements, funcions i vestuari

En aquest punt es defineixen tots els elements que conformen un correfoc. També

s’especifica la funció de cadascun i el vestuari i estris que utilitza. 

Un aspecte que cal destacar en aquest apartat és el fet de “l’equitat” entre els

diferents elements; és a dir que tots els personatges portem implícita una part del pes

del correfoc. Això es tradueix en què el funcionament òptim d’un correfoc no depèn

d’una sola persona, sinó del treball grupal de tot l’equip que estigui actuant en aquell

moment. Per conseqüència; el mal funcionament d’un dels elements pot entorpir el

desenvolupament de l’acte. Un correfoc es pot contemplar com l’harmonia entre els

diferents personatges i elements que hi conflueixen.

- Carro

El carro, com el seu nom indica, és la persona o persones que s’encarreguen del

carro de pirotècnia durant el correfoc. Ser carro no només implica arrossegar-lo, sinó

que també cal que la persona encarregada conegui tota la pirotècnia que hi duu i

sàpiga el què hi ha en cada moment, per tal d’anar informant de les existències a la
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saca. També per poder donar quelcom concret que se li demani.

El carro de diables és per dur exclusivament pirotècnia. Això vol dir que durant

un correfoc al carro només hi pot haver pirotècnia; per la salut del mateix carro i per

tal de facilitar la feina a la persona encarregada. Cada diable s’ha de fer càrrec de les

seves  coses.  És  important  destacar  que els  nens  i  nenes  no poden pujar  al  carro

(segons normativa els nens no podran participar activament del correfoc, excepte de

públic). 

La persona que porta el carro ha de seguir el ritme del correfoc, no pot quedar-se

despenjat  del  grup,  ja  que forma part  del  conjunt.  Tampoc ha  de  perdre  la  seva

posició de davant dels tabals, ja que aquests s’encarreguen de protegir-lo de possibles

accidents amb la pirotècnia. Durant els lluïments i/o situacions excepcionals, el carro

s’haurà  de  situar  en  un  lloc  determinat,  mantenint  les  distàncies  i  mesures  de

seguretat. 

El fet de fer de “carro” és un dret i un deure de tots nosaltres; és a dir que tothom

ha de poder i saber portar el carro. En el cas que no surtin voluntaris, o en el cas de

que sempre surtin els mateixos voluntaris, el cap de sortida triarà l’equip per a fer-ho.

La indumentària de la persona o persones encarregades del carro és la mateixa

que la dels diables (descrita a l’annex de vestuari). Un aspecte que els diferencia és

que aquests podran anar sense la caputxa, al igual que l’encenedor i la saca.  

- Llucifer

És el màxim representant de l’infern, el cabdill de tots els diables. El Llucifer

del Clot és el més vistós de tots els personatges del correfoc donada la capacitat del

seu  estri  per  tirar  foc.  Aquest  aspecte,  al  igual  que  la  Diablessa,  li  redueix

considerablement el nombre de tirades que fa en un correfoc, tot i que és qui més

carretilles crema d’una tirada. Això, com a la Diablessa, l’obliga en certa manera a

tenir  una  cura  especial  dels  seus  moviments.  Cal  tenir  present  que  tant  la  seva

indumentària com la gran bola de foc que aguanta durant les seves enceses són dos
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elements que cridaran l’atenció de la gent en tot moment.  Ha de tenir  present la

formació en tot moment, durant l’actuació, al igual que els altres elements. 

Aquest personatge fa les seves tirades en solitari o en grup, tot donant-li una

rellevància especial a la seva actuació, donat el seu rang dintre del grup (teatralment

parlant). Aquest aspecte queda més concretat al punt 2.f. La participació del Llucifer,

al igual que la Diablessa, és obligatòria a tots els correfocs, ja que les dues figures

són elements indispensables en la manera de fer de la colla. Cal dir també que és una

figura accessible per tots/es els membres de la colla. Si no surt un portador per un

correfoc el tria el cap de sortida. 

- Diablessa

Representa la companya del Llucifer. Al igual que aquest, la Diablessa porta un

estri per  tirar carretilles més gran que el dels diables (d’alguna manera per destacar-

ne la seva diferència,  a nivell teatral,  amb els diables. Suposadament ella és més

poderosa que els diables en el terreny infernal). Aquest aspecte li dóna, per defecte,

més vistositat que als diables rasos, tant per la quantitat de foc que tira com per la

seva  indumentària.  Conseqüentment  la  Diablessa  ha  de  tenir  cura  dels  seus

moviments durant el correfoc, tant en el moment de tirar foc com quan està carregant

o simplement esperant. S’ha de tenir en compte que aquest personatge és un punt

d’atenció constant per part dels participants i acompanyants en un correfoc. 

La Diablessa no tira amb la constància que ho fan els diables rasos, sinó que ho

fa en punts concrets dintre del recorregut del correfoc; per exemple a les cruïlles. Les

seves tirades són individuals (ella sola fa el seu lluïment) o en grup (en companyia

d’un grup de diables). Això queda més concretat al punt 2.f. La participació de la

Diablessa, al igual que el Llucifer, és obligatòria a tots els correfocs, ja que les dues

figures són elements indispensables en la manera de fer de la colla. Cal dir també que

és una figura accessible per tots/es els membres de la colla. Si no surt un portador per

un correfoc el tria el cap de sortida.
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- Tabalers

El grup de tabalers és un element indispensable en un correfoc. No concebem un

correfoc sense tabalers. Són els encarregats de portar el ritme musical dels correfocs i

de les diferents tirades i lluïments. 

Actualment els Tabalers disposem d’uns 20 components, nombre que va variant

amb freqüència. Disposem de diferents veus dintre del grup: Caixes, Aguts, Bombos,

Goliats i Mitjos. Amb aquesta diversitat s’aconsegueixen sons molt rics i variats. Hi

ha una consigna: aquell que no va als assajos no pot participar a les sortides. 

Un aspecte a destacar dels Tabalers és el nostre toc característic. En les nostres

peces mostrem unes bases tradicionals enriquides amb diferents talls. Això fa que el

nostre  toc  conservi  una  essència  tradicional  sense  deixar  de  banda  les  idees

innovadores i evolucionistes. A més del nostre repertori habitual dels correfocs també

disposem  d’alguna  peça  de  samba  que  utilitzem  en  un  altre  tipus  d’acte

(cercatasques, cavalcades, etc). Durant un correfoc aquestes peces no es poden tocar,

només les de base tradicional. Disposem de dues peces específiques per l’acte de

Versots de Festa Major:

 Saca/Bossa

La  saca  és  la  persona  o  persones  que  duen  la  saca  de  pirotècnia.  Aquests

reparteixen  als  diables  el  que  toca  a  cada  moment  (decidit  per  l’encenedor).  La

pirotècnia sempre es donarà en mà. El saquer/a, al igual que el carro, no només porta

la saca penjada, sinó que ha de saber en tot moment la quantitat de pirotècnia que hi

ha a les saques i al carro, per tal d’anar informant l’encenedor. La comunicació entre

la saca i l’encenedor ha de ser continua. 

Sota cap concepte (excepte per consens del moment) els diables poden agafar la

pirotècnia del carro directament. Han de ser la saca i/o el  carro qui la reparteixi.

D’aquesta manera sempre es té controlat el material del carro. A més cal destacar que

el diable sempre s’ha de dirigir al saquer per davant. 
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Una altra funció de la saca i carro és carregar l’estendard i el ceptrot, donat que

les  dues  figures  en  qüestió  no  poden  autocarregar-se  la  forca,  per  les  seves

dimensions  i  pes.  Per  aquesta  raó  ha  d’haver  un/a  carregador  exclusiu  per  a  les

figures autodesignada o triat pel cap de sortida en el seu defecte. Aquesta persona ha

de saber carregar al Llucifer i a la Diablessa en marxa, per tal de no entorpir el ritme

del grup i per tant el ritme del correfoc. Per totes aquestes raons seran 3 persones

(com a mínim) les que s’ocupen del carro i les dues saques. 

Han  d’estar  les  tasques  ben  repartides  abans  de  començar  el  correfoc.

S’assignaran aquestes tres persones (carro i saques) i una altra, que pot ser qualsevol

diable triat per la intendència o pel cap de sortida, per a mantenir la comunicació

entre la saca dels diables i l’encenedor. 

La  saca  o  saques,  actualment,  vesteixen  el  mateix  uniforme  que  els  diables

(descrit a l’annex de vestuari). A diferència dels diables, el saquer/a pot optar per no

dur la caputxa posada per raons de seguretat i comoditat.  

- Diables

Els Diables tenim un nombre variable i fluctuant de Diables, donat que la colla és

molt gran. Tot i això, normalment, als correfocs hi ha entre 10 i 15 tiradors. Aquests

són els encarregats d’omplir els carrers i les places de foc. 

La presència i funcionament del grup de diables és molt important, donat que

aquests són l’element principal de l’espectacle que implica un correfoc. Els diables

porten molt pes en allò que fa referència a l’estètica del correfoc. Tenint en compte

que un correfoc és estètica pura (donats els elements que hi conflueixen: el foc, la

vistositat  dels  vestits,  els  moviments,  la  música,  etc),  cal  tenir-ne cura durant tot

l’acte. S’ha de ser conscient de la imatge que es dóna. La organització espacial que

cal seguir durant els correfocs, cercaviles i tabalades està explicada als punts 2, 3 i 4. 

Els Diables no disposem d’un punt de dansa concret i homogeni per a tots els

diables, sinó que fem pas lliure. Això implica que cada diable fa servir el punt de
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dansa que més li convé o li ve de gust. Hi ha diables que no tenen un moviment

concret, com també hi ha d’altres que sempre fan servir el mateix punt de dansa.

Aquest aspecte queda a  la lliure disposició de cada diable.

Referent a la utilització de la forca, que és l’estri que fem servir els diables, no hi

ha una normativa establerta. És a dir que el diable és lliure d’utilitzar la forca com

vulgui, això sí, sempre tenint en comte les mesures de seguretat especificades al punt

5.a. Tots els diables anem amb forques iguals, excepte el Llucifer, la Diablessa i el

topall. 

- Encenedor

És recomanable que l’encenedor sigui el cap de sortida, donat que és qui ha de

conèixer el recorregut, quantitat i tipus de pirotècnia i qui ha de marcar el ritme del

correfoc, com també l’inici i el final del mateix. Cal que aquesta persona estigui en

constant  comunicació  amb  la  saca,  mitjançant  un  diable  que  ell  triï  abans  del

correfoc. Aquest diable ha d’informar l’encenedor de la quantitat d’existències de

pirotècnia.

L’encenedor decideix (o marca per consens anterior) on, com i quan es fan les

enceses  conjuntes  i  amb  quin  tipus  de  pirotècnia  i  quantitat.  Aquest  ha  d’estar

provist, prèviament, del material que necessiti per a cada encesa (botafocs, carretilla,

encenedor, etc). En el cas d’improvisar el lluïment l’encenedor enunciarà la figura i

els  diables es mobilitzaran per carregar les forques amb la pirotècnia indicada. A

l’hora el topall pararà per tal de donar temps als diables a carregar i no passar l’espai

triat per fer el lluïment. L’encenedor pot continuar encenent diables. 

L’encenedor va vestit igual que els diables, però aquest, al igual que la saca pot

optar per no dur la caputxa posada; per raons de visibilitat i seguretat. Porta la bossa

de botafocs per autoabastir-se. 

Les funcions del cap de sortida són les següents (a no ser que aquest les delegui a

algú altre abans del correfoc o les comparteixi):
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- Conèixer el tipus i la quantitat de pirotècnia de la que es disposa. 

- Fer la distribució de les tasques entre tots els membres apuntats a la sortida. 

- Conèixer el recorregut del correfoc i posar-se en contacte amb els organitzadors

de l’acte. 

- Encendre  la  pirotècnia  dels  diables  i  controlar-la,  per  tal  d’optimitzar  la

pirotècnia per a tot el recorregut.

- Coordinar-se amb el topall

- En cas d’imprevistos és el cap de sortida qui ha de prendre la decisió; suspendre

el correfoc temporalment o definitivament o parlar amb els responsables de l’acte

per a que intervinguin.

- Topall

Aquesta persona s’encarrega, en tots els correfocs, de delimitar l’espai d’actuació

dels diables. D’aquesta manera el foc de les carretilles quedarà concentrat dintre d’un

espai delimitat i es veurà com quelcom uniforme, evitant la dispersió excessiva entre

els diables. El Topall, quan es tracta d’un correfoc on va una colla davant, procura

que els Diables guardin una distància de seguretat amb el carro o amb els tabalers de

l’altra colla (o el Tolc). L’espai entre l’encenedor i el topall pot anar variant segons la

quantitat  de  pirotècnia  que  hi  hagi  i  el  recorregut.  El  topall  és  una  figura

infranquejable pels diables. Va amb el mateix uniforme que els diables i, sovint, porta

un punt de llum. 

La  figura  del  topall,  al  igual  que  la  resta,  és  un  dret  i  un  deure  de  tots  els

membres. És a dir que tothom pot i ha fer de topall en cas que no surti voluntari. Si

no surt voluntari  també el designarà el cap de sortida. 

- Coordinador/a pirotècnia (opcional)

Aquesta  persona  s’encarrega  de  dissenyar  el  correfoc  a  nivell  de  pirotècnia,

juntament amb el cap de sortida. Es coordinarà, si és necessari, amb la comissió de

pirotècnia de l’Equip de Treball. També es coordina amb l’encenedor i amb el carro

durant l’actuació. El coordinador dissenyarà les tirades, tipus de pirotècnia, moments
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específics...  Si ho considera oportú revisarà el  recorregut prèviament per posar la

pirotècnia que consideri a cada carrer, plaça i/o cruïlla. 

El  coordinador/a  dóna  suport  al  carro,  si  s’escau,  envia  les  figures  (Llucifer  i

Diablessa) cap a l’encenedor quan toqui. S’encarregarà d’avisar els tabalers per tal

que les figures tinguin música a l’hora de fer la tirada. Donarà suport a l’encenedor a

l’encesa de les diferents figures amb diables, si s’escau. 

2. CORREFOC

El correfoc és un acte itinerant integrat únicament per diables, bèsties i/o grups

de foc que són acompanyats per un públic que interactua ballant i saltant sota les

espurnes. El correfoc no deixa de ser una “representació” al carrer, on hi apareixen

diversos personatges i on cadascun té el seu “paper”. D’aquí que aquest tipus d’acte

també requereixi una organització espacial i de funcionament determinat i equilibrat

en l’espai. Amb una organització determinada la imatge que es projecta és molt més

agradable i harmònica, entre tots els elements que hi participen (foc, diables, tabalers

i bèsties de foc). Cal destacar que una organització i certa normativa interna, per part

del grup de diables dintre d’un correfoc,  també projecta certa serenor,  seguretat i

tranquil·litat  a  l’espectador;  al  contrari  que  una  organització  aparentment  pobra,

necessitat de crits i indicacions continues entre la gent del grup, descoordinació, etc.

Sempre, abans d’un correfoc, es realitzarà una petita reunió per acordar i determinar

tots  els  aspectes  necessaris.  Cal  puntualitat  per  part  de  tots  els  participants  del

correfoc.

Val a dir que una organització interna proporciona al grup més eines per saber el

que ha de fer a cada moment, essent conscient de que un correfoc és estètica pura. A

continuació  s’il·lustra  la  simbologia  que  s’emprarà  per  il·lustrar  l’organització

espacial dels Diables en cadascuna de les seves activitats.
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a) Organització espacial i funcionament

Un dels aspectes a tenir en compte per al bon funcionament de la colla durant un

correfoc és l’organització interna del grup; és a dir el lloc i les funcions de cada

membre durant les actuacions. 

S’haurà d’intentar mantenir l’ordre en tot moment i evitar que la gent del públic

es fiqui per on no ho ha de fer (de l’encenedor cap a darrere). L’ordre idoni per als

diables durant un correfoc és el que queda il·lustrat a continuació:

D’esquerra a dreta l’organització és la següent: delimitant l’espai de distribució

dels  diables  encesos  es  col·loca  el  topall,  el  qual  no  pot  ser  traspassat  mai  pels

diables. A continuació l’encenedor encenent els diables i desenvolupant les funcions
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especificades anteriorment. Darrere d’aquest estaran els diables, formant una o dues

columnes (segons la quantitat  de diables que hi hagi),  per tal  d’equilibrar l’espai

darrere de l’encenedor i també per sortir cremant d’una forma capiculada, ajudant

així a distribuir el foc per tot l’espai. Les dues fletxes marquen la direcció de sortida

dels diables un cop els peti la carretilla (els de la dreta sortiran per la seva dreta i els

de  l’esquerra  per  la  seva  esquerra).  Darrere  dels  diables  es  disposen  les  saques,

repartint la pirotècnia. A continuació es troba el carro, flanquejat per la Diablessa i el

Llucifer. Per tancar el grup es situen els tabals tot protegint el carro i empenyent el

grup per tal de que aquest es mantingui compacte. 

b) Formació dels tabalers durant un correfoc

Més  que  per  raons  d’estètica,  els  tabalers  han  de  mantenir  una  formació

determinada per raons de sonoritat.  L’organització espacial  del grup de percussió

queda determinada per  la  quantitat  de  persones  assistents  al  correfoc.  Aquesta  la

decidirà el grup abans de començar el correfoc. 

La il·lustració següent mostra els símbols utilitzats per representar, més endavant,

la formació espacial dels tabalers. 

- Formació 1

Aquesta organització es caracteritza per la col·locació dels bombos. En aquest cas

es suposa que hi ha dues persones encarregades del bombo. Aquests es col·locaran

als laterals dels goliats, tal com queda especificat a la il·lustració. De dalt a baix la

col·locació  seria  la  següent:  la  caixa,  que  és  qui  marca  entre  d’altres  coses  les
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entrades i el tempo de les peces. Aquest tabaler va d’esquenes als diables i de cara al

grup de tabalers, per tal que aquests el sentin bé. Davant la caixa, i també de cara als

altres tabalers, van els aguts els quals acompanyen les entrades de la caixa amb una

altra veu. Davant d’aquests dos elements i seguint la direcció del correfoc van la

resta de tabals; mitjos, goliats i bombos en aquest ordre. 

- Formació 2

Aquesta organització espacial seguiria la mateixa lògica que la “formació 1”, tot i

que en aquest cas es compta només amb un goliat el qual queda col·locat darrere de

tot, tancant el pas de la colla. 

c) Consignes bàsiques per al Diable

Durant tota la sortida el diable ha de tenir presents les consignes següents:

- Conèixer la pirotècnia abans de manipular-la en cas que no la conegui.

- Anar a l’Orfeó a recollir i a tornar el seu material (vestuari, forca, tabal, etc)

- El correfoc comença i acaba a l’Orfeó, per tal de responsabilitzar-se cadascú de

les seves coses (a no ser que la persona que no pugui anar o tornar delegui el seu
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material a algú altre).

- Tenir cura del material des de que l’agafa fins que el torna.

-  Respectar les directrius del cap de sortida, donat que, o han estat consensuades

en grup anteriorment o ell s’ha encarregat d’organitzar l’acte. Evitar confrontar

amb el cap de sortida durant l’acte. En tot cas traslladar disconformitats després

de l’acte per tal que es puguin tenir present en actes següents. 

- Tenint  en  compte  que  el  correfoc  té  una  durada  aproximada  de  30  minuts,

procurar estar al 100% i evitar altre tipus d’activitats durant l’acte.

- Portar  el  tratge  sencer  (samarreta,  casaca  i  pantalons)  i  la  caputxa  posada

(excepte carro, saquers i encenedor)

- Intentar evitar les corredisses i els crits inesperats. 

- Evitar entrar a una figura quan ja està la pinya formada

- No fumar durant un correfoc

- No beure durant un correfoc

- No anar borratxo durant un correfoc

- El cap de sortida pot prescindir de qualsevol persona que no compleixi els acords

d) Figures

Una de les característiques dels Diables del Clot és que tenim una sèrie de figures

per a fer lluïments durant els correfocs o al final. Habitualment les fem a les cruïlles

però  tot  depèn del  recorregut  i  de l’acte.  Algunes  d’aquestes  figures  les  fem els

diables sols, els diables amb la Diablessa, els diables amb el Llucifer i la Diablessa o

el Llucifer sols. Cal que els diables coneguin les figures pel nom, per tal de no haver-

les d’explicar al moment, trencant el ritme del correfoc i desvetllant al públic el que

es va a fer (realitzem assajos periòdicament). Abans de fer la figura l’encenedor ho

ha d’haver previst, fent carregar als diables amb la pirotècnia corresponent i tenint

tots els elements participants de la figura preparats al moment de fer-la. El fer una

figura  d’una  manera  o  d’una  altra  afecta  directament  al  ritme  del  correfoc.

L’acompanyament  de  les  figures  serà  únicament  el  so  dels  tabals,  sobretot  als

lluïments,  donat  que  en  el  moment  del  lluïment  la  figura  és  el  punt  de  màxima

atenció. 
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Cal que tots els diables tinguin present que fins que no peta l’últim tro de la

figura, aquesta no es trenca, és a dir que cap diable s’aixeca o es mou d’allà on està,

tampoc deixa de fer el que toqui per figura. Igualment cal dir que l’encenedor ha de

sortir  de la figura un cop l’hagi encès,  donat que la seva presència pot afectar a

l’estètica de la figura (ja sigui perquè no porta forca, o perquè porta una carretilla a la

ma, o perquè porta el botafocs). Si hi ha molts diables en una figura només es veu foc

i  es perd la particularitat  d’aquella  tirada.  El  nombre de diables a  cada figura és

variable  segons  espai,  quantitat  de  tiradors,  quantitat  de  pirotècnia...  el  decideix

l’encenedor en el moment d’organitzar-la. 

Un altre aspecte a tenir en compte en el tema figures és la pinya que es fa a l’hora

d’encendre’n una; cal tenir present l’estètica del moment, tot compensant l’espai i

intentant evitar els forats entre diable i diable, com també afegir-se a la pinya quan ja

està feta. 

La pirotècnia que es fa servir a cada figura la decideix l’encenedor (o es decidirà

prèviament). 

A continuació queden il·lustrades i explicades totes les figures: 

 

- Roda

Encenen els diables en pinya (sempre amb la punta de la forca vertical per evitar

enganxades), es fan dues passes enrere i es gira cap a la dreta, sempre amb la forca

cap  a  fora.  En  aquesta  figura  cal  respectar  el  ritme  de  girada,  per  evitar  la

descompensació de la figura (ex: si un diable va massa a poc a poc fa tap i a la

inversa). 
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- Roda endavant

Encenen els diables en pinya (sempre amb la punta de la forca vertical per evitar

enganxades), es fan dues passes enrere i  es camina cap endavant,  sempre amb la

forca cap a fora, excepte el de davant (que la durà endavant) i el de darrere (que la

durà endarrere). En aquesta figura cal respectar el ritme de les passes, per evitar la

descompensació de la figura (si un diable va massa a poc a poc fa tap i a la inversa).

- Estrella

Encenen els diables en pinya (sempre amb la punta de la forca vertical per evitar

enganxades), es fan dues passes enrere i es col·loquen drets mirant capa la dreta,

sempre amb la forca cap a fora. 
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- Estrella de genolls

Encenen els diables en pinya (sempre amb la punta de la forca vertical per evitar

enganxades), es fan dues passes enrere i es col·loquen amb un genoll al terra mirant

enfora, sempre amb la forca cap a fora. 

- Roda amb Diablessa

Encenen els diables en pinya (sempre amb la punta de la forca vertical per evitar

enganxades) amb la Diablessa al mig. Els diables fan tres passes enrere i giren cap a

la dreta (roda), sempre amb la forca cap a fora. La Diablessa balla al mig.
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- Estrella de genolls amb Llucifer

Encenen els diables en pinya (sempre amb la punta de la forca vertical per evitar

enganxades) amb el Llucifer al mig. Els diables fan tres passes enrere i es col·loquen

amb un genoll al terra mirant enfora, sempre amb la forca cap a fora (estrella de

genolls). El Llucifer balla al mig. 

- Volcanada

Encenen els diables en pinya (sempre amb la punta de la forca vertical per evitar

enganxades)  amb  la  Diablessa  al  mig.  Els  diables  fan  tres  passes  enrere  i  es

col·loquen drets mirant capa la dreta, sempre amb la forca cap a fora. La Diablessa es

queda ballant al mig. Entra el Llucifer per un lateral a ballar amb la Diablessa.
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3. CERCAVILA D’ANADA AL PRINCIPI DEL CORREFOC

Oferim espectacle des del principi, fem d’aquest cercavila l’inici de l’espectacle

tot  projectant  imatge  de  grup o  colla.  Per  aquesta  raó  cal  puntualitat  de tots  els

membres a l’hora de començar. 

Com que la Cercavila d’anada al principi del correfoc l’element rellevant és el

grup  de  tabals,  aquests  es  col·locaran  davant  de  tot  del  grup,  mantenint  la  seva

organització espacial. Al darrere d’aquests s’hi col·locaran les dues figures, precedint

al  grup de  diables  que  marxaran  en  dues  columnes,  una  darrere  de  cada figura.

L’encenedor,  apagat,  es  col·locarà  darrere  dels  diables,  acompanyat  del  topall.

Tancant el grup per darrere s’hi col·locaran les saques i el carro. L’organització del

Cercavila d’anada al principi del correfoc queda il·lustrat a continuació: 
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4. CERCAVILA

La Cercavila és un acte itinerant integrat per diables, bèsties i/o grups de foc, i

d’altres elements festius on no hi ha interacció amb el públic. Aquest cercavila és per

mostrar els Diables, i els altres elements, en la seva plenitud. És a dir que per poder

mostrar els matisos dels Diables cal fer una actuació de “mostra”. Per fer aquesta

actuació es proposa la següent formació:

D’esquerra a dreta l’organització és la següent: delimitant l’espai de distribució

dels diables encesos es col·loca la Diablessa amb l’estendard (obrint el  pas de la

colla),  el  qual  no pot ser traspassat mai  pels diables.  Aquesta posició se l’aniran

canviant entre Diablessa i Llucifer, a mesura que vagin titant. 

A  continuació  els  Diables  encesos,  mantenint  les  dues  columnes  des  que
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carreguen la carretilla fins que els hi peta. Cadascun surt pel seu costat per tornar a

carregar, tal i com marquen les fletxes. Tot seguit l’encenedor encenent els diables i

desenvolupant les funcions especificades anteriorment. Darrere d’aquest estaran els

diables,  formant  una  o  dues  columnes  (segons  nombre  de  diables),  per  tal

d’equilibrar  l’espai  darrere  de  l’encenedor.  Darrere  dels  diables  va  el  Llucifer.

Darrere  d’aquest  es  disposen  les  saques,  repartint  la  pirotècnia  i  el  carro.  A

continuació es situen els tabals tot protegint el carro i empenyent el grup per tal de

que aquest es mantingui compacte.

5. PIROTÈCNIA

En els correfocs, normalment, es fa servir la pirotècnia que queda explicada i

il·lustrada a continuació. Tot i això per altre tipus d’espectacles i actes de foc potser

s’utilitza  un  altre  tipus  de  pirotècnia.  Cal  que  tots  els  diables  que  l’hagin  de

manipular la coneguin prèviament. És responsabilitat de cadascú assabentar-se del

que es posa a les mans: efecte, durada, suport, mesures de seguretat, etc. 

a) Consells de seguretat en la manipulació de la pirotècnia d’un correfoc

Sempre cal tenir en compte les mesures de seguretat següents:

- En el moment d’encendre la carretilla, no agafar-la amb les mans

- Un cop encès, retirar i aixecar la forca ràpidament i pel lateral, per tal de no

cremar l’encenedor.

- Esperar que l’encenedor encengui la  carretilla,  sense apropar-la abans al

botafocs encès. 

- No fer moviments inesperats quan està la carretilla encesa.

- No trepitjar mai la pirotècnia que caigui de la forca.

- Per evitar que caigui la carretilla de la forca cal posar sempre una agulla

d’estendre a la punta de l’espàrrec de la forca.

- Assegurar-se de que la carretilla peta bans de baixar la forca (en el cas que

falli el tro esperar un temps prudencial per baixar la forca).
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- Treure la carretilla petada de la forca abans d’anar a carregar a la saca o al

carro.

- Encara que es baixi la forca mentre es tira, cal pujar-la abans de que peti el

tro.

- No dur mai cap tipus de pirotècnia a les butxaques.

- No aguantar mai pirotècnia amb la boca

- No apagar els botafocs pressionant la punta de mateix contra el terra, sinó

rascant-lo contra el terra.

- Un cop encesa la carretilla, si la metxa queda només encesa i no pren del tot

no tornar cap a l’encenedor, sinó que cal pujar la forca i fer-la girar, per tal

de donar aire a la metxa i ajudar-la a encendre’s.  Si no s’encén cal esperar

un temps prudencial per tornar a la cua. 

- Cal estar sempre pendent de la pirotècnia d’un mateix i de la dels companys.

- A les figures cal posar la forca de forma vertical, per tal d’evitar enganxades

amb les forques dels companys

- Tant les bosses de pirotècnia com les de botafocs, mai portar-les creuades. 

- No beure ni fumar durant un correfoc

b) Tipus de pirotècnia

Durant  un  correfoc  normalment  s’utilitza  la  pirotècnia  que queda detallada  a

continuació. Cal seguir les normes de seguretat esmentades anteriorment a l’hora de

fer servir aquest material. La seguretat és responsabilitat de cada diables. 

BOTAFOCS: Bengala de foc continu (d’uns 5minuts de durada) que normalment

serveix per anar encenent la pirotècnia dels diables.
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CARRETILLA: coet característic dels diables de forma cilíndrica i amb un suport

d’anella que es posa a la forca del diable per ser cremada. Fa un efecte d’uns 12

segons  de  pluja  d’espurnes  aconseguint  un  paraigües  de  foc  amb  el  moviment

giratori o una columna d’espurnes col·locada fixa. Acaba amb una petita detonació.

Hi ha de diferents colors i tipus. 

SORTIDOR/FRANCÈS/TITANI: coet borratxo sense pal de forma cilíndrica, de

més calibre que la carretilla. Sempre es tiren fixes. Fa un efecte sortidor d’espurnes

d’uns 25 segons (segons model) i acaba amb una petita detonació. Hi ha de diferents

tipus i colors. 

VOLCÀ:  article  pirotècnic que fa  un efecte sortidor  d’espurnes  d’uns 12 segons

(carretilla) i després fa una gran explosió de color (segons model) amb un efecte

semblant al d’una palmera. 
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TORXA DE PARAFINA: article pirotècnic que fa l’efecte de torxa; flama de foc

d’unes dues hores. La torxa també es fa servir, de vegades, per encendre els diables. 

6. ORGANITZACIÓ INTERNA

Llistes

Les llistes és la forma que tenim d’organitzar les nostres activitats. Les llistes

d’assistència  a  totes  les  activitat  s’obren  pel  cap  de  sortida  (proposat  i  triat  en

reunió). La gent que figuri a la llista tindrà preferència en allò referent a vestuari. No

ens podem apuntar  a una llista  amb interrogant.  Sempre ens podem apuntar  a  la

sortida a última hora (avisant prèviament al cap de sortida), però no a la llista si

encara no sabem si hi podrem assistir. El cap de sortida marcarà el darrer dia per

apuntar-se i tancar la llista. El fet d’apuntar-se a una sortida i no assistir sense avisar

implica una falta lleu. 

Les llistes són generals. És a dir que tothom s’apunta a la mateixa llista (tabalers,

bèsties i tiradors). El dia de la sortida es distribueixen les tasques de cadascú. La llista

és una eina essencial per poder saber amb quanta gent es compta per a cada activitat.

55



ANNEX 2

Context i Informants 

L’Orfeó

La colla de diables forma part, des de pocs anys després de la seva creació, de la

secció de cultura de l’Orfeó, de tal manera que mai s’ha arribat a constituir com a

entitat  legalment  independent.  Aquest  fet  implica  dos  elements  especialment

rellevants per a aquest treball. Per una banda l’acatament dels estatuts i les decisions

de  la  junta  del  conjunt  de  l’Orfeó,  que  en  ocasions  poden  limitar  la  capacitat

d’autogovern de la colla. Per altre banda, al no estar constituïda legalment com a

entitat, necessita dels càrrecs formals instituïts requerits per llei en tota entitat.

Actualment el president de l’Orfeó és en Joan G. i la sots-presidenta és la Bàrbara,

ambdós membrés també de diables i informants en aquest treball. A més a més en

Josep, membre també de diables i  informant en el  treball,  forma part  de la junta

directiva com a vocal 4rt  de comunicació i  imatge.  A aquestes tres persones s’hi

sumen dos membres més de la colla a la junta, la vocal segona de dinamització, i la

delegada de cultura; tot i que en el seu cas no són informants d’aquest treball.

Els sistemes organitzatius

Al  llarg  de  la  trajectòria  de  diables  distingeixo dues  grans  fases  pel  que fa  a  la

organització.  La  primera  fase,  fins  on  he  arribat  a  esbrinar,  des  que  la  colla  té

memòria,  consistia  en  el  que  s’anomena  «les  reunions  del  dilluns».  Aquestes

reunions es duien a terme els dilluns quinzenalment, eren obertes a totes les membres

de  la  colla  i  era  l’espai  principal  de  decisió,  gestió  i  organització.  Més  enllà

d’aquestes reunions només es reconeixia a l’assemblea de tots els diables, tot i que

no estava estipulat quan, com, qui i per a quines decisions es convocava assemblea.

Sembla ser que les reunions eren en dilluns per herència de necessitats  anteriors,

quan generalment es realitzava el contacte telefònic entre colles durant el  cap de

setmana i s’esperava la resposta per als següents caps de setmana, d’aquesta manera

la  colla  tenia  temps  per  a  discutir  i  decidir  en  reunió  tant  bon  punt  es  rebia  la

informació o traspassar la decisió al conjunt de membres durant la setmana. Al llarg
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dels anys hi ha canvis interns en la organització d’aquestes reunions derivats dels

canvis de persones i lideratges, però l’estructura és manté durant més de 35 anys, fins

a la primavera de 2015. Cal destacar, però, que existeix un reglament de règim intern

aprovat  per  assemblea  de  diables  el  desembre  de  1983  en  el  que  s’estableix  un

sistema de funcionament diferent, amb junta de govern. Tot i així ningú recorda que

aquest sistema s’acabés posant en pràctica en cap moment, i difícilment recorden el

seu moment d’aprovació.

La segona fase s’inicia la primavera de 2015 amb l’aprovació del funcionament per

comissions. En aquest nou funcionament s’elimina la reunió dels dilluns i es deriva

part de la seva feina acomissions que es creen amb aquest objectiu. Al mateix temps

es  crea  un  comissió  central,  anomenada  «comissió  permanent»  (o  simplement

permanent),  que  es  reunirà  igualment  els  dilluns  mensualment,  encarregada  de

coordinar i revisar les feines dutes a terme per les comissions. En aquesta comissió

permanent, tal com indica a continuació, hi han d’assistir representants de totes les

comissions al  mateix temps que resta  oberta  a  totes  les membres que hi  vulguin

participar. 

L’estructura  fonamental  que  s’aprova  és  la  que  copio  a  continuació  de  l’acta  de

l’assemblea en la següent pàgina.
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Proposta d’Organització 2015

Comissió Permanent: Es compromet a reunir-se una vegada al mes.  En aquesta

comi hi haurà els espais i temps per a compartir i valorar les iniciatives i projectes

que durem a terme com a Diables al llarg de l’any.

Membres necessaris:

3. Secretaria
4. Delegada de cultura
5. Representant del Clot Camp de l’Arpa
6. Representant de la Federació de Diables
7. Representant de Bestiari
8. Comunicació
9. Una representant de cada comissió
10. Totes aquelles que hi vulguin participar.

Funcions de la comissió permanent: 

Secretariat:  Gestionar  el  correu  electrònic  (no  el  WhatsApp),  les  actes  i

enviar l’ordre del dia de la reunió de la comi permanent. A més a més quan

hi ha una sortida no prevista, serà informada per la persona que proposa la

sortida,  i  ella  (secre)  avisarà  a  la  comissió  permanent  (coresponsabilitat

entre secre i qui proposa la sortida) (Roko + 1 voluntària).
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Tresoreria: Dos persones, gestionen el contacte amb el Marcel·lí, per tant

totes les factures han de passar per la Comi Permanent (Cristina i Miralles).

Delegada: Comunicació  i  vincle  entre  l’entitat  i  la  secció  de  diables  

(Cristina).

Representació de la Federació de diables: Contactar amb la federació de

diables i INFORMAR a tota la colla. 

Representació amb Districte: Contactar amb el districte i INFORMAR a la

colla dels afers que ens afecten.

Comunicació: Gestionar la pàgina web, Facebook, Twitter (tantes persones

com vulguin).

Representació  del  Clot  Camp  de  l’Arpa:  Contactar  amb  la  federació

d’entitats per avisar de les reunions i donar la informació necessària a les

comissions  corresponents  a  les  festivitats  en  qüestió  (reis,  carnaval

primavera, Festa Major).

Representació a Bestiari: Assistir a les reunions (1 o 2 a l’any) de bestiari i

INFORMAR a la colla del que s’ha parlat a la reunió.

Representants  de  cada  comissió: Vincle  entre  les  comis  de  base  i  la

permanent.

Tot i així des del primer moment hi ha aspectes que no es compleixen, principalment

pel  que  fa  a  l’assistència  dels  membres  necessaris.  Aquest  fet  provoca  que  la

permanent acabi tenint un funcionament similar a les anteriors reunions dels dilluns.

A  la  primavera  de  2016  ja  es  demana  una  nova  assemblea  per  a  revisar  el

funcionament. Finalment a l’assemblea d’abril de 2016 es tracten altres qüestions.

Aquest punt es torna a parlar a l’assemblea de la tardor de 2016, moment en que

s’insta a la creació del grup de funcionament, el qual analitzo en aquest treball, per a

debatre sobre l’autoorganització en el si de la colla. 
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Informants 

Pel que fa als/les informants principals del treball en destaco alguns a continuació.

Per  una banda els  ja  esmentats  membres de la  junta de l’Orfeó,  en Joan G. i  la

Bàrbara, com a membres de llarga trajectòria a la colla, i en Josep, membre actiu des

de  fa  entre  5  i  10  anys,  amb  un  alt  grau  d’implicació  des  de  la  seva  arribada.

Finalment la Carlota havia estat part de la junta durant quatre anys com a delegada de

cultura. Passats aquests anys, però, va optar per no seguir en el càrrec, tot i poder-ho

fer,  per sentir  que no podia acumular tanta feina i  que en alguns moments havia

trobat a faltar un major repartiment de tasques.

Per  altra  banda hi  trobem a  la  Jessica,  filla  d’en  Joan G,  i  com ella  recorda  en

ocasions «nascuda a la colla». D’aproximadament 35 anys ha tingut una participació

destacada en els darrers quinze. En Dídac, per la seva banda, és membre de la colla

des de fa aproximadament quinze anys. És l’únic informant al que he entrevistat tot i

formar  part  també  del  grup  de  funcionament,  ja  que  ha  estat  un  dels  impulsors

protagonistes tant de la creació d’aquest grup de funcionament com de la reforma

prèvia a la primavera de 2015. Actualment és la parella de la Jessica i els dos són els

rostres més actius i visibles de la colla. Cal apuntar, però, que les seves opinions i

valoracions no són sempre coincidents, element que reivindiquen. Per aquest motiu

no  se  n’estan  de  mostrar  les  seves  discrepàncies  en  públic  quan  s’escau,  de  la

mateixa manera que ho farien amb qualsevol altre membre. Tot i així en ocasions es

fa manifest que han parlat amb anterioritat les qüestions a debat, el que pot haver

modificat ja les seves primeres opinions.

És destacada també l’aportació a  la colla i  al  treball  de la  Maria,  germana de la

Jessica, la qual ha mantingut sempre un rol diferent al de la seva germana; essent

molt activa en el lideratge amb tabalers però mostrant-se més distant amb la gestió

global de la colla. Al llarg dels anys, en diferents moments, ha viscut discussions i

tensió amb la Jessica i el Dídac arrel de conflictes sorgits en reunió; el que les ha dut

a  optar  per  evitar  parlar  de  diables  entre  elles,  especialment  quan  es  troben  en

esdeveniments familiars. 
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De la mateixa manera que la Maria, el Miquel R ha estat un dels pilars en el lideratge

i la gestió del grup de tabalers. En el seu cas si que es va implicar en el funcionament

global de la colla en un moment donat, especialment amb la reforma del 2015, tot i

que després de fer-ho va anar deixant progressivament a una banda aquestes tasques

i totes les seves implicacions fins a optar per deixar també la seva participació a

tabalers. Com ell mateix deia en el moment de dur a terme l’entrevista, va esdevenir

més  consumidor  d’actes  de  la  colla  que  participant.  En  els  darrers  mesos  s’ha

reincorporat a tabalers, però es manté allunyat dels rols de lideratge i manifesta que

vol que segueixi sent així.
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Annex - 3

Transcripció de les cinc primeres trobades del grup funcionament de diables

3.1 - Transcripció grup funcionament de diables 17/12/2016

Dídac (D) – A l'últim grup d'assemblea es van barallar varies històries i una de les

històries eren el funcionament de la colla, no? Aleshores vam dir en aquell grup que

per fer les assemblees més lleugeres fèiem grups de debat previ a les assemblees, per

poder  fer  filosofia  durant  tres  mesos  sis  volíem i  portar  unes  propostes  clares  a

l'assemblea i que l'assemblea durés 15 minuts, votem i marxem. Llavors això és un

grup de debat que es genera referent al funcionament de la colla.

Josep  (J)  –  Vale,  llavors,  tenim  algunes  consideracions  prèvies,  a  fer,  abans  de

començar?

Joan (ego) (Jo) – Jo us volia llegir el que vam dir a l'assemblea i el que queda a l'acta

de  l'assemblea  reflectit  com  a  punt  d'inici.  “Creació  d'un  grup  de  treball  sobre

funcionament  de  la  colla”Aleshores,  objectius:  “evitar  la  vulneració  de  decisions

preses per la colla per part dels/les seves membres, valorar l'estructura de la colla i el

seu funcionament i fer noves propostes si s'escau.”

D – Tota l'estona estem parlant de funcionament organitzatiu, eh? No de formació.

Jo – No, això dependria del dossier.

D – Vale, a més per mi una cosa penja de l'altre. O pot penjar de l'altre. Bueno si,

primer fem això.

Jo – Si, llegeixo l'últim: “elaborar un Reglament de Règim Intern (RRI) que s'afegirà

al dossier actual de diables. Escriptura de normes i efectes en cas de vulneració.” Diu

també que aquest grup haurà de partir del que ja ha decidit anteriorment la colla, o

sigui del dossier o... vull dir que si hi ha decisions presses i les volem modificar s'han
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de proposar com a modificacions de decisions presses.

D – Per suposat, com que això entenc que ha de passar per assemblea aquí podem

proposar fins i tot... el que vulguem. O sigui lo que surti d'aquí anirà a una assemblea

i es votarà allà. Clar, aquí no decidirem res. Simplement farem una proposta.

Jo – “Es comenta que la proposta té sentit si actuem com a colla davant les decisions

preses i defensem entre totes la normativa”. O sigui que si després ens hem de petar

el que decidim doncs no té sentit.

D – Bueno, va lligat al que dèiem abans de la no vulneració dels acords presos.

(Arriba un nou membre de la colla a la reunió, en Jordi M.)

Jo – L'últim: “s'insta al  grup de treball  a que, malgrat sigui complicat,  busqui la

manera de tenir  més clar  com som com a colla.  De tal  manera que ens puguem

presentar amb una identitat i un funcionament concrets i coherents davants forans o

noves incorporacions. A més permetria, també, facilitar la presa de decisions en cas

de sortides per part de la cap de sortida.”

D – Totalment d'acord.

Jo – Això és el que vam dir a l'assemblea i seria el punt de partida.

D – A l'assemblea o en reunió?

Jo – A l'assemblea.

D – Vale.

J – No sabem qui ho va dir. M'enteneu? No, jo se que jo vaig dir això, per exemple,

però no... és guai poder dir... No per res sinó per...
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Mateu (M) – Jo crec que hi ha una contradicció, amb el primer punt que deia de no

trepitjar  la  feina.  Perquè aquí  ens podem passar  tres mesos partint-los  cara entre

nosaltres o amb més gent que vingui i portar potser dos o tres opcions i  que no

n'agradi cap.

J – Correcte.

M – S'accepta que n'ha de sortir una, o no?

J – No. Per mi la primera opció és “quedar-se com estem”. Que aquesta no s'ha de fer

res. Aquesta és una opció que s'ha de presentar. Quedar-se com estem perquè tothom

pensa que estem bé. I l'altre és que som lliures de fer una o tres propostes. O una i

una altre més o menys com aquella però una mica més light. Però jo no faria masses.

Perquè jo crec en una manera que m'agradaria que la meva colla funcionés i no em

puc imaginar una una altre, no em vull proposar una altre.

D- De fet jo crec que hauríem de tenir la que ja hi és, com a opció, i una segona. Jo

crec que els del grup de treball hauríem de ser capaços d'ajuntar totes les idees que

puguin sortir potser i ajuntar-les totes amb una sola proposta. És molt arriscat això

que estic dient perquè potser hi ha punts de vista molt dispars. Però lo seu seria

trobar la manera de ajustar i fer una sola proposta.

J – Si voleu el que podem fer ara seria... no se si algú de nosaltres té més o menys

una idea... jo si, al cap, de com ens agradaria que... fos el funcionament de la colla. Si

voleu jo ho puc intentar resumir ens cinc minuts. Si vosaltres teniu també la vostra

idea la intenteu resumir. Fem allò que un parla i els altres callen i quan acabes dius:

ja estic i segueix el següent i anem fent tots el nostru... intervenció i quan acabem ens

comencem a tirar els caps pel plat. O diem, vale pues ja ho tenim i pleguem.

D – Clar, jo tinc això, una prèvia, o sigui una valoració del perquè s'ha de fer aquesta

proposta, i una proposta. Si voleu fer el sistema aquest fem aquest sistema.
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[…] - La conversa es dispersa un parell de minuts.

Jo – Doncs, jo el que faria és que intentaria saber el que volem fer avui a la reunió. O

sigui que podem començar avui amb la teca però també hauríem d'establir calendari

i... també pensava que amb les ganes de fer propostes no se'ns escapi el diagnòstic.

D – Per això dic, jo tinc una prèvia que una mica seria el diagnòstic. La meva prèvia

és el perquè cal la proposta de funcionament.

J – Fem una ronda de diagnòstic.

D – I calendaritzar dius per properes trobades d'aquestes. Perquè això de fet entenc

que no s'hauria de crear un grup. Això algú quan calendaritzem aquestes reunions

envia mail a tota la colla. Vull dir que aquest grup és obert. No s'ha de fer un grup de

WhatsApp...

M – No és ni una comissió.

D – Exacte.

J – Venga, diagnòstic.

M – Diagnòstic és com veiem la colla?

D – Bueno si, jo diagnòstic ho veig com quines coses veiem que fan necessari una

nova proposta de funcionament.

Jo – Tu tens clares algunes coses oi, David?

D – Si. La meva... d'allò, la meva dèria de fer una proposta de funcionament en el seu

moment pel tema de comissions i tot allò va ser perquè jo veia, que s'ha tornat a fer
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palès  amb  el  tema  del  delegat  de  cultura,  per  exemple,  és  que  hi  ha  com  una

sobrecàrrega. Si tu ets un motivat de la vida, ets un pringat. O sigui un motivat en

aquesta  colla  acaba  sent  un  pringat,  no?  Parlant  malament.  Perquè  et  motives  i

llavors hi ha una sobrecàrrega de feina, no? Aleshores jo entenc que una proposta de

funcionament ha de ser per repartir la feina sempre. Això hauria de ser un treball en

equip, un treball entre varios, no? Jo crec que venim d'una... És llarg eh, si voleu ho

puc dividir. I a demés ho tinc una mica desordenat. Jo crec que venim d'una manera

d'anar  solventant  les  coses  sobre  la  marxa.  Això  fa  que  de  vegades  no  fem

autocrítica,  fa  que  de  vegades  no  veiem  els  problemes  reals.  Això  és  lo  que

sobrecarrega... hi ha una sobrecàrrega per a la gent que es vol implicar, ja ho he dit.

Llavors, amb temps hem aconseguit, que això és un punt a favor de la gent que hi

hem estat, crec, fer una transformació. Que això deixés de ser una colla d'amics i que

fos una colla de diables. Això canvia molt, perquè que fos una colla d'amics volia dir

que jo faig segons fa, segons com fa i segons com d'allò, no? Una mica la feina que

s'ha fet  a sigut canviar de colla d'amics a colla de diables.  Jo penso que això és

positiu i que això, hem de continuar treballant en aquest aspecte. Això no vol dir que

no siguem col·legues,  que no ens portem bé,  que no puguem quedar  per fer una

festa...  però  estàvem molt  acostumats  a  funcionar  com una  colla  d'amics  i  això

funcionava... dèiem que érem assemblearis o anàrquics, segons qui t'ho deia, però

funcionàvem a través de líders. Difosos però funcionàvem a través de líders. Eh...

això a tornat a passar perquè qui s'ha implicat, com que funcionàvem així, ha acabat

esdevenint un líder. I això lo que ha fet a sigut, per exemple la Roco. Aquí hi ha una

gent que fa un pas enrere, la Roco agafa secretaria amb un cert pes i fixeu-vos a qui li

pregunta la gent les coses; Roco, Roco, Roco, Roco... això fa que tu, com a persona

que t'has implicat, tinguis una sobrecàrrega, dius hòstia.. i et vas enterant de coses, la

gent et va preguntant i sembla ser que només la Roco sap contestar les coses, no? O

sigui qui s'implica li ve una càrrega de no sabem de on. Perquè estem acostumats a

funcionar amb líders. Ha tornat a quedar palès a les comissions, no? No se que, no se

que, no se que... surt una persona que diu: “ei, pam, pam, pam” i funcionem tots com

un rellotge. Això per a mi no és ser molt assemblearis, però bueno. Això per mi és lo

que hauríem d'anar trencant. Per això jo apostaria per un treball en equip. Tot i que jo

no ho veia, amb el temps i amb el missatge que vaig fer després de Festa Major
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perquè vaig veure com va anar, jo penso que hi ha hagut una millora. O sigui que la

proposta que es va fer de funcionament de comissions jo penso que si que hi ha hagut

una millora i funciona molt millor. Hi ha hagut un repartiment de feina. Però jo crec

que cal un pas més, no? Cal un pas més per arribar al tema de ser més assemblearis.

Hem d'implicar molta més gent perquè és això, no? Dintre d'una comissió sempre cal

algú que no se que. O sigui estem molt, molt, molt acostumats a funcionar amb un

líder. I encara que t'ho plantegis, perquè jo ho he vist clar a nivell d'Orfeó, també

aquí  a  la  junta,  tu intentes  desmuntar  aquesta piràmide i  és  molt  difícil,  és  molt

difícil. Estem molt acostumats a tenir un Déu allà dalt. Jo crec que això ho hem de

desmuntar perquè això lo que fa és sobrecarregar. Penso que hem de fer autocrítica

del funcionament i de l'evolució positiva que hi ha hagut quan hi ha hagut propostes

de nou funcionament. Sobretot hem d'acabar amb el discurs de “això passa a tot arreu

i sempre ho hem fet així”, jo crec que són dues frases que no haurien d'estar a les

nostres boques. Perquè què passa a tot arreu... “no és que a l'esplai passa lo mateix,

no és que a l'entitat de no se on passa lo mateix”... a mi me la bufa lo que passa a

l'altre lloc. Jo crec que aquí hi ha gent vàlida com per poder canviar aquestes coses. I

sempre ho hem fet així... prou. Prou de sempre ho hem fet així. Ho farem com els

que estiguem fent que funcioni. No he acabat però... us deixo que parleu els altres.

Sinó no acabaré.

J – Molt bé, que més...

Jo – Tira  si.

J – Jo... penso que si que estic d'acord amb el David que hi ha hagut una certa millora

amb el funcionament amb comissions. Perquè jo crec que aquests és el segon o tercer

any que ho estem fent... dos i pico. I funciona bastant bé, funciona bastant bé en

general. El que passa és que la idea inicial es va perdre. Al meu entendre la idea de

les comissions era perquè si tu formaves part de la comissió Sant Joan, o la de Reis o

no se que, era perquè tu, d'alguna manera, o estaves allà per fer bulto, o d'alguna

manera aquell acte et motivava més que el resta, no? Per això t'hi apuntaves. I una de

les coses que es va dir és que així la comissió té tot l'any per treballar amb aquest
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acte; jo penso que això no està passant. És a dir, un del quit de la qüestió de les

comissions era preveure amb més temps les coses. Per Festa Major vam tornar a

entregar el permisos l'últim dia, vam tornar a entregar el no se que... per Sant Joan

faltaven dos dies i no teníem grup, va acabar venint un, això és una opinió personal,

dos merdes de grup com un piano, etcètera. Que l'acte s'ha fet, si; que l'acte funciona,

si; però això per mi no. Imaginat si malament, al meu entendre, fem això, imaginat si

hi haguéssim quatre persones o una o dos, preocupades tot l'any per quin grup vindrà

per Sant Joan. Es podria aconseguir un grup molt més guapo, perquè si el tanques ara

el  preu del  grup és la  meitat  que si  el  tanques  a  principis  de Juny,  i  es podrien

aconseguir pues... jo que se, fer un concurs de castanyoles, perquè això ara ho pots

organitzar, el dia 1 de Juny no ho pots organitzar, m'explico? I en aquest aspecte així

no estem funcionant. I això ho enllaço amb els responsables i els líders. Per mi quan

es va dir el tema de les comissions, no se si ho recordeu, està amb una acte de la

assemblea, es creava una comissió permanent, que aquesta comissió permanent era

oberta a tothom però que en aquesta comissió permanent hi havia un responsable de

cada comissió.

D – Perdó, vosaltres no m'heu interromput però és que sinó no hi ha... això és lo que

em referia jo de fer un pas més.

J – Exacte, per mi aquest és el pas més. És a dir un responsable de la comissió de

Sant Joan, un responsable de la comissió de no se que... perquè què estic veient jo

ara,  que  les  comissions  existeixen  però  estan  latents.  I  el  primer  que  no  es  pot

aguantar més ja, perquè està a casa dient: “no hi haurà cursa de dracs, no hi haurà

cursa de dracs, no puc més i diu ei penya que passa?” llavorens el resta segueix, no,

una miqueta.

D – Jo he demanat ajuda i no he rebut resposta eh.

J  –  Enteneu-me  és  genèric  David,  lo  que  estic  dient.  Quan  tu  dius  “falten  tres

setmanes per a la cursa de dracs” llavors surt algú i s'activa. Aquest any hem fet la

cursa de dracs perquè el Marçal i jo ens vam agafar els ous i ens els vam estirar i vam
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fer una cursa fins que va arribar al dia de la cursa. I clar, a quinze dies vam dir, què

fem? David, envia’m tot lo de l'any passat, canvia les dates, canvia el no se que,

envia-ho a les colles... fem lo mateix, lo mateix, lo mateix. Hasta el menú dels Bosch

li vaig dir “Sílvia, lo mismo”, etcètera. I pam, va sortir, però en cap moment ens vam

plantejar fer una xocolatada popular o fer un no se que. Perquè en aquell moment

això ja no ho pots fer, quan falten quinze dies per això. Llavorens la persona que tira

endavant la cosa és el primer que no pot esperar més. Si jo igual m'hagués esperat

més perquè hagués dit “pues mira, si no diuen res no hi haurà cursa”, potser algú, no

se qui perquè... no se ara mateix qui, doncs hagués dit “hòstia, que passa aquí”.

D – Difícil.

J  –  Potser...  difícil.  Llavorens,  que  veig  amb  això,  que  jo  si  veig  que  sóc  el

responsable, ho veig diferent, és a dir, això que diu ell no? Que quan et cau tota...

com ho has dit?

D – Si t'impliques et cau tot per gràcia divina.

J – Però si jo ja se que m'implico i ja se que ho faré jo. Si jo dic, jo vull ser el

responsable de l'acte de Sant Joan, ho estic dient perquè ho faré.

D – Això ha d'estar regulat. Que no has complert els terminis, roja i fora. Algú serà el

responsable. Això ja vindria a la propera reunió però penso que s'ha de regular.

J – Això d'alguna manera ha de ser així. Perquè sinó ens anem esperant, esperant i el

primer que no pot és el que diu i racatà. Perquè després passa això, que si t'impliques

pringues. Perquè jo vaig estar sis dies currant a la meva feina que em trucava la

Luego, que em trucava l'altre, escanejant el mapa... pensava aquí em pillen a sobre

per una altre entitat i se'm cau la de Dios. Saps? Coses que amb temps jo hagués

pogut fer a casa. I el que us deia és que si jo se que ho he de fer. Si jo se que sóc el

responsable em caurà a sobre tota la merda però no tindré la sensació que em cau a

sobre tota la merda perquè he sigut el primer pringat que a última hora he dit que allò
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es feia sinó que perquè és lògic. Ara em cau la merda a sobre de les xarxes socials

perquè vaig dir: “jo ho faig”. Pues aquest n'envia coses l'altre em diu no se que. Clar,

em cau la merda a sobre, entre cometes, perquè jo sóc el responsable d'això i ho faig.

No ho interpreto com que m'està caient la merda a sobre, ho interpreto com que jo he

dit que faré això ergo ho he de fer. Perquè he dit que ho faria, no perquè a última

hora no ho fa ningú i ho he de fer jo.

D – El problema és quan això genera una sobrecarrega extra també com lo de secre.

Secre que vol dir? Agafar actes i enviar actes. O sigui el volum s'ha multiplicat per

mil la  responsabilitat  de secre.  Està  gestionant mails,  noves incorporacions,   està

gestionant trucades.  Com una persona que diu “jo vull  fer  això”,  primo, pringao,

toma por primo.

J – Si, si. No clar perquè jo crec que és claríssim el diagnòstic aquest que estic fent

perquè passa això, arriba un acte i... ara per exemple Reis no se que està passant. Jo

no se si finalment som carboners, si no som carboners. Hi han unes tasques molt

definides, no? Que al final l'Espi anirà a buscar el caramels, l'altre anirà a buscar el

carbó perquè ja són gent que ho fan amb els ulls tancats però... no ho se. La carrossa

amb que tirarem el carbó quina és? La podem guarnir? Fer una carrossa anual... no

se, m'enteneu? Cal canviar el format d'aquest acte? Hi ha mogudes d'aquest estil que

a mi és lo que em fan dir pff... i després una altre cosa que em fa dir pff... és la

mandra de no tenir escrit qui som, què volem i on anem. És a dir, jo ja no em vull

discutir si espardenyes si, espardenyes no. Al marge de la meva, del que jo vulgui, jo

ja no vull tornar a discutir si ens pintem la cara o no, jo ja no vull tornar a sentir això.

No ho vull. Jo vull que Diables del Clot sigui... vull definir fins i tot una trajectòria

política, perquè jo ho vull saber això, jo ho vull saber. I per mi no cal que digui “som

d'Esquerra Republicana o de la tal”, però som de tendència independentista si o no.

És un exemple.

D – Bueno. Jo si, potser la colla no.

J – Però si tothom és si.
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M – Si la majoria és si.

D – A bueno, clar.

J – Ho dic en el sentit de que tu pots definir que és aquesta colla, i aleshores això

facilita molt les coses.

D – Això va molt lligat per mi a un reglament de règim intern. És que si no som

capaços de funcionar d'una manera comuna i conjunta ho hem de fer per escrit. I això

ho podem lligar amb el tema del curs. En comptes de parlar d'una llei que no ens

importa a ningú, perquè no ens importa a ningú, jo quan vaig a la pirotècnia a mi em

diran “esto si, esto no”, no has de saber si la categoria... parlem d'això, parlem de

perquè som així i parlem de... “puc fer...” no, aquí no pots fer això.

J – Es que per a mi això és importantíssim. Estar-me discutint l'altre dia amb l'Albert

L. que si el correfoc del 40è que si els grups aquests que venen tradicionals que si

que no. Jo això no ho vull O sigui no ho vull. Jo vull saber a on pertanyo. Jo vull

saber què és la meva colla. O sigui, l'altre dia parlàvem amb el David que els bojos

aquests dels Diables de Sant Andreu, que semblen així tant bojos, cada personatge

d'aquells bojos és un personatge i té un perquè. I tu no pots anar als Diables de Sant

Andreu sense fer allò, perquè aquells bojos que fa 30 anys que fan això et diran “no

perdona, nosaltres aquí ho fem així”. A mi m'agrada molt que ho facin, m'agrada

molt el seu rollo, m'agrada molt lo que ells fan, però jo no ho vull fer allò. Però això

és una cosa que et relaxa un huevo.

D- Clar, un marc de referència tots els nivells relaxaria, jo dormiria tranquil.

J – Els meus tiros van per aquí. Penso que no vull deixar de ser assembleari però

m'agradaria tenir una jerarquia dins de la colla sense deixar de ser assemblearis. No

és que aquesta jerarquia decidís que es fa i que no.
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D – Encara  que sembli  mentira  per  a  mi  és  compatible.  Per  mi  són dues  coses

compatibles. O sigui, no volem un Déu, perquè un Déu és molt perillós, volem un

equip de gent motivada que sàpiga que jo puc comptar amb tu, i amb ella i així.

J – Exacte, jo penso que necessitem un equip de gent que sigui el referent de tota la

colla i que aquesta gent sigui durant el període que es determini i la forma d'elecció

d'aquesta gent que es determini, facin que aquesta colla tiri cap a on hem dit entre

tots que hem de tirar. És així de fàcil. Ja està. Per mi no té més.

(Arriba un nou membre de la colla a la reunió, la Joana […] - La conversa

es dispersa un parell de minuts conseqüència d'explicar perquè hi ha una gravadora

damunt la taula.)

Jordi M (JM) – Jo crec que això que comentàveu que hi ha aquestes mancances

possiblement és perquè al no ser una entitat pròpiament dita, som una secció d'una

entitat, no tenim un marc legal normatiu que tingui la base que serien els estatuts. Si

tu mires els estatuts de l'Orfeó com a mínim tens el que et marca la llei, i tu allà li

pots anar posant... si això està més o menys desenvolupat igual no cal el reglament

de règim intern.

D- Nosaltres com a secció legalment no podem tenir estatut, perquè no som entitat,

però si que podem tenir reglament de règim intern.

JM – Si, estem aquí dins i ens hem d'adaptar. Jo crec que aquest reglament de règim

intern seria el que supliria el no tenir estatuts. I després l'altre cosa és, per no repetir

el que heu dit vosaltres, jo crec que més o menys estic d'acord, almenys jo he arribat

a aquesta diagnosi, això falla perquè crec que... bueno jo he arribat ara aquí...

D – Bueno, tu has estat implicat a gegants. Hem pecat de coses molt semblants, no?

JM – Si, si, però ara la cosa està molt millor, almenys aquest últim any la cosa ha

rutllat. Aquí el que falta és, dins d'aquest procés descriptiu de què som, què no som,
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què volem fer, tal i qual... que si que seria una feina farragosa jo crec que això és una

base, no? Imaginat, la policia deté un delinqüent i el jutge no té la llei, no té com

tractar-lo, aquí passa això.

D – Llavors què passa. El que deia al principi. Qui està en aquell moment sobre la

marxa decideix.

JM – Crea jurisprudència. Aleshores crec que aquí el que també falla és que no se si

estan descrites totes les coses que fem. Què és un Sant Joan? Què és una cursa de

dracs? Algunes coses si que estan protocol·litzades, com el que tu has dit que vas

fotre mà de lo de la cursa de dracs de l'any passat, bueno, tens una base. I potser un

dia ho canviaràs. Però bueno, crec que aquí el que falla és la visió aquesta global del

calendari. Dit d'una altre manera, o sigui jo a casa meva per anar a comprar el dinar

de Nadal no ho faré el 27 de desembre, sinó que se que el dinar és el dia 25, no? Per

tant el  dia 24 potser  no estic per  cuinar  i  demà el mercat  està tancat  i  no podré

comprar... per tant.

D – Organització i previsió.

(Arriba un nou membre de la colla a la reunió, la Cristina)

J  –  O  sigui,  tu  estàs  defensant  en  certa  manera...  aquest  exemple  de  Nadal  és

perfecte. Imagineu-vos, no? Una família, jo, el meu pare i la seva dona, imagineu-

vos que tinc tres germans, amb les seves respectives parelles, que aquestes parelles

tenen les unes famílies, no? I que a sobre jo tinc uns fills i a sobre estic casat i que

aquí hi ha tota una altre família. I que el dinar de Nadal no es parla. Se sap que el dia

25 és el dinar de Nadal però no parlem a casa de qui el fem. Clar, com que no parlem

a casa de qui el fem ningú compra, com que ningú compra, de moment no hi ha dinar

de Nadal. I tu estàs a casa pensant, “hòstia, vols dir que aquest any hi ha dinar de

Nadal?” i el primer que diu “ei, no pot ser” doncs “ei, vinga el fem a casa teva”. I

llavors aquest, l'últim dia, primo, ves al super, no se que, hòstia demà està tancat, su

puta madre no se que... però al final hi ha dinar de Nadal, no? I al final tothom brinda
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i diu “hòstia, pues molt bé, al final ho hem fet!”

JM – Jo volia anar a això, a que possiblement si has d'anar a comprar les neules el dia

24 o no se que... allò que dius, “me cabrejat, he hagut de patejar mitja Barcelona...”

aleshores, l'assumpte és, això que ningú hi ha pensat és, el dia 25 menys... 3, menys

4, menys 5, ha d'haver-hi això. El menys 3 ha d'haver-hi això i el dia de Nadal ens

trobem tots i el 26 ens mengem els canelons.

J – Això no ho tenim.

JM – Doncs això jo crec que és el que falla perquè... algú ha de dir oju, estem a una

setmana d'això  o estem a  deu dies.  El  compte  enrere  que fan a  Cap Canyaveral

perquè  s'enfili  el  coet  doncs  comença  en  deu,  nou...  aquest  compte  enrere  quan

comença? Si no hi ha el deu no pot haver-hi el 9. Cada fase té un moment i només

aquell  moment.  I  aleshores  poden  haver-hi  situacions  excepcionals,  que  un  no

s'entera i se li ha d'explicar amb un mes d'antelació, ara la que substitueixi la Luego

no tindrà ni puta idea i l'hauràs d'ensinistrar... bueno, jo crec que a part del que, què

sóc i què volem fer és el com i quan. El quan és el que falla bàsicament, i això

trastoca les altres. Aquesta cadira si tu li treus una pota que és el quan... no, ha de

tenir quatre potes. Sembla que s'estigui treballant amb imprevisió.

J – És una qüestió de responsables i responsabilitat. És a dir, quan la responsabilitat

és compartida sense ser adjudicada passa això.

JM – Però això estaria bé marcar-ho.

J – A no ser que fóssim una tropa de 10 motivadíssims, que no la som.

D – Bueno, per mi el grup de treball ha de ser això. Perquè, o si, i no hem trobat el

forat. Perquè com que hi ha algú que decideix per gràcia divina.

J – Però es que David, quan tu i jo hem dit a vegades de fer alguna cosa hem dit
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buf...  diga-ho tu, perquè és un xou. O sigui i quan jo dic de fomentar l'equip de

treball és perquè aquest equip de treball crei això que està dient ell. I els altres han

votat  aquest  equip de treball  i  ho accepten,  i  punto.  Saps? Però aquest  equip de

treball no decidirà aquesta cosa i dirà “esto va a ser así”, no. això, un cop una decisió

d'aquestes es prengui doncs la colla ho aprova, i sinó l'equip de treball  ho ha de

tornar a intentar.

D – O a lo millor li podem donar una certa practicitat a aquest equip de treball.

J – Si no li donem aquesta practicitat, o aquesta autoritat passa com això que vam dir

que les comissions no tenien aquesta autoritat...  per mi això va ser un gran error

perquè si les comissions són obertes... escolteu, si el dia de la cursa de dracs a volem

fer en calçotets jo no he de preguntar després a la d'això, perquè és entorpir.

D – Sempre que no es salti el reglament de règim intern.

J – Exacte.

D – Com que hi haurà moltes coses que estaran definides.

J – Jo penso que totes aquestes coses s'han de jerarquitzar, escolteu-me bé, eh, de

forma assembleària. Perquè torno a dir, si tu te'n vas a la CUP a pregunta'l-si com

funcionen, tenen un secretariat i aquest secretariat va a missa. I aquest secretariat

convoca una assemblea on es vota si ens tirem un pet o no. però es vota “ens tirem un

pet o no”. No van allà dos mil persones allà on van anar a deliberar... no, les opcions

que arriben allà és lo que el secretariat ho ha decidit. I Perquè ho ha decidit, perquè

jo he votat aquesta gent i jo confio que em faran anar allà on jo vull regits per uns

estatuts i un objectiu que té aquest partit polític. A partir d'aquí si no t'agrada aquest

secretariat el que has de fer és canviar aquest secretariat. D'alguna manera legal, com

sigui.  Però si la CUP crea una comissió per parlar de com volen fer el  transport

públic a Barcelona o com el farien ells,  aquesta comissió explicarà a l'assemblea

com han triat que sigui, dins els estatuts, règim intern, el que vulguis, del seu partir
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polític. Si hi ha algo que s'escapa d'allà ja no ho presentaran perquè els hi diran “què

feu? Això no ho volem, no volem que el bitllet valgui 4 euros perquè en agradaria

que fos gratis” m'entens? Vull dir, ja no se li acudirà a ningú, no se li acudirà a ningú

fer una proposta contra els immigrants, no se li acudirà a ningú fer una... això és una

mica el que a mi m'agradaria saber de Diables del Clot. De dir som fatxes o no ho

som, a grandes rasgos, perquè si després hem ve el Partit Popular i em diu que em

paga 3.000 pavos per fer un bolo... jo que li dic? Ara, si en un document tinc que sóc

de tendència independentista però no se que li dic que no li puc fer el bolo, ja està. Ja

ni ho comento. Recordeu que ens hem discutit...

Jessica (Ja) – A part de no tenir més marc de funcionament que el dossier, no? Que

això genera un problema, jo crec que el problema és que quan s'han establert certs

marcs de funcionament no s'ha cregut en ells, o no hi ha hagut un...

D – Per això dèiem al principi de trobar un sistema de fer complir, diguem... bueno,

coses així.

Ja  –  Som  capaços  de  trobar  una  persona  que  fermament  estigui  defensant  una

proposta que s'ha votat per colla i la resta no es posicioni. No se si per por, per... no

se perquè eh, però això ens passa. Que la gent té por d'entrar a gent perquè té por de

la manera de comunicació que fa mal. O sigui què ens passa coma persones. Perquè

no som capaços de defensar una cosa que s'ha votat en colla? Clar, això s'ha de mirar,

clar, el dossier el vam fer arrel de la valoració del correfoc del centenari que vam dir

“no ens ha agradat gens això que hem fet, en comparació a la resta de colles, que ho

han fet de manera diferent”, i d'allà surt un funcionament que després no ens acabem

de creure.

J – Clar, però tu dius, “no cal que ens assemblem a cap colla. Bueno, o si, nosaltres

volem ser com això,  saps? Fer una mica de dir  “com vols  que Diables  del  Clot

funcioni quan fa foc”. Això és.

D – Però això és actuació, això és una altre cosa.
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Ja – Clar, una cosa és definir com volem actuar, on volem anar i com volem ser i

l'altre és que hem de trobar un sistema per a que la gent aprovi i es convenci, saps?

De lo que entre tots aprovem i ho puguem tirar entre tots endavant. O que deleguin

aquesta confiança en algun grup de treball  perquè confien en que aquest grup de

treball és capaç de gestionar la colla. Una de les dos.

J – Però definir-ho per mi és bàsic. Segur que si tu et llegeixes els estatus de l'Orfeó,

en alguna cosa diu que és catalanista... a trets generals. Però jo lo que no vull que

passi  és  que  com el  dia  aquell  de  la  desfilada  gai,  jo  me'n  recordo  aquí  abaix,

discutint-nos de si anàvem o no per si era política o no. fins que ja no vaig poder més

i vaig dir “perdoneu-me, jo penso que ser gai o no no té res a veure amb la política,

per tant, malauradament està polititzat però...”

Ja – Però Diables del Clot sempre s'ha caracteritzat per acceptar una persona sigui

com sigui, el que vol dir que aquí pots tenir una persona homòfoba i una persona que

sigui gai o que recolzi aquest moviment. En principi si seguim que acceptem tot i no

se que no et decantes. Clar, bueno es que ens hem de definir.

D – Jo tinc moltes coses a dir però es que...

Ja – Bueno, jo es que és la primera intervenció. És que no pareu vosaltres dos.

D – Ja ho hem parlat això, ja.

Ja – Ja però calleu-vos ja. Del bueno rollo, eh, però calleu. Saps?

Carolina (C) – I ara perquè hem mireu tots a mi? A veure, jo he entrat tard, no se lo

que heu parlat i lo que no heu parlat, jo vull més o menys per on tireu o no.

D – Jo he parlat de tu, jo he posat l'exemple del delegat de cultura. Que ser delegat de

cultura, por gràcia divina, et cau una pringada a sobre que ningú és capaç de treure's
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ni amb aigua ni res.

C – A veure, lo que s'està parlant ara, la meva opinió, dels actes polítics o no. lo que

has dit d'aquest acte dels gais. Això venia lligat de que ho feia un partit polític.

J – No, no, era el gai parade, això. I ei, quan ens vam discutir per si anàvem o no a la

cadena humana, que també ens vam discutir per si era política o no. i al final ho vaig

colar com que no és política, no ens posicionàvem en favor de cap partit, només ens

posicionàvem a favor de que ens deixessin votar. Que això és democràcia general,

diguéssim, no? Tu el que anaves allà era a demanar que ens deixessin votar en un

referèndum. Després vota no, però demana que te'l deixin votar. Llavors per això us

dic que hi ha... però bueno per a mi això no seria el punt principal que ens hauria

d'ocupar. Això entraria dins de la meva petició que he fet de definir una mica... si fos

possible, la ideologia de Diables del Clot, perquè jo crec que més o menys tots els

membres som del mateix color.

Ja – No, no, no. som contraris. I el problema és que no ho sabem, però som contraris.

I de forma molt bèstia eh, no, no. i vigila eh, perquè... una cosa és que la gent no

parli perquè... pot ser políticament molt incorrecte, però fliparies amb els vots.

J – Jo entenc que tot aquest procés que estem plantejant aquí, perquè de moment no

he sentit a ningú que digués que ens estem equivocant amb els arguments, això pot

ser un zarandeo important a tota la colla.

D – Aquí és on sortirà el “això sempre ho hem fet així” o “això passa a tot arreu”.

J – Però això pot ser un punt d'inflexió que pot fer saltar molta gent d'aquesta colla.

M – Això volia dir, que un dels problemes que tindrem aquí, en el grup de debat o

com li diguem, serà el fet de quants som a la colla i en aquests grups l'altre problema

que li veig és que ja no és cremar a una persona sinó en cremarem a moltes l'únic que

molt més a poc a poc. I o trobem una manera també d'anar-ho airejant o al final és
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cremar el grup de persones motivades que hi ha. Més a poc a poc que una persona

perquè la feina és repartirà però, o ho fem bé o ens pillarem els dits.

D – Temporal. Fem una proposta del grup de treball. La referència per mi és la gestió

d'una societat. Com es gestiona una societat, amb una política i una estil de política.

Quina és la política, perquè no passi això, hi han països en que tu governes quatre

anys, al cap de quatre anys t'has de retirar i has de donar comptes de tot lo que has

fet.

M – Però si no som prous perquè a la colla som molts però no som gaires, potser s'ha

de tornar a repetir, depèn de com anem de gent.

D – Cursos de formació d'entrada.

M – Però si no entra gent pel que sigui. Jo que se, hi han sis anys que entren quatre

persones, esperem que no, però bueno, llavors potser s'ha de tornar a reelegir o el que

sigui.  I llavors clar,  un problema que jo crec que podem tindre és que ens anem

cremant a poc a poc.

D – Jo és que a això li posaria temporalitat. Al tipus de funcionament de proposem,

jo li posaria temporalitat perquè no passi això. I sobretot intentar transmetre a la gent

de dir clar no pot ser que entri gent nova i no faci res. Si hi ha la manera de que

aquest equip pugui transmetre i pugui anar ara entra una ara surt un així, o quatre

anys o tres o dos.

JM – Hi ha un sistema que és més pràctic que és el de solapament. Són posem quatre

anys, als dos anys s'ha de solapar els dos equips i hi ha un relleu. Perquè sinó et pots

trobar que si tu valores la feina que hi ha fins aquell moment o bé et veus obligat a

seguir o pot passar que tota la feina que has fet fina aquell moment se'n vagi a norris.

Llavors clar, el procés aquest de solapament hi ha un relleu.

D – Això és important perquè hi ha gent que fem, fem, fem, fem i lo que fem no es
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valora.  I  potser  aquesta  seria  una  manera  de  valorar  la  feina  feta.  No  de

reconeixement, ja no parlo de reconeixement, sinó com a mínim valorar la feina feta.

Per mi tot això que estem parlant, per mi això és cuidar a la gent. No només cuidar a

la gent nova que entra, tenim la dèria aquesta de que hem de cuidar als nous, no ens

hem de cuidar a tots. Hem de cuidar al motivat i motivar al no motivat. I entenc que

sistemes d'aquest tipus són els que podrien cuidar la gent i valorar la feina feta.

J – Però per a que no passi això que diu ell (referint-se a Jordi M) el que no pot ser és

que com passa en la política que governen aquests i fan el que volen i venen els altres

i ho tomben tot. Bueno, en certa manera si que podria ser perquè l'essència del país

no  la  canvien  mai.  Entre  PP i  PSOE...  són  els  únics  canvis  que  estem  vivint,

diguéssim, no? I per això crec que és importantíssim tenir una documentació que

digui “ei penya, Diables del Clot és això, tu estàs entrant aquí. Si això no et va bé...”.

D – Bueno, aquest moment és el curs, que li expliques a la gent.

J – Exacte, això no es pot canviar perquè això és el que vam decidir que Diables del

Clot seríem. Això és la constitució de Diables del Clot. Es pot canviar,  es poden

modificar coses, però amb una unanimitat d'això, una historia... clar. El que no es pot

decidir és que vingui un equip de treball nou i digui “doncs ara no podeu baixar la

forca” què vols dir? Nosaltres som així perquè som així. O que vingui un i digui “ara

tots amb espardenyes” o l'altre i digui “ara ens pintem la cara”... no vull posar ara cap

exemple d'això, però això no pot ser Can pixa. I el solapament aquest és on s'ha de

transmetre l'educació per ser Diable del Clot, la ideologia. O sigui que això, governi,

qui governi, de la manera que sigui, això ha de ser intransgredible.

C – Bueno, jo puc parlar.

Ja – Si, si.

C – A veure, jo crec que per molt que anem parlant tot això, que és molt interessant,

però crec que com s'ha dit es necessita un règim intern. Això s'hauria de fer ja. Vale?
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Enlloc de discutir si no se que, com va el funcionament. Vale? Jo crec que per guiar-

nos cadascú necessitem aquesta guia, per poder funcionar. Després, el grup de treball

m... no se per on voleu anar. Jo entenc que al grup de treball hi hauria d'haver, vale,

per funcionament, eh, un secretari, un tresorer, un sotssecretari o lo que li diguis, un

de finançament.

D – Penso que tots els que estem aquí pensem el mateix.

C – S'ha dit?

M – No s'ha dit però... estem d'acord.

C- Es que tot això, que ara tenim una reunió i que estem per això, és agafar nota de

tot lo que volem, vale? No divagar ni dir ei, això o no.

D – Però aquí no podem divagar?

C – Bueno si,  però arribant a un acord,  sortint  d'aquí  amb algo.  No divagar per

divagar.

D – Sobretot que si després ve algú amb una altre opinió la pot donar però que no

rebenti tampoc. Si aquí hi ha una mica cohesió de algo, hòstia que siguem capaços de

defensar aquesta cohesió també. Que sigui una mica més assembleari, una mica més

de repartir la feina.

C – A veure, una altre cosa, a part d'aquest grup de treball, jo el tema de comissions

jo veig que funciona. A lo millor no és com volem que funcioni, com s'ha dit, que

cada comissió tingui la seva pròpia decisió i impliqui, o sigui que no s'enredereixi per

una permanent. Després que cada comissió tingui la seva pròpia gestió, o sigui que

portin  els  seus  propis  diners.  Que portin  les  seves  pròpies  actes.  Tot  això  quedi

recollit encara que després s'informi.
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D – Un apunt. Puc?

C – Si.

D – És curiós, m'encurioseix, que gent que ha estat rebent aquesta d'allò de feina por

gràcia divina, o sigui gent que hem estat implicats en vàries comissions, en processos

i tot això, tinguem una visió tant semblant o gairebé igual. És curiós no? O sigui jo

crec que la pressió que hem hagut de rebre perquè hem volgut... hòstia m'encurioseix

que... bueno, és que no m'encurioseix, jo és que ho veig obvi i ho veig sensat. Estem

demanant repartir la feina, repartir el pes.

C – I sobretot, sobretot lo que falta en aquesta colla és el respecte. No ens tenim

respecte,  no  ens  tenim  respecte  ni  entre  nosaltres  que  estem  colze  per  colze.  I

m'agradaria  poder  trobar  això,  la  comprensió...  falta  respecte.  M'entre no hi hagi

respecte aquesta colla no funciona.

J – Potser més que respecte reconeixement o valoració, no?

C – No, respecte.

J – Respecte... no tenir respecte és faltar-li a algú.

C – Si ella decideix en algun moment, T'estic dient a tu eh, (mirant a la Joana), portar

això i això, encara que a mi no em sembli bé és igual, olé perquè ho estàs fent. És

igual, és valoració i respecte per lo que...

J – Vale, vale, queda clar.

D – Per mi la primera falta de respecte amb això que dius tu és que una persona porti

una sortida, hi hagi un dossier que l'avala votat per la colla i estigui només aquesta

persona, lo que dius tu, que s'hagi de barallar amb algú, o sigui, jo per exemple m'he

agut de veure sol dient-li al Rizo “no podeu sortir amb aquestes forques” i d'això fa...
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Ja – Com que sol?

D  –  Bueno,  van  haver-hi  varios  d'allò  i  qui  va  tenir  un  enfrontament  directe  i

frontal... no, no, parlo de mi. Jo he vist varios exemples de coses d'aquestes. No es

pot sortir no se com, no es pot sortir no se com no es pot sortir no se com, i queda sol

el cap de sortida o la persona que en aquell moment vol respectar a tot el grup et

trobes amb un d'allò frontal i estàs sol allà davant de dos tios i me està levantando la

forca que me la clavarà als ulls. Bueno. Per mi això també és una falta de respecte,

per mi això és.

C – Si, però també has d'entendre que si tu estàs en aquest conflicte... perquè jo no

me vaig enterar d'aquest conflicte, bueno me vaig enterar posteriorment, però si tu et

trobes amb un conflicte és demanar ajuda també.

D – Jo he demanat ajuda i no n'he rebut també, eh. Tu has demanat ajuda. Jo poso el

teu exemple perquè a mi m'agrada molt el teu exemple. O sigui tu, la delegada de

cultura demana ajuda perquè té una sobrecàrrega de feina que no arriba, lògicament,

perquè aquí, lo que dèiem, no, si ets un motivat ets un pringat, una persona  diu

“perdona, necessito ajuda”. Has rebut ajuda de la colla?

C – No.

D – A mi això és lo que no m'entra al cap. Jo he demanat ajuda en una comissió per

WhatsApp i no he rebut respostes.

Ja – Això és molt fàcil, mira, tu estàs en un correfoc i dius “files” i comença haver-hi

allí jocs... en serio?

C – Però això és una cosa i una altre és un conflicte. Jo dic un conflicte, com el

conflicte que vas tenir tu amb el Josep R i el teu pare el dia del correfoc amb el traje

de Tolc. Allà hi havia un conflicte.

83



D – Això és un drama. Això no pot passar.

C – O tu tens ojo oh... Jo perquè estava allà i ho vaig veure i vaig dir si... però es que

a vegades tu això ho tens tu, en un racó que ningú està pendent i t'ho menges tu solet.

Dius “un moment, ara vinc” i vas.

Ja – Però això passa en tots els correfocs que siguis cap de sortida, et passa de forma

continua. Perquè la gràcia és vulnerar totes les normes, aquesta és la gràcia. Lo del

Rizo va ser molt bèstia, perquè es va votar en reunió, i després de la votació no va

sortir qui ho comunicarà.

D – Perdona un moment, perquè estem entrant al que dèiem abans.

J – Si, si, és el primer punt que dèiem abans. Però això passarà eh, això ho hem de

tenir present. O sigui estem aquí a punt de fer un lio pardo.

D – És a dir, si aquí decidim que no d'allò, no d'allò. No ha d'anar el cap de sortida.

C – Però hi ha diferents maneres de fer. Si jo llegeixo una acte que diu que no es pot

sortir amb aquestes forques jo no vaig a entrar amb aquest conflicte.

D – Tu, una persona amb seny. Però una persona que l'únic que vol és confrontació i

l'únic que vol és jugar pues.

C – Vale, a lo millor és hora de dir... quines mesures hem de prendre.

D – Segon correfoc que no compleixis no cal que tornis al tercer. És molt nazi? Si.

Però per a molts també és molt nazi no complir els acords. Perquè clar, dir que és

molt nazi és molt fàcil. I jo encara no t’he sentit a tu (dirigint-se a mi).

Jo – Ara, ara anava. He apuntat aquí un munt de coses. A veure, per on començo.
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Vale, primer que és una idea que tinc més enllà del que hem parlat fins ara, eh, però

la volia dir avui com a primer dia, tinc la sensació que alguna vegada hem iniciat

algun canvi a la colla o alguna cosa i després ens hem frustrat perquè no era ben bé

com l'havíem ideat. I és possible que això passi amb la feina que farem en aquest

grup. O sigui, segurament sortirem d'aquí amb una proposta i direm “vale,  doncs

aquestes són les conseqüències, tal” s'aprovarà o... imaginem que s'aprova, però amb

els anys doncs no serà tant ideal com ho havíem pensat.

D – Això ho hem viscut eh.

Jo – Per això ho dic. Vull dir que això no vol dir que sigui negatiu el que anem a fer,

però que no serà ideal. A part d'això també volia dir que crec, ja ha sortit eh, però que

amb  el  canvi  que  es  va  fer  amb  les  comissions  crec  que  hem  millorat  amb  la

implicació de més gent i possiblement una mica més de previsió hi ha...

D – La llista de gent de Festa Major... jo l'estava fent i no m'ho creia. La llista de gent

que va fer algo, no dic allò...

Jo – És que les comissions permeten això, permeten fer algo, però bueno potser ara

no puc donar més de si o no vull però almenys ajuda, hi sóc, se com va. Jo crec que

aquí hi ha hagut una certa millora, el que crec que no ha canviat és la permanent.

Crec que la permanent funciona igual que funcionaven les reunions del dilluns.

Ja – Si.

D – Només falta l'espanta-sogres.

C – Bueno, és que també vam dir que hi havia un funcionament i no està.

J – Torno a insistir en que són reunions no moderades, amb gent molt dispar en el seu

pensament. Aquí és una reunió no moderada però estem tots molt propers amb el que

s'està dient, per tant no hi ha bronca. Si tu sentes a l'Albert L. aquí no haguéssim
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parlat ni de la meitat de coses de les que hem parlat, amb el to que hem parlat.

M – Exemple clar.

J – Poso aquest perquè és el de l'altre dia. I ell ho sap, vull dir que no és una qüestió

de d'això.

Jo – Bueno, segurament és una de les coses que hem de veure. Què fem amb la

permanent. Encara que sigui només dur a terme el que vam dir que faríem.

D – Per mi és el següent nivell de l'organigrama. Si us en recordeu de l'organigrama

que vam presentar. Jo proposava l'equip de treball a dalt i penjaven les comissions i

tal.  Jo crec que ens falta aquest pas, perquè és aquest pas de dalt el que no vam

acabar de definir i llavors funciona de forma anàrquica.

Jo – Eh, alguna coseta més, vale? Responent una mica el que deia abans el Marc de

que correm el risc que la gent potser no es cremi tant ràpid però al final es cremi més

quantitat de gent. Crec que si això passa o alguna cosa semblant crec que hem de ser

capaços d'assumir allò que podem, i a vegades potser fer menys coses i no passa res.

I si un any no fem la cursa no passa res.

J – Però no fem-la perquè ho decidim, no per desídia.

Jo – Si, exacte, però si actuem amb més previsió i diem “hòstia, és que hi ha una

persona a la comissió” doncs no cal que m'hi posi per responsabilitat, sinó parlem

com a...

D – Espera un mica perquè jo crec que això ho parlarem si al final arribem a allò

tant... el que fem perquè ho i fem i com ho fem. Clar aquí jo discreparia una mica

perquè no és què fem com a xurros, no? No, no, per exemple fem la Porkada perquè

potser la colla és un element del barri que dinamitza el barri, intervenció comunitària,

ha d'estar al barri, ha de viure, se l'ha de veure, ha d'oferir coses. Clar, si comencem a
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deixar coses... però això ja és una altre conversa, si que es veritat que a lo millor,

hòstia, però seria “decidim no fer això”. Es que si algú diu “Sant Joan no ho hauríem

de fer” hòstia

C – Dintre d'aquest marc estaria bé... es que potser hi ha gent de la colla que no pensa

així.

J – Perdoneu, això és el que hem de definir aquí. Si tu no penses així ja no has

d'entrar a la colla. Això ha d'estar document aquest. I a la primera que et descantillis

vas i li dius “ei, Diables del Clot és això i tu no estàs sent això, la porta és allà”.

C – No però Jaume, lo que està dient ell ara jo crec que també és molt important,

perquè jo també veig això del barri però hi ha molta gent que vol fer correfocs i

després diu ui, i ara haig de fer un taller o ara haig de fer...

J – No vinguis a Diables del Clot. Ja està.

C – Per això dic que això, si es que ho fem així, s'ha de posar dintre d'aquest marc.

D – O sigui, amb això que deies tu, Joan, si veiem que, jo també m'agrada molt no

fer una cosa perquè decidim no fer-la, no perquè quedi penjada, i perquè lo que fem

ho fem perquè realment ho volem fer. I si diem “fem la porkada”... clar, per mi és

molt diferent dir “tu fas les coses perquè tu vols, perquè tu tries...” clar, perquè hi ha

un  punt  de  responsabilitat  també.  La  implicació  per  mi  hi  ha  un  punt  de

responsabilitat.

Jo – En algun moment donat si, però el que penso que no hem de caure és en el com

que volem ser això ho assumim, siguem els que siguem. No, potser volem ser això

però no podem.

D – Mira, per mi la responsabilitat ha sigut això també (senyala a la Cristina), és a

dir, jo m'he vist desbordada, amb un càrrec que si que el vaig decidir jo, em vaig
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proposar  com  a  delegada  de  cultura,  em  veig  desbordada  i  podria  dir  “estic

desbordat, a prendre pel cul”. No. Per mi el punt de responsabilitat és dir “ei gent,

tinc tot aquest volum de feina, necessito ajuda, per favor necessito ajuda”. I si no

trobo ajuda “ei penya, foteu-vos això pel cul”. No ho has dit així però “ei, adéu eh.”

Vull dir que per a mi el punt de responsabilitat ha d'estar en el primer pas de dir: no

puc amb tot i seria el moment de dir, vale, decidim no fer-ho, decidim repartir les

tasques, com crec que al final es va repartir, no? Per mi això va ser responsabilitat

que m'hi identifico totalment perquè crec que jo hagués fet el mateix. De dir “ jo

m'he compromès amb això” i fins al final, sinó no t'hi comprometis.

Jo – Si, el que vinc a dir és que, d'acord que un cop està allà ho tires endavant, però

el que penso que no hem de basar un volum de feina important en la responsabilitat.

Al final som diables perquè volem ser-ho i ho volem gaudir. I estem aquí perquè ho

volem gaudir, no perquè vulguem que hi hagi una colla de diables al barri.

J – Però jo penso que serà una mica al revés, és a dir, si canviéssim el funcionament

més o menys cap a on estem anat aquí igual som capaços de fer més actes i gaudir-

los més.

Jo – Pot ser, i si és dóna, ideal.

D – Aquí hem arribat a patir actes, eh, amb això que dius tu una mica... alguns dels

que estem aquí hem arribat a patir i a dir “jo després d'això no torno a fer res” i

curiosament et tornes a arromangar, perquè estàs aquí perquè vols. Però en algun

moment hem patit.

J – Si, jo aquest any he patit molt amb la cursa.

D – De passar-ho malament. Com pot ser que estiguis fent una cosa perquè vols,

perquè t'agrada i pateixis. Una cosa és patir abans d'un espectacle, que t'oblides de tot

i dius ups! Però això és lo que volem. Jo crec que amb una manera de funcionament

que reparteix la feina i no se que podríem gaudir més dels actes i potser abarcar-los
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tots. Però si, tens raó, no ho hem de fer perquè hi ha d'haver una colla de diable. Amb

això estic d'acord.

Ja – No, el que passa és que segons com et defineixis com a colla perd sentit el tipus

de colla que ets. Aquest és el problema, no? Que quan el grup ha intentat anar cap a

un costat, i potser tampoc s'ha explicat bé, però tot el tema de participació al barri i

demés per uns té un sentit i per altres no té sentit, saps? O té un altre sentit que no...

perquè el que està passant amb el cercavila de primavera, o amb la porkada o amb el

inici del pork... tot això és greu.

[…] - La conversa es dispersa un parell de minuts parlant de la colla de

gegants del barri.

Ja – Hem de definir, qui ets i cap a on vas.

M – Si diem que som del barri i pel barri potser si que si la meitat de la colla marxa

perquè no ho veu així  marxarà i  potser  deixem de fer  la  meitat  dels  actes.  Però

entrarà més gent nova amb aquesta filosofia de som del barri i pel barri.

J – Això és el que us dic que si aconseguim tot això saltarà gent.

M – Bueno, és que si no salten... jo crec que ha de saltar gent.

D – Però és el que dèiem al principi. Això són conseqüències del sotrac que genera el

canvi. Però a lo millor hi ha una altre grup que proposa un funcionament antagònic al

que hem dit aquí. I potser el que marxo sóc jo. Sense cap mena de problema. Jo si

que intentaré acceptar la democràcia.

Jo – Em queden un parell de coses per dir.

Ja – Ah, en serio, no t'hem deixat acabar?
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Jo – Jo us deixo que anem xerrant perquè parlàvem d'això. Bueno, penso que correm

el risc de divagar en aquestes reunions. Avui a l'inici hem dit “hi ha dos objectius

clars  de  la  reunió,  calendarització  i  fer  un  diagnòstic”.  Llavors,  potser  sempre

hauríem de fer una mica això, no ho sé.

D – Jo penso que amb tot el que hem dit tots es veu un diagnòstic bastant clar, no?

Jo – Si, ho estem fent, eh, però ho dic també per a les futures reunions potser podem

intentar fer petits objectius per reunió, abans de cada reunió.

Ja – Claríssimament.

M – Si, si.

Jo  –  Següent  cosa  que  volia  dir,  penso  que  la  permanent  tracta  coses  de  la

quotidianitat, i que no hi ha ningun grup a la colla que tracti temes més transversals.

És a dir, el que estem parlant aquí avui només ho parlem fent la birra, però no hi ha

ningun grup que es dediqui a dir “hòstia, com estem, cap on hem d'anar”.

J – Falta el de sobre la permanent, que és el que crec que estem intentant crear, que

és el que parla d'això. Dit d'una altre manera, les entitats aquestes així acostumen a

tenir, deixeu-me dir la paraula junta.

D – Vigila que t'estan gravant!

J – Acostumen a tenir una junta i sota aquesta junta hi ha un consell.

D – Però aquí, en aquesta junta directiva no hi ha director, hi ha tots els càrrecs que

deia ella (referint-se a la Cristina)...

J – Mmm... jo no ho faria així, eh. Si, la permanent si, però després hi ha un altre
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òrgan, digueu-li com vulgueu, que es reuneix ell sol. Que és el que deia la Cristina.

Que això no són reunions obertes a tothom. Que mira com estan els temes, s'ha de dir

a Sant Joan que oju, oju aquesta pasta... i quan ve la comissió de manteniment i diu

“volem fer vestits o volem fer no se que”, aquest òrgan diu “No es pot aquest any”.

Per què? Perquè ens surt de la polla, no. no busquem aquestes respostes. No es pot

perquè mira, tal, qual, pasqual, Maragall. Raca. Saps? I ja està.

[…] - La conversa es dispersa un parell de minuts.

Jo – L'última cosa, que penso que correm el risc de que hi hagi poca consciència a la

colla de que estem fent això. És dir, m'explico, quan vau fer el dossier jo no hi vaig

ser, perquè acabava d'entrar a la colla i no em vaig veure amb ganes, però era molt

conscient  de  que s'estava  fent  el  dossier.  En  canvi  ara  no  se  si  la  gent  és  prou

conscient de que volem fer una proposta bèstia.

C – A veure, si la gent no és conscient és perquè no vol.

Ja – Si que és veritat que en aquesta colla hi ha gent que no es llegeix les actes i això

és font de conflicte.

D – Això a mi em lliga amb el moment que està vivint la colla. Justament ara a la

colla  s'està  parlant  d'una  cosa  tant  transcendental  com fer  un  sotrac  a  nivell  de

funcionament i som 7 persones. Això és el reflex, jo crec.

J – Jo penso que s'ha de fer amb una mica de puterio. Tot lo que es vol aconseguir en

aquest  món  s'ha  de  fer  amb puterio  legal.  M'explico?  I  per  exemple  una  de  les

primers coses que s'ha de decidir en aquesta assemblea que farem per presentar això.

És qui pot votar en aquestes assemblees. Jo no vull que algú que no ve a cap sortida

voti. Si jo sóc diable vinc als actes i curro. Si m'estic a casa jo no decideixo què fan

els meus companys.

D – Jo tinc una proposta concreta si voleu, jo crec que hauria d'haver-hi una persona
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que porti llistes de qui participa i qui no participa mai. És a dir, una cosa concreta,

una persona que no ve mai decidirà com has d'anar vestida tu?

C – No, però potser una persona que no ve mai té una proposta que a mi m'interessa.

D – Però pot decidir o no pot decidir. Veu i vot. Diferenciem veu i vot.

C – Llavors estem tacant. Si surt aquest tipus de funcionament ens tanquem als que

estem aquí.

J – No, jo dic que regulem qui pot votar i qui no.

D – Com a mínim que hagin assistit a tres reunions a l'any. Tres reunions a l'any són

tres reunions a l'any. Sempre pots fer excepcions, però una persona que no ve perquè

està a casa amb el mando mentre tu estàs al carrer movent tanques per fer una cursa

de dracs.

C – Si, però vigilem amb això.

J – Era una proposta per veure que fem amb el tema del vot.

[…] - La conversa es dispersa un parell de minuts.

JM – Perdó, a la diagnosi, estaria bé posar proposem fer això o allò. Per les properes

reunions saber ja cap a on anem.

J – Si, i també podem decidir que si a la propera reunió vinguessin 5 persones més,

que serien molt benvingudes, que tinguessin una visió totalment diferent a la nostra,

que ells treballin en una direcció i nosaltres en una altre. Uns que volguessin fer una

altre cosa totalment... doncs perfecte, però aleshores no podem treballar junts perquè

jo no et puc ajudar amb una idea que jo no comparteixo. Llavorens aquesta gent ara

estarien en un altre espai discutint una altre proposta.
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D – La meva visió de futur quan somio és aquesta. És dir, aquí es presenten tres

equips amb tres propostes, amb aquests objectius, i d'aquí a quatre anys et justifico

tot això. D'aquí quatre anys pim, pim, pim, et justifico tot això.

JM – Ara ve un període amb la Porkada, el cercavila de primavera, algun correfoc pel

mig i ja Sant Joan, el resultat d'això... és a dir, veure'm el resultat d'això, tornarem a

tenir un Sant Joan com el anteriors?

J – Si. Aquest any encara si.

D – Jo penso que el resultat d'això és pel 2018.

JM – Vale, jo el que volia era, no eliminar el procés de debat sinó que el procés de

debat sapiguem fins quan és.

D – Vale, però és que jo crec que el punt que deia el Joan de calendaritzar el procés

lliga perfectament amb això. Jo crec que el primer que hem de calendaritzar és el dia

de l'assemblea que es presenta l'assemblea.  Potser lligam amb això jo proposaria

l'assemblea per al mes de Juny. Es va convocar, ja?

Jo – Més o menys vam quedar que la propera assemblea es convoca quan aquest grup

estigui apunt. Quan haguem arribat a unes conclusions.

M – Jo crec que hem de fixar una data més o menys.

D – Si, i jo em trobaria... potser em trobaria dos cops al mes com a mínim. Com a

mínim. Potser és poc.

M – Es que hi ha molta feina.

J – Fem una cosa, fem una cosa. Entenc que hem de fer... hem de... fer un document
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de règim intern, correcte?

D – Veus, per mi primer és fer el grup de funcionament concret.

J – Si, no ho estic dient ordenat.

M – Diem la feina primer i després ordenem.

J – O sigui, hem de fer el document de règim intern, on s'expliqui què és Diables del

Clot i tot això. Aquest document de règim intern englobarà el dossier?

D –  Tot,  jo  per  mi  a  d'englobar-ho  tot,  o  sigui  tot.  Tant  funcionament  a  nivell

organitzatiu com a nivell de...

J – És ampliar el dossier que li deixarem de dir dossier i li direm document de règim

intern...

D – Bueno... o pepita.

JM – Sempre pots... com que és extraoficial.

J – El document de règim intern sempre el podem tenir.

D – I encara que no poguéssim sempre el podem tenir.

J – Entenc que dintre del document de règim intern estarà redactada l'estructura de

funcionament de Diables del Clot.

D – Una altra cosa que s'ha de presentar. Estructura i funcionament.

M – Organigrama.
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J – Jo entenc les dos coses...

D – Que grinyolaran més.

C – No, on ens hem de centrar, jo faria això, eh.

J – És on ens hem de centrar.

D – Ah, bueno clar. I un cop això estigui, no consolidat sinó en actiu, d'aquí s'ha de

parir la manera de funcionament al carrer, o sigui l'actuació de Diables del Clot.

J – Que estarà escrita.

D – Hòstia doncs aquí hem grinyola l'ordre de les coses.

J – No, no estic posant ordre.

D – Es genera un equip de treball i després es genera un treball d'aquest equip de

treball.

J – Però no vols ja portar-ho a l'assemblea?

D – No. Es que a mi, ara per ara, després de tants anys de picar pedra, per mi lo

primer és descarregar de feina a la gent, per mi lo primer és repartir-me a la gent, i

per mi lo primer és començar a treballar. I se una colla de diables.

C – David, jo crec que hem d'anar en paral·lel. Perquè clar, jo tinc una feina però,

dóna'm aquestes guies de feina. On m'haig de guiar.

D – Ara ja tenim un marc de referència.

J – Però a l'assemblea que presentarem?
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D – Per mi el primer pack, o sigui per mi, jo per mi presentaria de dir “ei, la nostra

proposta de funcionament és aquesta,  amb aquest  equip de treball  i  amb aquests

objectius”. O sigui, per mi el tot és això.

J -Per tant no portaries el document de règim intern allà.

D – D'aquí, d'aquest equip de treball sortiria el document de règim intern.

J – Es posaria a treballar aquest equip de treball, i quan la colla acceptaria aquest

document de règim intern?

D -  A la següent assemblea.

M – A la següent assemblea... jo crec que ja és molta volta.

D – O sigui, vosaltres dieu, en el primer pack... això és una hòstia eh.

J – Això és una hòstia Es que jo vull saber on anem. Jo penso que d'aquí a principis, a

mitjans d'any, això és molta feina. És a dir, ja hi hauran, en tot cas, el que es pot fer...

és com una especie-mena... jo crec que a l'assemblea s'ha de presentar l'organigrama.

Que funcioni, i que es pot presentar un...

D - No l'equip de treball?

J – Si es vol si.

D – Amb noms i cognoms?

J – Si. O no. Ho fem...

M – Un no sé què, un no sé què...
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D – Lo millor és dir, a partir d'aquest funcionament d'aquí tres mesos convoquem una

assemblea  on  es  presentin  diferents  candidatures  dintre  d'aquest  marc  de

funcionament.

Jo  –  Jo  no  ho  sé  eh,  jo  crec  que  amb  l'anàlisi  que  hem fet  avui  aniran  sortint

propostes de règim intern.

C – Si jo em presento després vindrà la normativa i jo no estic d'acord, pues no vull.

Una altre vegada selecció de personal? Es que jo crec que han d'anar els dos.

M – Un grup de treball, per la seva forma de treballar tindrà un document de règim

intern.

J – A veure, que el document de règim intern, una mica al cap, tothom més o menys

el té. Document de règim intern, una mica escrit a les actes, si feu el deporte que es

diu  actitis  i  mires  en  el  mail  hi  ha  moltes  coses  que  s'han  anat  dient  que  estan

aprovades que això de moment, d'alguna manera o altre ho hauríem de recollir i dir

“es va dir que no es pot no se que”.

M – Si, això ho tinc fet.

J – Si? Tu has fet això?

M – Us ho envio, si.

J – Oh!

D – A la propera reunió ho portes. Jo penso que això pot ser un document de...

M – Es que vaig sortir de l'assemblea i vaig dir faré això.
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J – Et va putejar quatre coses que vaig dir.

M – Actes... i això.

J – Si, perquè la gent va dir “això?” dic si, això està en una acta de fa dos anys. “en

serio!?” Si, això està en una acte.

JM – El que s'ha de fer és la síntesi aquesta dels acords de les actes.

J – Exacte.

Jo – Potser falta d'alguna manera un lloc accessible on... no? Com abans es feia un

carpessà amb les actes presses, doncs tenir un drive o tenir un...

D – Doncs si tu descarregues a secretaria de feines, secretaria es pot centrar, o sigui

el  membre que sigui  secretari  es pot centrar en fer això.  Un arxiu digital  que tu

puguis accedir des del teu mòbil...

C – Es que això es va començar.

D - … a segons quins documents.

M – A les actes de les reunions, ja està.

D – A les actes de les reunions, al calendari... que tu puguis accedir, si. Però això ho

podrà fer el secretari si li treus tot el gruix de atendre els mails, la gent nova, saps?

JM – Definim bé... com que ja tenim bona part de... possiblement amb tots els acords

que deus tenir localitzats ja...

M – No se exactament des de quin any, crec que tinc des del dos mil...
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J – Això és una cosa que ara mateix anem a fer... tu porta-ho.

M – Jo ho portaré a la pròxima. Però hi ha de tot eh, des de... la última que recordo

perquè m'afecta és comissió marxandatge fèiem 150 gots per vendre a Sant Joan, que

no  s'ha  fet.  O  es  diu  que  no  sortim  no  se  com,  no  s'ha  fet,  o  se  li  dóna  més

importància...

J – No. Res.

J – Que no t'ho creies, que ho has buscat?

M – Jo he anat fent i... joder.

J – Clar, tot, és per sistema, per sistema. Ni una. Ni una, ni una, ni una.

D –  Clar,  llavors  per  això  el  que  dèiem al  principi  de  la  conversa  eh...  generar

sistemes de fer complir els acords que hi hagi a l'assemblea. És a dir... si un tio no fa,

o si un grup de persones no fan allò què passa. Si una comissió es compromet a fer

150 gots i tenir-los, perquè jo penso que una cosa és calendaritzar, també, és a dir “tal

dia  portarem  els  150  gots”,  no  porten  els  gots?  Què  passa?  No  estan  complint

terminis, no, no... no?

J – Si, si. La feina de la pròxima reunió quina seria?

Jo – Vale, un segon, he intentat fer conclusions, vale? De moment tinc tres punts eh,

no tinc més primer: si a la propera reunió hi ha gent que arriba amb una idea molt

diferent es generen dos grups de treball, llavors hi haurà dos propostes. Segon:  Un

objectiu que tenim és crear un document de règim intern, que englobi el dossier, on

hi haurà redactat l'estructura, o sigui i l'organigrama, i el funcionament.

D – Funcionament organitzatiu i funcionament en actuació.
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Jo – Si, perquè hi haurà el dossier també.

J – Exacte.

Jo – I el tercer punt: quines conseqüències hi ha de no complir els acords. Això és el

que... cap on volem anar, no?

D – Si.

Jo – No sé si m'he deixat algo?

J – No, seria això.

C- Crec que amb aquests punts ja tenim...

Jo -  Ja tenim feina no?

J – Jo posaria... o sigui... fer això a casa a vegades estàs molt més tranquil·lament que

aquí.  Si  tornem a convocar  una reunió pel  dia  “X” i  diem “el  dia  X comencem

parlant de l'organigrama” pues vinguem cadascú amb l'organigramet i dient “jo crec

això” perquè  així sortirà un organigrama de puta mare. Igual portem tots el mateix i

diem”venga, ja està fet. Cerveza y siguiente tema”. Vull dir...

D – Vols dir, l'organigrama, no?

J – Amb noms no, però dir això que ha dit ell, no? Tenint en compte com funcionen

ara les comissions, si posem un responsable o no, qui hi haurà a una reunió de la

comissió permanent, si hi haurà algú per sobre, com es dirà.

M – A grans trets, qui som, què volem fer, perquè jo crec que va tot lligat. Perquè és

el que deia la Cris, per exemple que si, jo que sé, aquell grup de treball aposta molt
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per ser pel barri i tal i després algú que no vulgui dirà jo estava molt bé sent secretari

no vull ser-ho d'aquí i me n'aniré. Una miqueta de...

Ja – Però això és la missió, no? Això és el que marca el reglament de règim intern.

M - … perquè no diferenciem gaire.  Diem, vale si  de caràcter independentista o

fatxa. No jo sóc fatxa, “me piro”, saps? Perquè aquí en aquesta colla no estaré a gust.

J – L'objectiu polític jo el posava com a exemple.

M – Que si, que si. O religiós o no religiós... qualsevol cosa.

D – Estalviem-nos discussions...

J – Exacte.

M – Què volem anar... no sé, jo que sé, a grans trets una mica doncs jo que sé, del

barri o res. Que la colla faci pel barri. És a dir, tres idees de pel barri, per no sé què i

per no sé quantos. Cultura popular o no sé què... ja està. Res, tres cosetes.

D – Jo això l'altre dia ho veia, quan em vaig apuntar “quan es crei el grup de treball

posar dia per debatre, no per decidir res, sobre d'on venim, on estem i on volem

anar”. A partir d'aquí, fer el reglament de règim intern.

C – Per tant, millor abans de l'organigrama fer això. Una vegada tenim això...

D – Es que això va en paral·lel.

M – Si nosaltres som el grup de treball i diem quanta gent vol treballar pel barri? I

tothom aixeca la mà i jo no. Quanta gent d'esquerres? Tothom. Jo no. Hòstia Jo no

pinto, saps? M'agrada la idea però no estic a gust. Més que res que mirem...  que

mirem una miqueta.
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J – Qui som i què volem era la pregunta?

M – Segur que amb algo distanciem, segur que amb algo diem que no.

C- Tenim deures!

J – Podem posar data?

Jo – Clar,  anem tancant  temes.  Eh,  hem de decidir  dos  coses:  què volem parlar

primer i  quin calendari  fem. Jo crec que hauríem d'establir  calendari ja  de tot  el

procés.

D – Abril, l'assemblea, o al maig?

Jo – És finals d'abril primers de maig. Jo crec que està bé, no?

M- Si ens donem un parell o tres de reunions per veure el que portem de treball...

C – Comptem amb la Setmana Santa, eh.

M - … a cada reunió, perquè...

D – Per marcar un dia, no?

M - … potser aquesta ha sigut molt bé però quan ens trobem amb l'organigrama serà

super lent potser. Deixem-ne dos o tres i després decidim l'assemblea.

D – Em sembla bé.

M -  Perquè sinó direm, si al juny!

D – O sigui ara només diem la propera reunió i...
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M – Jo en posaria dues potser, no sé, ho fem el mes següent. Ara desembre...

J – Home, ara ho tenim molt fotut eh! Jo faria després de reis.

M – Seria marcar al gener dos, dos dies. I ja està.

D – La setmana del nou, dius?

J – Si, o la del setze.

D – Un dimarts, un dimecres, un dijous? Dimecres no, no?

J – Jo, si pot ser, dimecres no.

Ja – A mi m'és igual, jo a partir del 16 el dia que digueu.

M – Dimarts 17?

Jo – Jo qualsevol tarda a partir de les 20:00, o abans.

M- És d'aquí un mes dimarts 17. Pues si us sembla bé...

D – Un dilluns no perquè no ens coincideixi amb una permanent.

M- El dimarts 17. És d'aquí un mes, just.

Ja – I la hora més d'hora, les vuit?

J – Jo plego a les 20:00.

Jo – Quedem a les set i mitja... anem arrencant.
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D - Si.

Ja – Si.

Ja – Quedem a les 19:30.

J – Si, si.

D – Els únics deures són l'organigrama i qui som i què volem?

Jo – Però per on començarem?

D – Amb l'organigrama, jo començaria amb l'organigrama.

Ja – No. Un organigrama ja és definir d'alguna manera una organització. Si tu no

saps ni qui ets...

C – Clar...

Ja – com vols definir l'organització? O sigui primer és qui ets i cap on vas, que és la

missió i la identificació del grup.

M – I posar una reunió al mes, o dos? Ho dic per fer l'altre ja de gener.

D – Potser millor dos, no?

Jo – Jo crec que dos. Tenim molta feina eh.

J – Vale, el 31.

M – Ho fem només un dia? Perquè hi ha gent que dirà: “jo és que els dimarts no
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puc...”. Només dic que fer-ne dos el dimarts...

J – En dijous. Fem-ne una en dimarts i una en dijous. Si voleu dijous 2.

 […] - La conversa es dispersa un parell de minuts.

Jo – Em queda un últim dubte, l'acta és per nosaltres o és per a tota la colla?

J – Per nosaltres.

Ja – Com l'acte és per nosaltres...

Jo – L'acte de la reunió d'avui.

J- És començar a aixecar llebres que potser no calen, llavors no té sentit presentar les

coses en packs.  Bueno, potser és una cosa que és bo començar  a aixecar llebres

perquè vingui més gent en veure que això no li agrada, i que es puguin crear altres

grups paral·lels.

M – El primer tanteig podria ser eh.

Ja – Jo el que faria primer simplement és posar en aquesta primera reunió: hem parlat

una mica de la diagnosi de com està la colla actualment. Jo el que faria seria això.

Així la gent ja sap què estàs parlant. Si l'interessa saber el punt i aportar en el punt, ja

sap que pot venir a aportar.

J – O per exemple explicar... si hi hagués gent amb idees dispars en el grup que s'ha

creat, que es pot crear un altre grup, que no sé que, si us plau participeu...

C – Perdó, perdó, perdó, perdó...

Jo – Clar, però com sabrem que s'està treballant aquestes idees?
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M – Perquè vindran el pròxim dia, preguntaran...

C – Jo vull saber si una persona, envia un correu... sabreu per on vaig. Si una persona

envia un correu “ah, jo estic interessada en això que parleu proposo això però enfocat

a les reunions”, què passa.

J – Busquem un altre dia per quedar... però si no pot venir mai.

C – Per això, quan rebem un correu d'aquests, és que és lo que passa. Quan rebem

segons quin correu a secretaria, això qui ho ha de contestar, jo? Si a mi em ve una

persona i em diu: “jo no puc anar a les reunions però proposo això”... doncs em sap

greu, però has de venir a les reunions perquè aquesta proposta...

[…] - La conversa es dispersa mig minut.

J  –  Una  la  fem  en  dissabte,  la  següent  fem-la  en  dijous,  la  següent  fem-la  en

dimarts... saps?

D – Així no hi ha excusa, no?

Les assistents es comencen a aixecar de les cadires i abandonen la sala tot

seguint amb la discussió. Finalment decidim les dates de les dues properes

reunions: Dimarts 17 de Gener i dimarts 31 de Gener a les 19:30 hores.
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3.2 - Transcripció grup funcionament de diables 17/01/2017

Jo – Si no recordo malament vam dir... el que deia el mail, però bé, pels que no esteu

al grup de mail. Per cert, com et dius? Que no ens coneixem.

A – Albert.

Jo – Doncs Albert (A) i Ivan (I), vam enviar l'acte de la reunió passada, vam estar

fent una mica de diagnòstic. De com veiem la colla i tot això, i llavors vam decidir

que avui començaríem amb els acords de reunions prèvies que no hem respectat. O

sigui coses que potser a la permanent hem dit «farem això», i que no hem fet. I el

Marc té un recull. Començarem per aquí per mirar de decidir qui som i cap on anem.

Després d'això fer l'organigrama, veure si hem de tocar alguna cosa. I també hem de

veure què passa quan ens petem les normes. Quan algú no les compleix.

D – Tot això entenc que serà el Reglament de Règim Intern. Què voleu dir amb el

«què som i on anem»? Això és filosofia.

Jo – Es que això... és com vam acabar la reunió però és...

D – Perquè això és parlar lo que som com a colla, lo que som com a element...

M – Jo crec que va sortir  del Jaume, que deia algunes traces mare de dir...  som

feixistes o som de tendència d'esquerra, som... perquè no ens vingui el PP i ens digui,

per exemple eh, o un grup d'ultradreta, i digui «us dono deu mil euros si em feu un

correfoc» i dir mira, no, perquè els nostres valors tendeixen cap aquí. Coses així.

D  –  Vale,  i  vam  prioritzar  això  per  davant  de  definir  un  organigrama  de

funcionament?

Jo – Si, vam venir a dir que a mesura que veiéssim qui som i quines decisions hem

anat  prenent  potser  aniria  sortint  l'organigrama.  O  sigui  que  potser  ho  fem  en
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paral·lel.

D – Vale, vale.

(entra a la reunió una membre de la colla, la Bàrbara (B))

D – Es grava tot.

Jo – Si, estic fent un treball.

B – Vale.

M – Bueno, i jo tinc, de això que no em complert, que he anat trobant. Des del 2013,

així buscant ràpid.  2/12/2013 – A partir  d'ara  sempre que hi hagi correfoc ningú

podrà entrar  al  magatzem de diables.  Només hi  haurà una persona que estarà de

guarda-roba per donar els tratges a cada membre de la colla per tenir més controlats

els tratges.

I – Eso no lo hemos cumplido, no? (riu)

M – Vale, voleu que us ho llegeixi tot? A anem...

D – Jo potser faria una primera lectura perquè si no no arribarem... si hem posat una

hora límit, posem hora límit, no? Fem una revisió general o que? De tot.

M – Vale, de cara a tabalers; aquest any serà l'últim que tocaran a l'enterrament de la

sardina, al 2014; cas concret de Navas, quan el responsable de la sortida no pot venir

a les reunions o no pot fer la seva tasca que delegui a algú amb suficient temps per a

que aquesta persona pugui obrir llista, informar a la colla, etc. Acta del 30/6/2014

arran de Sant Boi, vam acordar que si es realitza una sortida fora de Barna és molt

important apuntar-se a la llista molt d'hora per poder preveure el transport que hem

d'utilitzar.  El  2014;  cal  recordar  que  els  correfocs  comencen  i  acaben  a  l'Orfeó.
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Bueno, tornat a Sant Boi, es comenta que a la nostra colla falta molta responsabilitat

a l'hora de contestar les convocatòries, es decideix que hem de contestar si o no, però

contestar, és una forma de compromís i respecte amb la gent de la colla. Al 2015,

obligatorietat  de  formar  part  d'una  comissió.  Intentarem  que  les  reunions  no

s'allarguin més de dues hores, a no ser que sigui inevitable pel tema o per la data. Les

comissions tenen plena independència de funcionament intern, WhatsApp, correu... i

tenen dret a organitzar-ho tot: horaris, recorregut, colles convidades, etc. Respecte al

reglament intern; el David es proposa voluntari per elaborar un document de Règim

Intern, no se si està fet o no, on s'indiquin els càrrecs, les comissions... també es

realitzarà  un  protocol  per  a  les  sortides  per  evitar  imprevistos  i  problemes.  Les

comissions ho hauran de fer servir tot i que no són inamovibles, es recomana seguir

instruccions. El blog de Diables, Jaume, Pol, David crearan un blog de diables. Em...

Es parla de fer un manual d'instruccions per donar a conèixer les tasques que es

porten en un acte i així facilitar la feina a les persones que volen implicar-se més a

les properes. Es parla de fer un WhatsApp més seriós.

D – Això està fet.

M – Gestionar seriosament el tema que siguem molt pocs organitzant els actes i molt

pocs responent els correus. Es torna a repetir, a partir d'ara cal respondre els mails

amb un si o un no, no es pot ignorar els correus així. Es diu que potser la gent té

masses expectatives amb la colla i que realment potser hi ha gent amb la que no

podem comptar. Es comenta que la porta és gran, les coses han de rutllar millor,

ningú està obligat a formar part de la colla. Gestió de gent nova, es queda que abans

d'oferir el curs a tort i a dret i que s'apunti gent que no sàpigui el compromís que

comporta tirar-ho endavant es farà una xerrada prèvia el curs, serà de motivació i de

compromís.

D – Crec que això s'està fent també.

M – Bueno jo he agafat... S'acorda que els tabalers infantils no poden substituir als

tabalers adults i que no es pot improvisar un acte sense parlar amb la organització.
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Comissió de marxandatge proposa fer gots reutilitzables amb logo diables. Es vota

que si, així ho comencem a moure per a que surtin ja per Sant Joan. Es faran 200 per

començar. Es reprèn el tema dels comptes. Es parla que potser cal tenir ja una figura

de tresorer per millorar el tema de gestions, i que hi hagi més transparència. També

perquè el tema del compte de cultura encara no tothom té clar com es poden usar

aquests diners. Els vestits de tabalers estan fets pols, es decideix fer renovació de

vestits i que el tema s'entomarà des de manteniment. I més o menys a grosso modo és

tot.

D – Clar, aquí a nivell genèric podríem afegir els punts del dossier que estan acordats

en un moment donat i  no s'han complert,  no? També podríem afegir  repassant el

dossier. Jo crec que lligaria aquí.

[...] - La conversa deriva en altres qüestions.

D – Ara amb això què fem? Com ho voleu enfocar?

J – Clar, jo no se si amb això podem definir què som. Es que...

D – Però jo per això dic, donem-li la volta. Si primer es fa el com voldríem funcionar

i partir d'aquí... em fot nerviós a mi això, eh, (referint-se a la gravadora) l'altre dia

no però avui... (la trec de la seva vista) Ara! No? Jo crec que després ja podria sortir

el reglament. De fet, la proposta que també va sortir d'aquí l'altre dia es que es feia

una proposta i si venia algú que tingués una idea molt diferent es podia presentar una

altre proposta. Es que sinó amb això què fem?

I – Jo opino que ara que bé molta gent nova ja podríem fer un dossier per a tothom,

gent antiga i  gent nova,  realment de dir  això serà el  funcionament a partir  d'ara.

Molta gent a lo millor, antiga, ma dic jo a lo millor el primer, moltes, porto molts

anys a la colla però moltes coses a lo millor se m'han oblidat o...

D – Pues haurem de menjar cues de pansa. Perquè los antiguos que dius tu són els
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que haurien de... fer una mica de traspàs de lo que es treballa. I moltes vegades es

converteix en lo contrari. Perquè si jo vinc de nou i veig a un tio assentat a la taula

fent-se una cervesa mentre veig... veig vint tios a la taula fent-se una cervesa mentre

veig dos anant de cul... pues vaya antiguo cabron. Treiem l'etiqueta. Ni antiguo ni

nuevo. Som una colla. Dóna igual.

I – Perdona.

D – Se't perdona (riu).

I – Em volia referir a això, de fer com un dossier per tothom i tindreu a casa, o en

general. Jo diria de fer un dossier per tothom i fer un repàs de dir... ara que ve també

gent  nova els  que portem molts  anys ens estem tornant a motivar.  Perquè jo  ara

perquè tinc  molt  temps lliure  però  antiguament  com treballava  per  les  tardes  no

m'enpanava de res. De jo crec que ara està entrant gent nova que estan tornant a

donar energies. A la gent que hem fet coses anteriorment. Jo opino això, de fer un

dossier per tothom i ja està. Que costa quatre duros.

D – Mira, ja tenim qui faci el Reglament de Règim Intern. Marxem (riu).

M – Ja està.

(arriba  a la reunió un altre membre de la colla, en Jaume)

Jo – Bueno, hem de decidir això, què fem? Ataquem l'organigrama?

M – Jo crec que ens pot portar varies sessions.

D – Si, això si. Jo lo que dic és, què volem fer amb tot això? O sigui aquí hi ha una

serie d'acords que no s'han... complert.

Jo – Amb els acords costa treure... de dir «què som». Hi ha decisions que potser si
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que constitueixen una mica però altres que són... molt quotidianes.

D – Clar, que tampoc se com hauria de ser el procés a nivell de colla en general.

Perquè clar, bueno que també... no podem començar a funcionar com aquest grup,

perquè ha de ser una cosa... clar perquè això no se com és el procés. Vull dir, lo que

dèiem, hauria de ser per parts. O sigui... presentem... és que és molt lent això.

J – La implantació, dius?

D- Clar. Des de la comissió es presenta aquest funcionament, amb aquest equip, que

a lo millor resulta que surt un equip d'aquí. O no, no se, es que no se com podríem...

J – Jo crec que cal... potser una idea, un organigrama, o sigui d'aquí fer com un...

I – Un escrit?

J – Com hauria de ser això, llavors.

D- La primera proposta, no?

J – Hauria de ser això sense només, potser. I a partir d'aquí si s'aprova que és això

que es presentin candidatures, no? Entenc jo.

M – Es que tot el que fem ara no va amb noms.

D- No, no. Clar.

J – Bueno, no us agafeu això... o sigui si decidim que l'organigrama és més o menys

el que vam intuir l'altre dia, o sigui un tresorer, un no se que... un equip de treball,

una junta, jo diré junta. Que sigui, més igual, un president, un no se que i un no se

quantus. Definir les funcions d'aquestes persones i després s'hauria de presentar.
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D – Les funcions i els mínims, no? Perquè ara dèiem per exemple el mínim de cada

candidatura hauria de ser un Reglament de Règim intern que inclogui funcionament

en actuacions. Hi hauria d'haver un mínims.

J – Encara que hi hagi un equip de treball o junta o X, aquesta junta no decideix per

ella sola. No diu: no anem a aquest correfoc o hi anem, o ens vestim de verd a partir

d'ara.

D- Això és lo que hem de definir, justament.

J- Jo crec que hem de dir com ha de funcionar això.

D- Aquesta és la proposta que ha de sortir d'aquí, entenia jo.

M – I si primer fem l'estructura i després fem què farà aquesta estructura.

J- Exacte.

D- Exacte, això és. I llavors si s'han de presentar candidatures jo el que deia és uns

mínims. Han d'haver uns mínims.

J- No però jo dic que les decisions d'aquest grup de treball en aquest organigrama

han de continuar sent assembleàries.

D – Això és lo que hem de... clar, clar, n'hi haurà que si i que no. Però estem d'acord,

no? Definim-m'ho.

B- Quins són els càrrecs que teniu en ment? N'havíeu parlat d'això o no?

D- Ara, ara.

B- Vale, es que recuperant una mica el que deia l'Ivan abans una cosa que jo crec que
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s'ha desdibuixat i que mai es va traspassar de la manera correcte era que a la colla de

diables hi havia una persona que era el delegat representant, diga-li com vulguis, una

persona que portava la secretaria, i hi havia una figura de tresoreria. Que era la que

sabia sempre com estaven els números i es traspassava de manera... sempre que feia

falta o a l'assemblea un cop l'any a tota la colla.

I- També jo me'n recordo que alguna vegada a alguna reunió s'havia demanat també

els números.

B- Clar, tothom hauria de tenir accés a això però hi ha d'haver algú que ho pugui.

J- Es que jo, això que dius de la tresoreria i tal i vam enfocar molt aquí. I canviar el

tema de les assemblees  per a  que no siguin un debat.  Llavorens,  o  sigui,  el  que

intentava fer tot això era canviar la manera de fer, de la presa de decisions en calent

allà mateix,  que són idees que potser no són lo més acurades possibles i després

passa el que passa, que en una assemblea es decideix que si no hi han 18 diables el

següent element no pot sortir. I potser això és una estupidesa perquè no ens ho hem

parat a comptar. I lo de la tresoreria per a mi és bàsic.

B- Per a mi també.

J- No podem tenir una assemblea sense dir, tenim 10, hem gastat tot això en aquests

actes, tenim això. El pressupost per l'any que ve és tal.

D- Lo d'ahir no pot passar.

J- Lo d'ahir no pot passar. No... procede.

Jo- Què va passar ahir?

M- Que marxandatge va demanar 3.000€ i ens van dir que només en tenim 800.
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J- I ara ho hem de demanar a cultura, cultura és un festival.

Jo- Clar, hi ha un descontrol total.

B- Jo crec, la meva sensació és que hi ha un descontrol total per pura deixadesa, al

final. O sigui, per a mi aquests càrrecs.

J- No, aquí vam arribar a la conclusió que és per falta de responsables.

B- Clar, però perquè els responsables es van desdibuixar. No hi va haver cap traspàs

vàlid d'això.  Es va seguir  fent,  jo  no se dir-vos com. I  ha desaparegut.  Aquestes

figures, per mi, el sentit que tenen és fer la vida fàcil per tothom per poder fer el que

ens agrada fer. Al final és una mica simple, no? Hi ha tota una gent que ha estat

treballant i arribes allà i resulta que no hi ha els diners per fer-ho perquè no se sabia

ni els diners que hi ha. Això pot passar amb tres-centes mil coses més.

J- Si, hi ara està apunt de caure l'acte de carnestoltes. Això, entre altres coses, és

perquè no hi ha un responsable de carnestoltes. O sigui funcionem amb comissions,

que són volàtils, tothom entra i surt, quan has entrat i sortit ningú ho sap. Llavors

resulta que en aquesta comissió només hi ha dues persones, la Marta T. i la Isa. I que

ningú, ahir érem uns quinze a la reunió, i ningú té ganes de tirar això endavant. Jo

crec que si hi hagués un responsable, de dir jo sóc el responsable de carnaval, i hi

hagués  una  junta,  aquesta  junta  sap  quins  actes  venen  i  diria  al  responsable  de

carnaval, com està això? No, no està, doncs què hem de fer. Saps? Venga tio espavila,

i aquest tio és el que tira endavant el rollo, però perquè vol. O sigui una mica de... Jo

penso que la malaltia que tenim és molt aquesta.

M- Entrem al com?

D- Un segon, perquè jo ara... hem dit coses. Perquè jo preguntava abans el què som

com el podríem quadrar.  Per mi ara s'han dit  coses que entren en el què som, o

hauríem d'entendre tots pel que som. Que això també hauria de portar debat. Això de
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que en una assemblea es decideixi si surt el Porc o no, qui té prioritat si el Porc o els

diables, saps? Jo crec que això entra dins del què som com a diables.

J- Però això surt en una assemblea perquè algú porta allà aquest tema.

D- Espera,  espera.  En una assemblea no ha de sortir  aquest  tema si  ja  hi ha un

document que hem acordat de que ha de sortir tot. A lo millor acordem que hi ha una

prioritat.

J- Però s'ha de treballar abans.

D- Si a lo millor acordem que som un grup de cultura que tenim diferents elements. I

és això el que som. I un correfoc és, o un cercavila és una mostra de lo que som ha de

sortir  tot.  Vull  dir  per  mi  això  entra  dintre  del  que  som.  Ara  també  dèiem,  el

responsable o... hi ha lo de carnaval i no surt ningú o hi havien diners i ningú ho

sabia. Concretem com volem funcionar. Som assemblearis realment?

J- No, som anàrquics.

D-  Jo  penso  que  l'assemblea  la  portem  a  la  boca,  jo  penso  que  som  totalment

anàrquics  perquè  no  pot  ser  que  jo  no  sàpiga  quants  diners  hi  ha  en  una  colla

assembleària, no pot ser. I una altre cosa que jo crec que també entra en el que som,

pel dia que parlem del que som, eh...  els actes a més dels correfocs, perquè a lo

millor n'hi ha gent que ve a tirar foc només, no? A lo millor n'hi ha gent que pensa

que ser diable és fer correfocs només. Igual de respectable que el que pensa que ser

diable és ser un membre d'una cosa col·lectiva en col·laboració amb un barri... bueno.

Qui ha de fer carnaval? La secció de cultura? Nosaltres?

J- Això és un altre rollo.

D- No, això és el que som.
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J- Vale, vale.

D- Què som com a colla de diables. Ho fem tot? Clar, si hem preguntes a mi, si.

Perquè per a mi un diable és un dinamitzador del barri. Per mi. És un tio que és...

bueno no entrem en lo que és per mi. Saps, però a lo millor n'hi ha gent que ho hem

de fer tot i a lo millor n'hi ha gent que pensa que no ho fem de fer tot. Si ho hem de

fer tot no pot ser que soni l'eco quan parlem de carnaval. O quan parlem de Sant Joan

o quan parlem de...

B- Cavalcada de Reis, enterrament de la sardina, per mi és fer barri això.

D- Exacte.

J- Parlem de l'enterrament de la sardina que és una merda d'acte que aquí hauríem de

dir «penya, això...»

D- Però això és una altre conversa,  això és una altre conversa.  En el que som a

d'entrar que és per tu ser diable, que és per tu ser diable, que és per tu ser diable.

J- Jo dic que és una merda en el sentit de que com que la organització no és la que és

perquè això és per dir «penya, vestim-nos de diables, cremem la sardina com deu

mana».

D- Bueno, jo penso que on rau la raó de tot això és «hem de fer-ho això com a

diables».

J- I tant.

D- Vale, doncs això és lo que hem de fer. Per mi entra en el que som i en el qui som.

A part d'entrar en la ideologia, que l'altre dia també dèiem.

J- Bueno, això és secundari total.
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D- Per mi és més important lo altre.

J- I tant.

D- Vull dir per mi és més important què fem en aquest barri. Qui som.

B- Per mi la pregunta és què és per a tu formar part de la colla de diables del Clot.

No és tant ser diable sinó formar part d'aquesta colla de diables d'aquest barri. I el

que implica això com a colla i el que implica això com a responsabilitat de col·lectiu

en el nostre barri dintre del, no? Entenc eh, que hi ha actes que ens agraden més, que

ens agraden menys, que es podrien organitzar diferent, però també crec que tenim la

responsabilitat de mirar com s'organitzen aquests actes, quina, com han sobreviscut

al final a vegades aquests actes, amb dues persones soles que han estat tirant del

carro en aquest barri per poder fer que...

J- També si no ens agrada l'acte el podem canviar.

B- Si, si. I tant. Perquè nosaltres formem part d'un tot en el que hi podem incidir.

J- Perquè ahir a la reunió hi havia gent que es queixava amb el ball de carnestoltes,

que deien «ara ens el tornen a enxufar», què vol dir que ens el tornen a enxufar?

D- Ens hauríem d'estar trencant la cara.

J- Ens hauríem d'estar trencant la cara pel ball. Però ara aquí tenim una solució, no

participem a la rua i fem un ball aquí com deu mana. Unes exhibicions, un no se que.

Perquè no podem fer això? És una participació de diables al barri.

D- Si que hi ha uns punts, que després podràs transcriure, que podríem obrir un debat

un altre dia del què som. Aleshores ja tenim el front organigrama i el front què som.

Perdó, perdó.
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J- Dic que aquestes coses si que són les que el grup de treball aquest o junta són les

que han de treballar. Perquè aquest és el grup de treball que ha d'aconseguir tenir un

cercavila de primavera com deu mana, carnestoltes com deu mana... no la comissió.

La comissió no farà res respecte això, perquè no estaràs ficat amb tot el cuerno. La

comissió ha d'executar la idea que surti de la idea, i qui ha d'impulsar la idea? El

cony de la junta.

B- O si més no ha de vetllar per a que això passi.

J- Exacte.

B- Per mi hi ha un tema que no se si és d'aquesta comissió.  O sigui per mi per

exemple  del  ball  de carnestoltes  hi  ha una qüestió  que és  la  presa de decisions.

Segurament,  i  ho  dic  sense  haver  estat  ahir,  és  el  com arriben  les  coses  que  es

decideixen a la gent. Per mi és important per dir va, doncs nosaltres ara tenim ganes

de fer-hi un tomb i tal. Al cap i a la fi mireu, l'any passat és va fer tot. Però bueno

carnestoltes és un exemple.

J- Si, si, però jo ho dic més al... o sigui el tema és, tu, com a Berta perquè no estàs

fent res per carnestoltes. I la resposta possiblement sigui perquè no ho has de fer tu.

O sigui o podries haver fet però ho podrien haver fet 80. i aleshores el uno por el otro

la casa sin barrer. Si tu sabessis, perquè t'has ofert, que has de fer això potser fa dos

mesos t'hauries activat d'alguna manera. I sinó hauries tingut una junta que hauria dit

«carnestoltes, qui era, la Berta, que vingui». Saps? «Berta què passa, no es que jo...

no.... fora».

B- No, què fem, com et podem ajudar.

J- Bueno, però m'entens? Saps?

B- Si. La veritat jo us he de dir com entenia el funcionament de les comissions. Que
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les comissions si eren responsables de tirar endavant els actes o el que fos i que la

junta el que hauria de fer, la junta al meu entendre comissió permanent amb càrrecs,

afegiria jo, vale? Hauria d'assegurar-se, hauria de garantir que això està passant. Per

això es va dir que una persona representant de les comissions hauria d'estar a les

reunions. És a dir, al meu entendre la teoria no era dolenta a excepció que per mi

falten alguns càrrecs Perquè hi han coses que no estan passant, sabeu?

J- Per mi és molt, és molt clar l'organigrama que jo tinc al cap i quan...

D- Entrem en matèria doncs?

Jo- Jo vull dir dos o tres coses. Primer, no se si estic d'acord amb que és diables qui

s'ha d'encarregar de carnaval, però bueno això suposo que també cadascú... tenint en

compte que, potser no toca eh, perquè bueno, però tenint en compte que tenim una

secció de cultura. Potser és cultura qui s'ha d'encarregar d'això.

D- Aquest és un debat que s'ha d'obrir.

Jo- No ho se, eh, el que passa és que cultura és... un fantasma, no té cos.

D- Però podem anar  a  la  junta  de  la  casa  i  dir  «mireu,  cultura  deixa  de ser  un

fantasma i partir d'ara serà això i necessitem allò i allò» o dir mira «cultura és un

fantasma, i com és un fantasma ens la follem». Vull dir, de un cantó a l'altre, mil

colors.

Jo- A part d'això, també crec que l'altre dia sortia una cosa important i potser ara

torna a sortir, però crec que és important que descarreguem de feina. És a dir que el

que fem ara  aquí  ha  de  servir  perquè almenys  les  persones  que anem venint  en

aquestes reunions que segurament algunes de nosaltres...

D- Ens veurem moltes vegades. Masses.
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Jo- Si. O sigui, si això s'ha de traduir en més feina individualment, jo no l'assumiré, i

dubto que vulguem fer-ho. És a dir, que tinguem clar que aquest organigrama no es

converteixi... ha de ser el contrari precisament, que no es converteixi en més feina.

J- Però per altre banda, o sigui a mi també em costarà assumir més feina, però si ser

que l'he de fer, perquè ja ho se, ja és una altre història, és a dir, jo el que no suporto

és com l'exemple de la cursa de dracs, que va arribant el dia i veus la comi cursa

dracs que l'últim missatge és de l'any passat.

Jo- Si, d'acord.

J- I tu vas mirant i dius «avui tampoc, avui tampoc...» fins que n'hi ha un que rebenta

i  diu  «ei,  que  falten  deu  dies»,  i  llavors  aquest  és  el  que  s'acaba  de  declarar

responsable, m'explico? I com que aquest que s'acaba de declarar responsable no ho

ha fet mai, tu ho vas fer l'any passat (mirant al David) et sents... com dir... Bueno... si

falten deu dies, espera que ja ho faig jo; que no o vull fer, però si no ho faig jo qui ho

fa? I sinó no ho farem. I em sento responsable de que aquell acte es faci.

D- Protocols dels actes. Han de sortir d'aquí.

J- M'explico, aquesta feina és la que no vull. Perquè llavors jo estic a la meva feina

trucant a l'ajuntament, enviant-li un mapa al Marçal per a que el porti, no se que...

Jo- D'acord, però el que vinc a dir és que...

J- Això és el que jo no vull.

Jo-  Si  aquesta  junta,  per  molt  que  vagi  organitzada,  però  acaba  suposant  la

concentració de tasques en poques persones ens cremarem.

J- No. No.
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Jo- Potser qui hi hagi allà potser no ha de fer res més. Potser no ha d'estar a cap

comissió de cap acte o... no ho se. Alguna cosa hem de fer per a que no sigui una

sobrecàrrega de feina. I l'última cosa que volia dir, que ja ho apuntava la Berta, és qui

decideix les coses. I té a veure amb les comissions, i té a veure, em sembla, amb que

a Carnaval  no hi hagi  ningú. Perquè l'any passat  hi  va haver  un problema d'una

decisió que la comissió anava en una direcció i la permanent va anar en una altre. És

a dir, hem de definir bé qui decideix i perquè, i quines conseqüències tindrà això.

J- Jo ho tinc claríssim. Si voleu hi entrem amb matèria de l'organigrama.

Jo- Vinga.

M- Va David.

D- Es que jo vaig fer un DAFO a nivell de secció de cultura totalment aplicable a

diables, perquè el problema és el mateix, però bueno, ens el saltarem. I jo si que tenia

alguna proposta de organigrama. I els membres en aquell moment, potser ara hi ha

alguna cosa que no estic d'acord perquè també em passa això, però per mi hi hauria

d'haver un subdelegat de diables, és a dir l'element de comunicació entre la colla de

diables i la secció, o sigui el delegat que ve aquí (referint-se a la junta de l'Orfeó),

que exercirà una comunicació fluida amb el delegat de cultura per tal que aquest

pugui informar i traspassar informació a la junta de l'entitat. També farà control de

socis de la colla traspassant informació al delegat. És a dir no pot ser que el delegat

de cultura assumeixi tot cultura. Jo crec que diables a de tenir un subdelegat que hi

hagi comunicació amb el delegat. Penso que hi ha d'haver un secretari que gestioni la

secretaria de la colla,  actes i informacions,  llistes de correus,  punts pendents. Un

tresorer, gestionar l'economia de la colla, centralitza totes les despeses i ingressos i

traspassa tot al delegat de la secció per poder-hi fer aquí, és a dir, el delegat s'ha de

descarregar de feina, jo crec també. No pot ser que hagi de portar tot, ha d'haver un

tresorer de diables que traspassi la informació al delegat de cultura. Ha d'haver una

persona de comunicació, gestió segons acords de l'equip de treball de totes les eines

de comunicació existents, Facebook, Twitter... s'haurien d'acordar. Representant de
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manteniment;  gestió,  cura  i  control  dels  espais,  del  material  i  del  vestuari.

Marxandatge, intern i extern; comunicació fluida amb el tresorer pel tema econòmic.

Sempre  han de saber en quin punt estan dels diners. Pirotècnia, pont de comunicació

entre la fàbrica de pirotècnia i la colla a nivell de comandes, factures... farà traspàs

d'informació amb el  tresorer,  d'aquesta persona es centralitza tot  en la  mateixa o

mateixes persones i se'n fa una bona gestió, no només a nivell de colla sinó a amb la

fàbrica que crec que també ens interessa. I després un responsable de cada element;

de  diables,  de  Porc,  de  Tolc  i  de  tabalers.  Responsable  de  diables,  traspàs

d'informació  entre  el  grup  de  diables  i  la  junta  i  a  la  inversa,  porta  l'agenda  i

necessitats  de  la  colla,  contacte  continu  amb  la  federació  de  diables,  traspàs

d'informació amb tot lo que sigui diables a nivell de Barcelona. El Porc, el mateix, la

mateixa definició.  El de tabalers igual, traspàs d'informació net i  continu entre el

grup de tabalers i la junta per saber les necessitats del grup de tabalers. S'ha de saber

en quin moment estem...

J- Quanta gent.

D- Bueno, es que per mi un equip de treball és gent. A lo millor n'hi ha algú que pot

fer  dues  coses,  eh.  Bueno,  aquesta  és  la  meva...  A veure,  tasques  comunes  per

organització, per memòries, subvencions, donar els primers dos mesos de formació...

la junta ha de presentar una mica el full de ruta que té per cada any o dos anys o el

temps que sigui en totes les seves dimensions. Aquest és l'organigrama, això és la...

aquesta és la meva proposta.

I- Això no ho teníem en teoria?

Jo- Algú més vol seguir?

B- Tota aquesta gent que ha dit el David, no. Hi havia el representant, aquesta figura

que tu dius del subdelegat, remuntant-me a origen una mica, existia, o sigui hi havia

el...
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J- El president.

B- Clar,  el  representant  de cultura diguéssim,  era el  presidente,  no? I  era el  que

pujava a les juntes de la casa, però llavors cadascuna de les... el diables el tolc i els

gegants havien de tenir el seu representant, que era el que feia el vincle. A veure, el

que ha acabat passant és que la persona que ha fet de delegada ha fet tot. No? La

figura del  tresorer,  com que ha desaparegut,  no l'ha assumit  la  delegada però ha

acabat menjant-se el... com es diu això bonic? Perquè clar, s'ha menjat els marrons,

no? I el secretari si que és una cosa que mínimament s'ha conservat, no? Hola Josep.

(entra a la reunió un membre de la colla, Josep R. (JR))

B- La figura del secretari si és una cosa que s'ha anat com... que ha estat allà perquè

no hi ha més remei, com si diguéssim.

D- Quan ha sortit un secretari que ha posat una mica de ordre a la secretaria l'hem

castigat.  El  que  dèiem abans,  l'hem castigat.  O  sigui  tenim un  problema que  el

castiguem, no?

B- I perquè carreguem, quan algú té un impuls el carreguem. Això que deies tu, pam!

Aquesta persona comença a rebre per totes les bandes, no? Per mi onze persones és

un mínim. És a dir per a mi el que seria just és que d'alguna manera tots tinguéssim

aquesta consciència col·lectiva, ens cuidéssim molt més, ja se que això és ambigu

però per a mi és important, i que tota aquesta gent que tu dius estigui acompanyada

d'un grup de treball, eh.

D- Això és el grup de treball.

B- Si, hi ha una junta que entenc que és oberta sempre...

D- No. no. Per mi no,
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B- Doncs per mi si.

M- Bueno és oberta cada X temps.

J- Per mi no.

D- Jo la proposta que faig jo...

B- És a dir, hi ha algú que representa a.

D- Temporalitat, jo tenia una temporalitat per exemple de quatre anys, jo com a equip

de treball presento una proposta.

J- Tu vols dir a la reunió.

B- Jo vull dir a la reunió.

J- Per mi hi ha algunes que no.

D- Per mi tampoc. Per mi tampoc.

B- Necessito... jo que m'he convidat avui aquí perquè he volgut.

M- Però això és obert.

D- Les comissions són obertes.

B- Però necessito entendre el perquè no.

D- Totes les comissions seran obertes.

J- Per...
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B- Jo necessito entendre el perquè per exemple no pot, no...

D- Per optimitzar la feina de tota aquesta gent. Cuidem a la gent, cuidem-nos. Per mi

és una eina de cuidar.

J- Ahir vam fer una reunió, per exemple, que quatre persones en mitja hora se la

ventilen. I vam estar dos hores i mitja.

B- Però estaríem parlant avui de si nosaltres formem part de l'estructura del barri?

D- No, això ja hi ha d'haver una prèvia, un reglament que reguli això. O sigui jo, com

a equip de treball no podem decidir que ens vestirem de verd, o no podem decidir

que aquest any no participem al carnaval. Perquè això és bueno, com funcionem les

persones. Hi ha una constitució que tu no et pots saltar. O hi ha una normativa de

trànsit, anem a la normativa de trànsit que no li fa mal a ningú. Hi ha una normativa

de trànsit que no te la pots saltar,  encara que tu formis, o tinguis una autoescola

sempre tens la normativa de trànsit que t'està dient com ha de funcionar. Hi ha uns

mínims que no et pots saltar. A partir d'aquí tu pots decidir si portes al tio a fer les

pràctiques a Montjuïc o portes al tio a fer les pràctiques a la Zona Franca, no? Perquè

com que tu vols complir uns objectius que tens marcats per dalt... penso jo.

I- Això està regularitzat, eh.

D- El què?

I- Lo de les zones.

D- Ah, bueno. Saps, vull dir? Té molt marge de funcionament però té poc marge en

les  decisions  transcendentals,  jo  crec.  Aquest  grup  de  treball  no  pot  decidir  si

marxem de federació de diables, per exemple. Això jo entenc que s'ha de decidir en

una assemblea. Entenc jo. Per mi l'assemblearisme és això, i per mi no ha d'haver un,
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per mi el subdelegat té la mateixa veu i vot...

B- Que qualsevol altre que vagi, si, si.

D- Tots, o sigui és un equip de treball totalment horitzontal, de cara a dintre i de cara

a fora. O sigui no n'hi ha un cap de turc, no n'hi ha un cap de turc.

JR- No seria més lògic fer un reglament intern?

B- Si, si.

JR- Això és el reglament intern?

B- En això estàvem, no?

I- Més o menus.

JR- Això és un reglament intern.

Jo- Algú té... ho dic per anar fent, com que hi ha propostes anem dient i després...

M-  Jo  no  he  arribat  tant  lluny,  vull  dir  jo  me  centrat  just  a  la  colla,  no  a  com

traspassa-ho a ajuntament o federació i tot això perquè tampoc no hi he arribat mai i

no se com va, però dintre de la colla jo... bueno el meu plantejament per formar el

grup  de  treball  era  separar  les  comissions,  i  jo  crec  que  n'hi  ha  unes  que  són

atemporals  que  sempre  haurien  d'estar  en  funcionament;  i  unes  altres  que  són

temporals.  En  aquest  cas  les  atemporals  serien  manteniment,  comunicació,

marxandatge, economia, secretaria, si volem fer permisos, pirotècnia, tabalers i he

posat buen rollito aquí entre parèntesis. I tota la resta serien temporals que s'obren,

tipus Sant Joan, durant un temps i es tanquen.  I ja està. Llavors, el grup de treball,

pel que vam dir la reunió passada de que es n'és traspassant a gent, vull dir que es fes

més oberta i que no sigui un «bueno, sóc nou i no se què he de fer», a cada comissió
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atemporal haurien d'entrar dos representants a dintre del grup de treball. És a dir, a

manteniment  que estiguessin  a  dintre  de la  comissió  que entressin  dos  persones,

voluntàries o escollides, a dintre del grup de treball. De comunicació igual, i així amb

marxandatge, economia, secretaria, permisos, pirotècnia, tabalers i buen rollito.

D-  Un  dubte,  tinc  un  dubte  del  que  estàs  dient.  Tu  veus  això? (ensenya  un

dibuix/esquema mirant de representar la proposta) o no? Tu veus un equip de treball

i les comissions i que hi hagi una representació aquí de les comissions o no? O veus

això? (canvia l'esquema).

M- No, jo veig la primera però no com si fos una escala superior. Vull dir, a veure si

m'explico. Ho he dibuixat així perquè és com m'ha sortit, vale? Però per mi el grup

de treball són totes les comissions atemporals que fan la feina sempre i llavors la

resta,  perquè  aquestes  per  exemple  no  necessitem  permisos  i  no  necessiten

pirotècnia, no necessiten res d'economia ni de secretaria. Per exemple, la comissió

espectacle,  vale?  Llavors  el  grup  de  treball  i  espectacle  on  es  troben  és  a  la

permanent, llavors espectacle dieu hosti, doncs no se com fer permisos, pues un de...

aviam, a veure si... es que costa molt explicar-ho. El grup de treball jo crec que és

com l'eix vertebrador de tota la colla, no? Que és el que fa la feina, simplement...

D- És això, no? Doncs?

M- Si, més o menys.

D- És eh... equip de treball, per d'allò eh, jo si que interrompo i pregunto.

M- Digues, digues, tu digues.

D- Seria l'equip de treball o junta, diguem-li com sigui, permanent i comissions, no?

M- Des del meu parer totes les meves comissions estan aquí, vale? O sigui tot això

són comissions. Però aquestes tenen representació dins el grup de treball, perquè són
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atemporals.  Sempre  estan  treballant  aquestes.  Vull  dir,  mai  pot  haver-hi  un

manteniment que no funcioni a la colla, o una comunicació, o una economia, una

secretaria, uns tabalers, pirotècnia, permisos... vull dir són coses que...

I- Aquesta seria les principals, i aquelles les...

M- No, són les que tenen representació dins el grup de treball perquè són atemporals,

perquè sempre estan treballant.  Llavors  el  grup de treball,  posant  un responsable

activaria les comissions temporals, a lo...  tenir una calendarització,  que també ho

vam parlar, i dir, jo que se, s'atenesa Sant Joan, pues al març s'activa la comissió Sant

Joan, es mira qui hi ha a la colla, si surt algun responsable o el posem a dit, tu ets el

responsable, al final ja sent una miqueta nazis per a que la cosa funcioni. I llavors,

pues des del grup de treball, per exemple, es fan els permisos i tot això, entre dos

persones, com a mínim, dintre del grup de treball, si no és tot el grup de treball que

vulgui assumir aquesta feina.

D- O sigui entenc jo que cada comissió té un responsable, no?

M- Clar.

D- Com a mínim les atemporals.

M- Les atemporals segur, i jo en posaria un, i un segon de traspàs per anar fent o

entre dos la feina o que es vagi rellevant, vull dir que surti una i entri una nova però

sempre n'hi hagi un que sàpiga el que està fent.

D- Quines són les atemporals?

M- Jo he posat, des del meu parer, eh, manteniment, comunicació, marxandatge, si es

que en volem anar  fent,  economia,  secretaria,  permisos,  pirotècnia,  tabalers,  i  he

posat... amb interrogant buen rollito, perquè crec que ara mateix no funciona però

crec que seria una cosa bona que anéssim fent al llarg del temps. Alguns actes de
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com a colla, no se, fem una barbacoa quan faci bon temps, o fem... això. Jo crec que

això seria com l'eix, vull dir, són les comissions atemporals que més treballen, i per

tant entenc que siguin aquestes en el grup de treball, que bueno, que això no exclou

que algú que estigui a comunicació i a dintre del grup de treball no pugui en una

temporal. I si algú de...  la cursa de dracs, que sortia abans, no sap com es fa un

permís doncs va a la permanent i  aquests, com a mínim, com que també són un

membre  de  cada  comissió,  que  són  comissions  creades,  ens  hem de  trobar  a  la

permanent.

D- Quanta gent hi ha reunida aquí? Aquestes que has dit abans, no? Una per cada...

M- No, he posat dues per cada. En teoria serien 16 i per cas d'haver-hi alguna votació

no  surti  imparell,  una  persona  externa,  o  sigui  17  persones.  Perquè  no  hi  hagi

possible votació de parells.

D- Vale.

M- I ja està. Bueno, l'assemblea deia que escull o surten voluntaris dintre del grup de

treball d'aquestes persones que haurien d'estar en una comissió d'aquestes, el grup de

treball activa les comissions temporals, ens reunim a la permanent i a la permanent es

reuneix l'assemblea i es va alimentant tot. Per mi, una visió així, una miqueta simple

o com vulgueu, és així.

Jo- Vale, algú més? Si no jo també tenia una proposta. Tu tenies Jaume?

J- Si.

Jo- Tira.

J- Tiro. Vale. Jo... ho simplifico més i bueno, ara us ho explico bé. Jo crec que hi ha

d'haver una junta molt mínima de gent, val? Que seria la figura aquesta de subdelegat

o... li podríem dir president o no se que, de diables, o subdelegat de cultura de diables
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o és igual, digueu-li com vulgueu, que per mi juntament amb un tresorer, un secretari

i una persona de comunicació... perquè dic el de comunicació? Per què és moda i la

gent de comunicació que no està a dins de la junta està trontollant perquè bueno, és

igual. A part d'això crearia una figura nova que seria un coordinador, una mena de

coordinador de les comissions. I aleshores faig, tinc les diferents comissions, que les

podem separar així, em sembla molt bé, les volàtils i les no volàtils, però necessito

un  capità  de  cada  comissió,  sapiguer  que  si  jo  vull  dir  algo  a  la  comissió  de

manteniment li he de dir al  Marc, i el  Marc ja ho transmet.  Si tenen un grup de

WhatsApp, inciencios per fer fum, un mail o un no se què a mi m'és igual, però hi ha

d'haver una persona per dir, tu això, saps? Al tanto, llavorens, com ho faig funcionar?

Jo faig funcionar aquesta junta junt amb la figura aquesta del responsable de les

comissions, aquesta junta es troben ells i només ells. No decideixen res, no poden

decidir si anem de verd, suspenem un acte o no se que, sinó que l'únic que fan és, en

funció de com està la situació, dinamitzar la resta de les comissions. M'explico? De

dir aquest més ens trobarem i de parlar que ve reis, que ve no se quantus, tinguem en

compte que no se què, oju que la pasta no se quantus... vull dir, com una mica de

tertúlia seria sobre el que està a punt de passar. Llavors, aquesta... aquest grup de

gent que seria la direcció, la junta o el nom que li vulgueu fotre, articula un grup de

treball, en funció de les necessitats de l'acte que venen o en funció de lo que es vol

fer. M'explico més o menys? Llavors d'aquí sortiria la reunió permanent. Què seria la

reunió  permanent?  Aquesta  gent  més  un  responsable  de  cada  comissió,  més  qui

vulgui  venir,  com si diguéssim,  de públic.  O sigui  seurà igual,  no posarem unes

grades ni res d'això.

I- Però sense dret a vot.

J- No, home no. Amb dret a vot.

I- A vale.

J- Si home, tu pots venir i parlar sense problema.
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I- Com estem fent ara?

J- No, ara no ho estem fent així, ara ve qui vol.

I- No, te dic un exemple, com estem fent ara però traslladem la teva idea però jo si

per exemple no estic a ninguna cosa de res però vinc de públic, com tu dius, tinc dret

a vot.

J- Clar.

I- Ah, vale, vale.

J- És a dir, no forçaria que la reunió permanent, com vam estipular en el d'això, hi

hagués d'haver un responsable de cada comissió si no és necessari per l'ordre del dia.

És a dir, si l'ordre del dia afecta Sant Joan, manteniment i no se que el responsable

d'aquelles comissions hi ha d'anar. Sinó no és d'obligat recibo. Si o no? Veieu per on

vaig? I no em complicaria massa l'organigrama, llavors el que si que faria és donar el

poder absolut a cada comissió de decisió, és a dir quan a la comissió de no se que es

decideixi que ens vestim de caps de pa per la d'això de carnaval no cal portar-ho a...

si la comissió de versots l'any que ve es vol follar al Sant Martí no cal portar-ho a

una reunió de permanent. Si és de funcionament d'acte no cal, perquè frena molt. És

un frenazo i acumula dies, acumula dies, i la gent no es pot trobar, i així. Perquè ho

dic  així  de  construir-la  mica  en  mica,  perquè  sinó  serà  molt  difícil,  entre  50

comissions, trobar un dia al mes en que la gent es pugui reunir. I llavors serà una llei

violada abans de començar. O sigui és... com més o simplifiquem més enllà anirem.

Després veurem tot això que ha dit el David que és necessari que algú ho gestioni,

qui collons ho gestiona i com collons ho gestiona. Però jo penso que si fem un equip

de treball amb 17 persones, o 18 o 20, serà molt difícil que aquestes persones puguin

quedar el mateix dia a la mateixa hora i trobar-se de forma regular. Penso que és una

cosa que hem de tenir en compte. Llavors jo faria doncs aquesta estructura. Posaria

un president, secretari, tresorer, comunicació i un coordinador de comissions, que vol

dir que està més o menys en contacte amb cada responsable de cada comissió, que
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està al quite de... que li traslladen una mica la idea «hòstia.. estem pensant l'any que

ve fer la cursa a la platja» i que ho informi a la junta. Clar, no vol dir que aquest tio

vagi  a  totes  les  reunions  de  cada  comissió  perquè  aquest  tio  rebenta.  Però  per

simplificar una miqueta aquesta comunicació. I les permanents, això es pot decidir

que cada tres mesos hi hagi una permanent amb tot cristu, amb de cada comissió i un

de no se que. Però el cada dia les permanents aquestes que anem fent, vull dir ara que

el responsable de festa major vingui a la permanent de la setmana que ve no té cap

sentit.  Té sentit com a persona però no com a responsable de festa major perquè

ningú li dirà res.

B- Tinc un dubte, puc?

D- Si, clar.

B- Si la comissió de la cursa de dracs decideix que vol fer la cursa a la platja, i la

persona responsable o trasllada a? Una junta de quatre persones? És així? Eh... qui

prendre la decisió de si la cursa es fa a la platja o no?

B- Perquè es que la comissió de la cursa, quan es reuneix, ha d'avisar que es reuneix,

i tu hi pots anar. És a dir, si a tu t'importa el que pugui dir la teva colla sobre la cursa

hi has d'anar a aquella reunió. Per tant les comissions no només dinamitzen sinó que

tothom que vulgui participar o saber d'un acte ha d'estar en aquella reunió d'aquella

comissió. Perquè no hi ha cap reunió on...

J- Jo ho faig tot obert.

B- No, tot obert menys la junta.

J- Si.

B- És a dir, no hi ha cap reunió on tots junts puguem dir, «ei, és una bona idea que

fem la cursa a la platja». Pregunt-ho, eh.
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J- Si, clar, si que hi és.

B- Tots junts fora de la comissió.

J- El tema cursa és més difícil d'explicar.

B- És igual, m'agafo a qualsevol altre exemple. Ens disfressem de...

D- És un bon exemple, és un bon exemple, continua amb aquests, a mi em va bé.

J-  Bueno,  ho  deia  per  simplificar  arguments...  la  cursa,  és  igual,  qui  sigui...  la

comissió  X  es  reuneix  qualsevol  dia,  quan  ells  decideixin.  Aquestes  reunions

d'aquestes comissions en algun lloc les hem de publicar. Perquè tu formis part o no

d'aquella comissió pots voler-hi anar. M'entens? Jo el que faria és que cada vegada

que  hi  hagi  una  presa  de  decisió,  una  cosa  és,  quedem  i  parlem  de  què  ens

disfressem, vale, quedem i decidim de que ens disfressem, això s'ha d'obrir i tothom

ha de saber que això s'està fent. Perquè així ens estalviem molta feina. Llavors la

comissió de la cursa diu «anem a decidir quines bèsties convidem», si tu no vols que

convidem al dofí de d'això vine, perquè potser el convidem. Després no vinguis a la

permanent a la qual la comissió diu mira, convidarem aquests i aquests, que ens hem

passat quatre reunions per decidir-ho, que ja ens hem barallat per això 25 vegades i

resulta que ara no els podem convidar perquè a tu, a tu i a tu no us ve de gust. Que

em sembla  molt  bé,  però  si  m'ho haguessis  dit  abans  haguéssim simplificat  tres

reunions nostres.

D- Una cosa, crec que estem intentat que el 40è funcioni així. La proposta que es va

fer és que les comissions publiquessin el dia i l'hora que quedaven. No se si n'hi ha

alguna que no ho hem fet o que ho hem fet molt just, però perquè tothom pogués dir

«ara es reuneix la comissió del correfoc».

J- Però que això ara ho veieu molt així, però no deixa de ser una permanent que hi
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haurà a finals d'octubre en la qual l'ordre del dia serà cursa de dracs. M'explico? I qui

hi haurà en aquesta permanent, doncs no hi haurà els de carnaval, no hi hauran els de

reis, no hi hauran els de porkada; perquè ningú els hi dirà res ni els preguntarà res, si

hi són seran com a persones, no com a representants d'aquella comissió. M'explico? I

en aquesta permanent es decidirà si convidem aquestes bèsties o les altres.

B-  En aquesta  permanent,  no  en  una reunió  de  comissió.  En aquesta  permanent

oberta a tota la gent de la colla.

J- Perquè no deixa de ser confós! M'explico? Li pots dir permanent o reunió d'aquella

comissió; però com que es parlarà de la cursa, del correfoc i del no se que se l'hi dirà

permanent.  Però  en  realitat  serà  una  reunió  d'aquests  paios  d'aquí  amb  els

responsables de correfoc, cursa i espectacle. I que vingui qui vulgui.

B- Per mi el «i que vingui qui vulgui» marca la diferència.

J- Home clar! Es que és important això. Però decidirem de que va l'espectacle. No

pot ser que la comissió d'espectacle es curri un espectacle i ho tingui tot i llavors vagi

a la permanent i un tio allí digui «i perquè no ho fem de Hollywood, ah, si, si, si».

B- Això ho hem viscut i no ha passat res.

D- Ahir ho vam viure amb lo del marxandatge

B- I ho hem viscut amb un espectacle preparat on s'ha fet una proposta radicalment

diferent i s'ha canviat tot.

D- Si, també.

B- I ningú ho ha viscut com un atac.

J-  A mi em molesta.  Perquè jo  per  venir  potser a  tres  reunions  he fet  un esforç
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personal de combinar-me coses i tal.

B- Clar, i tots.

J- I penso, bueno ara ja ho tenim, i vaig allà i de cop algú té una idea genial que

potser  jo  també  la  voto  i  penso  «subnormal,  ja  hagués  pogut  venir  el  dia  que

quedàvem i m'hagués estalviat...».

B- Jo no vaig pensar això quan em va passar a mi però... si, és una opció.

J- De dir, perquè no ho fas quan ho has de fer i aquí ara ja hauríem arribat amb una

proposta molt més avançada, potser.

B- Cert.

J- No critico el fet, critico a on passa el fet.

B- Vale, vale.

Jo-  Jo  també,  bé  ara  dic  la  meva  proposta,  però  crec  que  hi  de  decidir  són  les

comissions.  Primer  perquè  moltes  vegades  no  hi  ha  més  gent  a  la  comissió

permanent del que hi ha a les comissions. I en segon lloc perquè a vegades m'he

trobat en que he hagut de fer potser quatre o cinc reunions per decidir algo. És a dir,

la comissió decideix algo, ho porta a la permanent, la permanent ho debat, ho tornes

a  la  comissió,  ho  tornes  a  la  permanent,  i  potser  encara  ho  tornes  a  portar  a  la

comissió.

J- Això és molt cansat.

Jo- Això genera una de feina que preferiria evitar. Llavors, aprofito per explicar...

J- Però per aquest fet és importantíssim que establim el mecanisme, que el compliria
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el responsable de comissions, que si fos jo i tu fossis el responsable de l'espectacle

em diries «Jaume, ens reuníem el dia 27 a les vuit» i jo comunico que la comissió

d'espectacle es reuneix el 27 a les vuit. Ja està. Si no vas, no passa res. Però sàpigues

que potser l'any que ve t'has de vestir amb panyals, perquè la comissió d'espectacle

ho decidirà. No tindràs després la comoditat d'haver-te saltat 80 reunions i anar el dia

de la permanent i dir, a no, no. No em mola, no vull. Saps? Aquesta comoditat no pot

existir. No pot existir això. O sigui això suposo que perquè va passar des del punt de

vista positiu,  perquè suposo que la persona que va proposar aquest espectacle va

molar molt més a tothom.

B- Jo crec que és una qüestió de com es rep, però val, si, si.

J- Si estic d'acord amb que això passi, però... hosti jo crec que això s'ha de fomentar

que passi a la reunió de la comissió, no a una reunió en que hi ha gent que no pinta ni

corta res allà i que no s'ha esforçat el mateix temps que s'estan esforçant aquella altre

gent. Ho veig així. Bueno i ens va passar amb els versots. Ell i jo vam estar fent... i

no se qui més érem, trenta reunions quan vam introduir el Sant Miquel, el no se que i

els versots de la manera que els estem fent ara i vam anar a la permanent i ens diuen

que el Sant Miquel no. Truquito, vale pues feu-nos una proposta, i ho mirem. Clar,

com que després saps que ningú fa propostes, va arribar el dia i ningú havia fet cap

proposta «com que ningú ha fet cap proposta tirem amb això, no? Si, si, si». I ens

vam haver d'esperar 15 dies.

B- Perquè jo crec que el punt fort d'això és que millores molt el mecanisme de treball

i el punt feble d'això és que disminueixes la implicació de la gent. O sigui el com fer

partícep a tothom del que s'està gestant.

D- No, si aquí les comissions estan treballant.

B- Jo no recordo que ningú m'hagi convocat a trenta reunions per preparar versots.

J- No clar, perquè no ho fem, perquè no funcionava així.
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B- Si ja, ja ho se, però el que vull dir és que jo crec que la cosa que s'haurà de cuidar

molt és com fer que tothom se senti partícep d'això.

D- Les convocatòries públiques.

B- Exacte, tots sabem que s'està treballant per un quarantè. A tot ens està arribant que

hi ha moviment, i a més això és una cosa com que fa goig. Bueno, no ho se, jo no se

com ho viviu els altres. Tu saps fins on t'impliques i fins on no, però això és la teva

decisió personal. Però saps que allò està viu i que està allà, no? D'alguna manera.

D- Jo no se si tothom és conscient de la magnitud, això ho dèiem l'altre dia, de la

magnitud de lo que s'està parlant aquí, eh, i s'estan enviant totes les convocatòries

públiques. El dia que això arribi a l'assemblea... arde Troya.

B- Perquè això serà...

D- Les actes no, però s'estan enviant les convocatòries. Ei, s'està parlant d'això. Per

sort avui som més que l'altre dia, l'altre dia érem quatre parlant de com havia de

funcionar la  colla.  Això és molt heavy.  Per això dic que també hi  ha d'haver un

mecanisme que aquesta feina serveixi per algo.

B- I de que d'alguna manera tots ens ho sentim que això forma part de nosaltres, sigui

la meva implicació la que sigui. Que per a mi això també és com a molt important. Al

final jo se que en un moment donat de l'any jo em puc implicar en unes coses, o que

a mi em motiva més no se que, però jo formo part d'un tot i per mi és important el

com funciona aquest tot. I a partir d'aquí escolta'm, ja ho sabem que hi haurà gent

que estarà a quatre comissions perquè li vindrà molt de gust, hi haurà gent que estarà

a una d'aquestes que són de tant en tant... per a mi això no és important, el que és

important  és que ens ho sentim que és  nostre  i  llavors  aquestes  decisions  de les

comissions arribaran bé a tothom.
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J-  Jo  penso  que  si,  i  deixeu-me  defensar  la  figura  aquesta  del  coordinador  de

comissions,  de  perquè  l'incorpora  aquí.  Per  un  simple  fet  de  previsió  i

calendarització. O sigui jo crec molt que aquest grup d'aquí, el que ha de fer, una de

les principals feines és dinamitzar tot lo demés. I és aquest grup d'aquí que ha d'estar

atent  «oju  que  ve  Sant  Joan,  oju  que  no  se  que,  oju  que  no  se  quantus...»

calendaritzem les reunions de la comissió de Sant Joan. Ja, ja. Ens trobarem el 3 de

març, 8 d'abril, no se que, no se quantos i no se que, ja totes, pim, pam, pum. Que la

gent sàpiga vale jo podré anar a tal. No a salto de mata «la semana que ve, sabem que

es tard i que avisem amb poc temps però degut a la urgència quedem i tal» o sigui

això ho hem d'intentar evitar. Perquè si tu ja saps quan passen les coses. Si un grup

de gent pot calendaritzar «la reunió permanent serà tal, tal i tal» tu ja pots fer-te el teu

plan i dir, en aquesta hi vull anar molt i en aquesta no tant. M'explico? Perquè hi ha

gent que no tenim tanta disponibilitat a vegades, i ens gastem cartutxos, si tens tres

cartutxos a l'any dius «avui enxufo els nens», però jo no puc enxufar els nens cada

dia.

B- Si, ni cada setmana.

J-  A vegades  els  enxufo i  vaig a  una  reunió  i  dic  «pff...  no calia  haver  vingut»

M'explico? Vull dir que jo enxufo els nens, un altre enxufarà al gos, un altre a la

nòvia i l'altre no quedarà amb no se qui, no se. Cadascú té la seva... la seva cosa.

Dinamitzar  i  calendaritzar,  tant  com  gestionar  els  diners,  és  importantíssim,

importantíssim. Que no vinguin les coses a salto  de mata.  Més o menys ja  seria

aquesta idea.

I- Jo opino que el tema junta, em sembla molt bé. Lo que passa és que és lo que ha

dit el David, si d'aquí es decideix fer una petita junta amb aquests càrrecs com tu has

dit, bueno, com ha dit la majoria, quan arribi a l'assemblea es que serà Troya però...

tindrem moltes hores de discussió, eh, que molta gent dirà...

J- Ah, si, si, ens haurem de discutir molt amb molta gent que no ve mai a cap reunió.
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I- Per això.

J- I que creu que som els millors assemblearistes del món. Una polla, perquè no has

vingut mai i no t'has trobat mai. Tu vens aquí, agafes la forca o vens a les 7 del matí

el dia de la porkada a posar taules, això m'és igual però no trobat amb el pollo aquest.

Un apunt. Tot això que diu el David de tots aquests càrrecs de... el de subvencions, el

de no se que, el de no se quantus... hauríem de mirar com encabir-ho aquí però per

mi  cada  comissió  s'ha  d'espavilar  ella.  Si  necessita  la  pirotècnia,  si  necessita  el

permís, si necessita tot això... no podem tenir un tio de permisos, que faci tots els

permisos. Per mi això és un conyazo.

D-  Jo  no  ho  he  dit  això,  eh,  crec  que  això  és  una  bestialitat.  Posar-li  aquesta

responsabilitat a una persona.

B- No només perquè el cremes sinó perquè els altres no en sabríem llavors, i aquí

estaríem venuts.

J- Exacte.

B-  Però jo  no  he entès,  per  exemple,  no  se  si  has  dit  permisos,  però  si  has  dit

subvencions i jo no veig que la persona que representa això sigui la responsable de

redactar, presentar i justificar; sinó és la persona, potser de saber que alguna cosa

s'està movent, o de dir ei això. Que això ens ha passat que s'han escapat coses o que

l'un per l'altre no ho ha fet ningú.

D- Jo en cap cas els diferents membres que he dit han de menjar-se tota la feina, eh.

Vull dir en cap cas. El tema de manteniment entenem que aquesta persona no es

posarà a pintar forques. O si, si coincideix que aquesta persona vol pintar-les. Però

aquesta persona dirà «ei, de 25 forques que hi havia n'hi han quatre trencades, s'ha de

pintar, comissió de manteniment, què fem?».

B- Es que aquí hem fet quedades. És una mica, si tu tens una responsabilitat dius «eh,
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quedem un dissabte, pintem tot el matí i ens fem un vermut», però perquè és la teva

història i mous el grup.

D- Justament és això lo que dèiem l'altre dia que no és incompatible amb el que deies

tu de fer-nos sentir tots tal, de ser participatiu. Per mi, una organització justa no és

incompatible amb el que dius tu. Per mi ara hi ha una organització injusta. O no n'hi

ha, directament. O sigui per mi una organització justa, que mirem la jerarquia, jo crec

que hem de sortir de les etiquetes...

J- No, jo no en poso de jerarquia.

D- No, no, per això, perquè de vegades sobta, no, aquesta forma.

B- Bueno, una junta de quatre justeja.

D-  Un  moment,  un  moment,  però  a  part  d'això,  a  part  d'això,  jo  veig  que  una

organització justa és totalment compatible amb una participació de tots i «ei, quedem

per a...». I amb això faig un super apunt, eh, ai, un mínim apunt de lo que deia abans

perquè també quedi  d'allò.  La meva proposta complementa les  comissions,  eh,  o

sigui no anul·la les comissions. La meva proposta va comissions i això. No se si amb

permanent o no, però complementa comissions. Una de les coses que funciona jo

penso que val la pena mantenir-la. si. Ja està. I a la sisena vegada, quina és la teva

proposta?

Jo- Em toca! A veure,  jo no faria,  d'entrada,  bueno, ja sabeu que a mi em costa

aquesta idea que faci olor de jerarquia, jo no penjaria, no col·locaria al cap de la

gestió en aquest nou grup i d'allà en penjaria les comissions o la reunió permanent o

el que sigui, sinó que en tot cas separaria la gestió en dues parts. Una part potser més

tècnica, aquí hi hauria segurament tresoreria, comunicació, coses que heu anat dient,

la comunicació amb cultura, tot això; i una part de gestió de les sortides, bàsicament.

I hauria de ser la comissió permanent qui fes el control sobre les comissions que

s'encarreguin de porkada, de carnaval... del que sigui. És la mateixa permanent la que
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pot fer aquest control. De manera que és un control obert, també.

J- Però qui hi ha a la permanent?

Jo- La permanent és igual que ara. I jo per mi trobo que no pot ser obligat que algú

que està en aquest grup de control, aquesta junta o el que sigui, a més de ser per

exemple tinc el càrrega de ser jo que se, tresorer, i a més vaig a la junta, i a més vaig

a la comissió permanent, i a més tinc la feina addicional que ja. Per mi això no és

treure feina, per mi això és afegir-ne.

J- però això seria algú que digués que ho vol.

Jo- Bueno però d'entrada, una persona que sigués tresorera, tu ets tresorer.

J- Ja té prou feina.

Jo- Ja té prou feina però és que ha de fer, com a mínim la feina de tresoreria, que

agarra-te, anar a les reunions de la junta, o del grup que li vulguem dir...

D- Aquesta és la única obligació que tindria.

Jo-  No,  depèn  de  l'organigrama  que  agafem,  anar  a  una  comissió  permanent  si

existeix. Aquestes tres coses ja les hauria de fer segur. I això suposant que només

sigui tresorer. Bueno, no ho sé, jo no acabo de veure que hi hagi aquesta... aquest

grup junta a damunt.

D- Tu que ets futur antropòleg, canviem el dibuix, vale? Lo que pot condicionar un

dibuix.  Canviem l'ordre  del  dibuix,  vale?  Aquest  és  un  ordre  de  dalt  abaix,  que

suposadament és un ordre jeràrquic;  i  aquest  és un funcionament en paral·lel.  És

totalment compatible.

Jo- Si.
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D- Per això dic que jo crec que lo que et pica és la jerarquia, no? I has parlat de

control també.

Jo- Si.

D- Canviem el concepte. O sigui no... no canviem el concepte, no es pot canviar el

concepte,  però  vull  dir,  en  comptes  de  veure-ho així  veiem-ho així (mostra  dos

esquemes, el primer en que hi ha un organisme dibuixat al damunt de l'altre i el

segon en  que  estan  els  dos  organismes  l'un  al  costat  de  l'altre).  Per  això  jo  he

utilitzat,  veus? He utilitzat jerarquia i control i he utilitzat una organització justa.

Equiparem  una  mica  la  feina  i  repartim  la  feina.  Veiem  com  un  funcionament

horitzontal, no vertical. Ara és un funcionament així; i aquí la proposta tot i que...

bueno,  són  propostes  diferents  però  es  pot  veure  com  un  funcionament  en

horitzontal, no així, no de dalt cap abaix. Jo per això no vaig clar mai, mai... clar, jo

amb lo  del  president  i  tot  això...  més lo  que es  diu...  justament  en  aquesta  sala

(referint-se a la sala de secretaria de l'Orfeó Martinenc on es reuneix la junta de

l'entitat) això està caducat ja. Això està molt caducat. Llavors jo veig un...

J- Bueno, tu ho has dit d'una altre manera.

B- Jo faria potser un representant, el que no se si és ben bé la paraula.

D- Un funcionament en paral·lel, perdona eh, perquè t'he... perquè em sembla que de

vegades ens deixem guiar per les etiquetes, jerarquia, control... uf, a mi em fa molta

por, eh. Jerarquia i control, no m'estranya que no t'agradi, perquè fa molta por.

JR- A mi això que dieu vosaltres està bé, no està malament que n'hi hagi gent que

controla al que controla, però jo estic més d'acord amb lo que diu el... com et dius?

D- Encara no havia acabat, oi?
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Jo- Joan.

JR- Vale, doncs...

J- Hòstia!

D- Bueno, ahir et deia Marc Ferrús eh.

Jo- Bueno, almenys el cognom està clar.

B- Un cosa important eh!

JR- Acaba, acaba.

Jo- Bueno, jo proposaria, em sembla, una divisió de tasques. Mantenir la permanent,

treure-li  feina,  i  passar  feina  en aquest  altre  grup.  Aleshores,  veig  coses  bones  i

dolentes. Crec que tenir aquest grup de funcionament, o el que sigui, és bo per fer

reclamacions, és a dir, això no m'està agradant com funciona, doncs vaig, tinc algú a

qui dir-li. Perquè ara anem a la permanent i no és res. Però qui pot rebentar aquest

grup? És a dir, a mi això em preocupa. Jo vull saber com puc rebentar aquest grup si

no m'agrada com està funcionant. M'he d'esperar quatre anys?

J- No.

I- La permanent, en aquest cas.

B- Clar.

D- Per exemple, la meva proposta és una assemblea anual. N'hi ha una cosa que es

diu moció de confiança, eh. En qualsevol funcionament organitzat hi ha una moció

de confiança. «Ei, perdoneu, aquí n'hi ha, som 50 a la sala n'hi ha 46 persones, o no

se...  que ets un nazi i no ens agrada com està funcionant això». És molt fàcil de
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rebentar.

Jo- Això, perdó eh, però no tant. És molt més fàcil de mantenir el control que de

rebentar-lo  quan  hi  ha  un  grup  que  es  reuneix  periòdicament,  que  pot  detectar

possibles oposicions.

D- Això ho hem de garantir. Ho hem de garantir..

Jo- Per això hem de buscar el mecanisme.

D- Hem de garantir  un mecanisme per  poder  rebentar  en  el  cas  de  que això  es

convertís en una jerarquia i en una dictadura de control.

JR- Amb els estatuts interns.

D- Hem de garantir una d'allò per poder-ho rebentar. Jo amb això estic totalment

d'acord.

JR- Això amb uns estatuts. Si fem aquests estatuts o lo que sigui, podem posar, amb

una majoria, més de la meitat, votant o demanant una assemblea o qualsevol cosa es

pot tirar enlaire qualsevol persona. En un precs i preguntes i amb un vot de càstig

també. Però això si no està especificat i està posat en un reglament és molt difícil

perquè llavors en una reunió «si, perquè patatum» no, jo si està especificat que amb

una quantitat de gent socis del grup de diables o cultura tu pots... com el centre (en

referència a l'Orfeó), el centre si no t'agrada com està tu t'agafes uns quants, es firma

un paperet, ho presentes a la junta, fas una assemblea extraordinària i li fots el moc al

senyor presidente per fotre'l fora. Per exemple. O lo que sigui.

D- El problema és quan no passa això. El problema... estic d'acord amb tot lo que

estàs dient, eh. El problema és quan, no, no, si posat està, el problema és quan no

passa. I aquí es perpetuen una situacions potser de gestió entre quatre o cinc que

acabes dient... bueno, pues jo passo.
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J- Tenir una... posar un mira, tu vols ser tresorer, si, com a màxim ho seràs... no se,

dos anys, tres quatre, cinc; després ja no pots ser-ho. Perquè el document de règim

intern diu que no pots ser-ho.

JR- Bueno, el Jordi... d'això s'ha tirat molts anys, perquè? Perquè tampoc hi havia

ningú que li digués...

J- Clar.

D- No, perquè no ho sabíem.

J- Saps perquè s'ha tirat molts anys? Perquè els estatuts de la casa li permeten. Si els

estatuts de la casa posessin que un president no pot estar més de vuit anys el Jordi

Gras no seria president de l'Orfeó.

JR- Però vinc a dir que totes aquestes coses... si s'especifiquen a dins dels estatuts,

després és més fàcil.

D- Exacte.

Jo-  Una cosa més,  Si  és  un espai  en que jo  puc anar  a  dir  que  alguna cosa  no

m'agrada de com està funcionant la colla, com se quan s'estan reunint? Llavors potser

també haurà de fer públiques les seves reunions. Perquè si jo no se quan es reuneixen

què faig? Quan em trobo a algú fent una birra li dic...

J- Això qui?

Jo- La junta o el nom que sigui.

M- Això de quin és, de quina proposta estàs parlant.
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B- De qualsevol.

Jo- Qualsevol.

D- Les tres tenen molt en comú.

M- Jo per exemple, a la meva si algú tu una queixa és a permanent. Aquí no hi ha

ningú.  Aquests  baixen  a  permanent,  baixen...  van  a  permanent  i  aquests  van  a

permanent.

Jo- Per mi això és un problema, perquè no és el mateix que jo digui a la permanent

que no m'agrada que anem a la platja a fer la cursa, no és el mateix si ho has de

transmetre tu que si ho puc transmetre jo directament. O sigui, si jo té de fer servir de

portaveu d'una sensació que tinc jo...

M-  Imagina't  que  tu  estàs  a  espectacle  i  jo  estic  a  marxandatge  i  ens  trobem a

permanent, i tu em vols dir X pues m'ho diràs a mi. Perquè jo vull dir, vinc d'aquí i tu

vens d'aquí, saps? Ens trobem tots. Primer que a la permanent hi hauríem de ser tots

els  de  la  colla,  des  del  meu  punt  de  vista,  perquè  és  on  ens  trobem  tots.

Independentment  d'on  vinguis,  però...  jo  crec  que  aquí  a  la  permanent  tots  som

iguals, sempre som iguals, però aquí és on ho pots dir. Allà pots dir mira, doncs no

vull que fem... mecheros i vull que fem bolis. Llavors jo crec que aquesta comissió

que sempre s'activa pues es reuneix...

J-  No,  però  no  t'està  dient  això.  Això,  segons  el  meu  esquema,  et  foteriem els

mecheros pel cul, perquè hauries d'haver vingut a les reunions de marxandatge a dir

que no volies mecheros.

M- Però es que marxandatge per exemple, aquí sempre està treballant.

J- No seria el lloc a la permanent de dir que no vull que es facin mecheros. Per això

veus, ahir hagués pogut passar. Dius, hòstia puta, i portem sis mesos pels mecheros,
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demanant preus, ara una que ja li enviem els logos i no se què... ara un paio que no

ha vingut a cap reunió no vol que fem mecheros? Va, home, va.

B- I s'havia dit prèviament que la idea era...

JR- Però si la majoria diu que vol mecheros se li foteran enlaire, no?

J- Com?

JR- Un pot tindre el de dir «escolta, mira, això no m'agrada» però si els demés que

n'hi han que els hi agrada poden votar contra aquell tio, i pot dir missa.

J- Però a la seva reunió.

D- Ara mira-ho al revés. O sigui jo ho veig també... o sigui quan tu portes treballant

molt de temps en una comissió i vas a una... estàs treballant amb quatre, vale? Perquè

són els que van. Tu vas a una permanent i presentes una feina d'un mes i t'ho rebenta

una majoria que no ve mai. O sigui jo crec que s'han de tenir en compte les dos.

Molts anys d'hòsties a la cara, o sigui per mi no... aquesta proposta no és gratuïta

tampoc. Vull dir no ve del no res, ve de una motxilla també. No s'han de crucificar

aquestes propostes per això, vull dir jo m'he trobat amb això, que em rebentin una

cosa a la permanent, perquè com que allà hi ha una majoria de gent que ve a una

permanent, que està molt bé, però hi ha d'haver una garantia de no castigar a la gent.

Jo crec.

J- Quan s'escau, quan els hi ve de gust. Moltes idees han rebentat sense saber que

s'anaven a rebentar. És a dir, simplement s'ha trobat allà una majoria de gent que en

aquell  moment allò  no li  agradava,  però aquella  gent  que ha anat  allà  i  que són

majoria no sabien que se'ls explicaria allò, m'explico?

B- Però en aquest cas, per exemple, hi ha una prèvia on diu «ei, tenim una idea, hem

pensat que podem fer encenedors, gots...» abans d'un mes de feina, eh? Abans de
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començar a buscar pressupostos, de no se que...

J- No hi és, no ho fem.

B- Hi ha algun lloc on anar i dir, tinc una idea.

J- Existeix però no es fa, es fa si ens en recordem.

B- Clar, el que passa és, jo el que vull dir és que nosaltres després de un mes, dos

mesos de feina, anem a una permanent i sentim que se'ns tira per terra una cosa que

ens  ha  costat  molt  d'esforç,  no?  Hi  ha  una  prèvia  on  nosaltres  haguem  pogut

compartir amb la gent, si hi ha ganes de tirar endavant això, i llavors comencem a

mirar pressupostos... existeix?

D- Està desdibuixat, ara està tot desdibuixat.

B- Enteneu perquè ho dic?

J- Ahir per exemple érem 20.

D- Gent que avui ve, demà no ve, un altre dia se'n recorda que no s'ha llegit cap

acta... bueno... això porta passant molt de temps.

B- Si, però la mateixa reunió, on la majora de gent decideix que aquells encenedors

no  es  fan,  si  aquella  reunió  es  fa  dos  mesos  abans  i  es  diu  «ei,  em pensat  fer

encenedors, ho tirem endavant?».

J- Aquest és el punt que no fem.

B- Si, i llavors treballem dos mesos. I quan anem i presentem pressupostos podem

discutir si l'encenedor serà groc, lila, verd, o tindrà el logo, la lletra de pal o la lletra

d'impremta...
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D- Això ho fa la comissió.

B- Si, d'acord, però ja s'haurà decidit que aquella feina es tira endavant pel col·lectiu.

No es ve i es presenta una feina feta al col·lectiu. Perquè llavors és molt més fàcil

que ningú la senti seva.

M- Però ara mateix...

J- Ara està passant això perquè la permanent té poder sobre les comissions.

D- Sobretot.

B- Si. Si no passa que la comissió farà una feina que anirà a una reunió i potser

trobaràs que estàs sol, amb els quatre de la teva comissió. Perquè la colla sabrà el que

s'està coent allà?

D- Per mi és que totes les comissions facin convocatòries públiques.

B- Però no hi ha cap lloc on un col·lectiu diu «si endavant, fem aquesta comissió i

treballem per això», això no existeix.

D- Bueno, per mi això hi ha una proposta inicial d'aquest grup de treball. O sigui per

mi aquest grup de treball ha de presentar...  si,  és una candidatura, no? L'objectiu

d'aquest grup de treball serà fer tota bossa de productes de marxandatge per poder fer

diners per poder fer el 50è.

J-  Jo  amb  això  estic  amb  ell,  eh.  O  sigui  el  grup  aquest  de  treball  que  trobeu

insuficient amb cinc persones, em sembla molt bé, li podem posar deu...

B- No, no, jo crec que ha de ser obert.
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J- Eh... ha de dir, ha de dinamitzar i dir «ei, farem 40 anys, haurem de dinamitzar, fer

marxandatge i no se que més, vinga».

B- Bueno, haurem  si ho diu tothom.

J- Home... haurem en el sentit lògic, dic jo. No en el sentit de que ho haurem de fer

perquè ho estem decidint nosaltres i prou. Sinó que s'entén que haurem de fer uns

actes, haurem de fer una inauguració, haurem de fer algo.

Jo- Però finalment qui decideix si no ho volem fer.

B- Què es fa i que no es fa.

D- Això per mi ho representa l'equip de treball.

B- A qui?

D- A l'assemblea.

B- Un cop l'any?

J- No, no.

D- Bueno, o si s'ha de reunir més cops l'any...

B- Era per situar.

J- La comissió en si decideix que es fa i que no es fa, i ja està.

Jo- Si però, ara imaginem, si no volem celebrar els 40 anys, qui decideix, entenc que

ara  tampoc  ho hagués  pogut  decidir  la  permanent,  eh,  perquè  crec  que  s'hagués

muntat un merder més gran...
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D- Ara ho pot decidir la permanent, eh, ara si la permanent es reuneix demà pot

decidir que no anem a València. Si.

B- És l'òrgan màxim que decideix, són les reunions de dilluns.

D- Bueno que després portem a una assemblea si el Pork o no se què. Vull dir jo no

entenc, jo ara per ara no entenc quina diferencia hi ha entre una assemblea i una

permanent. I en una permanent es pot decidir que li calem foc al Tolc.

B- Si.

D- Demà ho podem decidir.

B- Si.

D- A mi això em fot por.

B- I això trontolla. Perquè llavors depèn de com bufa el vent o depèn de qui ve. Si és

cert. És cert.

D- S'han de crear mecanismes perquè no passi això. Que no acabi sent una dictadura.

Això vol dir que no pot ser una organització estable, organitzada i justa? No, perquè

per mi és compatible. Jo penso que és compatible. És més, dintre del DAFO hi ha un

punt que diu «tota l'experiència i la multidisciplinarietat que tenim aquí». Vull dir...

una colla de quaranta anys, una colla que té gent de tots els  àmbits, de totes les

d'allò... vull dir això pot ser una bomba. Vull dir... no tindrem un quarantè com el

volem tenir per mala organització i perquè ens hem pillat els dits. Clar, això és lo que

no pot passar. Entenc. Clar, això a lo millor són mesures de xoc. A lo millor són

mesures... a lo millor d'aquí vuit anys diem «ei, desmuntem tot això i tornem a...»

B- La història és així, d'aquests quaranta anys, de muntar i desmuntar. Hauríem de
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documentar-nos tots.

J- Per això jo deia que no fóssim molt ostentosos amb normes, amb no se què, amb

no se quantos... un megamínim. I que a partir d'aquí clic, clic, clic, anar construint

endavant per no haver de tirar endarrere.

B- Però construeixes de cinc cap a tots. Per mi és perillós.

J- No però que ei, jo no defenso això a muerte, o sigui, i no i... i no vull que passi lo

que tu estàs dient que pot passar. Saps que?

B- I jo crec que no pot passar això que dieu vosaltres, que en una permanent un dia

van cinc, que no saps molt bé ni qui són aquests cinc i es decideix que no es fa una

sortida a València que sabem que serà una cosa super bonica per tothom.

D- O no.

B- Com a concepte és una cosa bonica i fa goig d'entrada. Per mi hauríem de trobar

la manera que sigui molt participatiu. O sigui un nivell molt ampli que mai excloguis

però que garanteixis que les decisions es prenen amb un cert sentit. O sigui que un

dia no pot ser blanc, i l'endemà serà negre, i l'altre potser gris i tal.

D-  Això  que  deies,  tu  garanteixes  un  mínim  de  representants.  Per  mi  tot  això

garanteix una representació de tothom, lo que jo deia per exemple. Potser som molts.

Clar la dificultat que jo veig aquí és la practicat de les reunions, perquè les reunions

amb molta gent... bueno t'estem...

Jo- Tranquils, després dic el que em queda i ja està.

D- Però bueno va bé, també a mi m'has obert això i de dir... sobretot s'han de buscar

sistemes de  que no  es  converteixi  en...  però  jo  crec  que d'aquesta  manera  hi  ha

representació de més gent. Més fronts oberts.
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J- Si estic totalment d'acord.

D- Practicitat, menos. Perquè si que es veritat que una conversa entre quatre, l'altre

dia vam fer aquí un pim pam, pim pam, pim pam, avui com que hi ha més opinions

és més dificultós, però bueno, potser també és més ric.

J- Es que esteu criticant això i no... aquesta no és la meva filosofia d'aquest grup. La

meva filosofia d'aquest grup... aquest grup no decidix res. Simplement orienta a dir

«ara què toca? Ara toca això i hem de tin, tin, tin, tin.» Saps? El tin, tin, tin, tin, no és

nosaltres fem, pensem i decidim, no. És articulem tot el resta de la gent de la colla

per a que això funcioni. No és que aquesta gent prengui ni decisions ni facin res.

Precisament  no hi  ha una puta decisió  a  prendre  aquí.  Simplement és  de quedar

«nene, com estem de pasta, 1837, què ve ara? Al secretari, tenim algo d'algú de fora,

algo que ens vulguin oferir? No, seguim. Ah no se què, tal. Quin dia quedem per fer

no se què? Tal, pues que vinguin, la comi... 1, la 3 i la 8, venga ja.» I el següent dia

que vinguin aquestes comis amb tothom qui vulgui, però simplement això. O fem un

calendari, fem el calendari de les reunions de cada cosa, tinguem en compte quan és

cada cosa, publiquem-ho a la colla. Dóna'm un putu calendari quan comenci l'any

perquè ja se sap quan és la Mercè, ja se sap. Se sap quan és la Mercè del 2052,

perquè és el 24 de setembre, i el correfoc de la Mercè té la seva lògica i ja se sap

quan és el correfoc de la Mercè d'aquest any. Es pot intuir quan és el correfoc de

Festa Major, es pot intuir quan... dona-me'l i digue'm, passarà això i per tant si el dia

11 de novembre hi ha correfoc de Festa Major vol dir que destinem quatre reunions

que seran aquí, aquí i aquí. Dona-m'ho.

B- Perquè dona-m'ho si la comissió sap quan ho ha de fer?

J- Perquè no ho fan. Perquè no està passant. Això.

D- Jo he marxat de comissions perquè no rebia resposta, demanava ajuda i no rebia

resposta. Porkada de l'any passat.
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J- Ei, vols que t'ensenyi un exemple que està passant? Està passant. Que una persona

ha parlat a les sis de la tarda a una comissió demanant una cosa, som...10 membres i

ningú ha contestat.

D- No, no, és més greu, no és una comissió.

B- I m'estàs dient que si hi ha una junta de cinc persones això s'haurà resolt?

J- Si, perquè aquesta comissió tindrà un responsable. I aquesta pregunta ja no estarà

feta.

B- Si.

D- Però es que mireu, això no és ni una comissió, és el grup de responsables de

consumidors... o sigui és el grup RGCRE, és un grup que hauria de vetllar per les

formacions, per a que entri la gent nova... i no hi ha resposta. I som deu persones

aquí.

J- Deu. O sigui nou més el que ha parlat. I cal fer això? Cal que això passi? No cal, hi

han sis persones que volen entrar a la colla. Ara hem de tornar a buscar una data per

un curs, un no se que, un no se quantos. O sigui, si ho tinguéssim tot responsabilitzat

ja està. Només cal decidir, de forma del reglament de règim intern, quan pot entrar

gent nova a la colla. Si és quan ens surti dels pebrots doncs qui gestioni l'entrada de

gent nova a la colla ja ho sap. Perquè si jo ja se que he de fer el curs quan entri gent

nova... però ara què passarà aquí? Que un dirà «vale», i l'altre «vale què?» perquè

clar... per entrar sis persones noves s'ha de fer un curs, qui el fa? La següent pregunta

és, si jo ara anés...

B- Per això és perquè es fan reunions de WhatsApp. Vull dir que això et trobes i ho

resols.
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J- Clar, llavors passarà lo de qui el vol fer. Fins que al final algú diu, «va, ja el faig

jo».

B- Si, si.

J- No cal, Berta això, no cal, no cal.

Jo- Potser no cal el WhatsApp, però bueno. Dic un parell de coses més.

JR- Jo també vull dir coses.

Jo- Vale. Només apunto, que potser no cal que ara ho discutim però crec que també

és important que ens plantegem qui decideix quins temes es parlen a l'assemblea.

Suposant  que  l'assemblea  té  una  data  fixa  i  que  fixem que  n'hi  ha  una  o  dues

assemblees l'any...

J- Una, una, per favor.

Jo- El que sigui, i que fer-ne una extraordinària que sigui realment l'extraordinari,

bueno, doncs en aquestes assemblees, més enllà de l'estat de comptes i alguna cosa

més, quins temes hi parlarem, com ho decidim això? Ho decideix aquest grup, que

són unes poques persones? I és tancat?

D- No, hi ha una feina d'un any feta.

Jo- Es crea una comissió de l'assemblea, no ho se.

D- Bueno, toca fer assemblea anual, gent, recordeu que vam dir que cada mes de...

juny, o el que sigui, recordeu que ha passat un any de feina, s'han de fer valoracions,

presentarem l'estat de comptes, nanana, algú té alguna cosa a parlar. Bueno, o perquè

no creem una comissió de...
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J- Si les reunions permanents fossin de veritat els temes de l'assemblea ja anirien

sortint. Perquè si hi ha un responsable de material i ja li preguntarien «i què, com

estem?».

Jo- Bueno, es que quan jo he volgut motivar una assemblea ho he fet així, i alguna he

aconseguit,  però  no  se  si  això  i  quedarà  canviat.  O sigui,  jo  se  que  ara  si  vull

aconseguir  una  assemblea  he  de  fer  teje  manejes,  ho  he  de  fer  passar  per  la

permanent,  evidentment,  però  no  només  per  la  permanent.  I  al  final  s'acaba

convocant l'assemblea.

D- Però això és lo que no ha de passar. És lo que no ens ha de passar i ho fem tots eh.

Buscar la manera de... per això un dels punts que jo posava aquí és transparència,

sobretot. Transparència, la transparència es... i clar, jo veig que no ha de ser un grup

de savis. Aquest error l'hem d'evitar. No és un grup de savis. I potser és això, potser

han de tenir mínima capacitat de decisió però perquè està tot establert per tots. O

sigui perquè hi ha un reglament de règim intern que hem aprovat tots i hem aprovat

unes mesures per fer complir això, que no sigui una feina tirada al water. Com que ja

hi ha allò hi ha un marc molt concret. Clar, no se si moltes normes o poques normes,

jo crec que bueno, les necessàries com perquè aquest equip sigui un equip gestor, i

sigui un equip per complir els objectius. Equip de treball per complir els objectius

que hem decidit entre tots, de tots els àmbits. Vull dir, és un equip d'això, no és un

grup de savis.

J- És el que ha de saber el tema, de com està el rollo, i anar veient, o sigui ara tothom

ho veu que tenim molt material fet una merda, però ningú fa res. M'explico?

Jo- Si, si.

J- De trajes de diables si n'hi havien 50 ara n'hi han 30, i n'hi han molts que estan fets

molt malbé. I això ho veu tothom, això ho veu tothom però ningú diu res. Ningú diu

res perquè...
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D- Perquè si dius algo és un marronaco.

Jo- Tampoc és cert.

I- Es va comentar eh, en una reunió de permanent.

Jo- A veure, un  moment.

J- Qui hi ha que està timonejant aquest tema? Qui s'ha posat al davant d'això? Ningú.

Jo- No Jaume, precisament és un tema que fa mes i mig ens vam reunir la comissió

de manteniment,  que érem tres  persones.  L'Espi,  el  Marc i  jo;  i  vam parlar  dels

tratjes. I s'ha decidit que no es tira endavant perquè no hi ha diners i perquè hem de

dedicar la subvenció al 40è. I que es repara el que hi ha.

J- Perdona, fa tres anys es va decidir que la mare del Mullor cosia els d'això, que la

Joana i no se qui més els hi portava. I encara estan aquí.

D- I no s'han rentat trajes, jo vaig estar cosint i segurament hi ho ha fet molta gent.

B- El què? Cosir tratges, i tant que ho ha fet molta gent.

D- Jo me'ls emportava a casa i  els rentava,  els  cosia,  «mama, ajuda'm a cosir  el

tratge» que n'hi han uns amb uns pedassos que sempre que els veig penso, mira,

aquests  els  va  cosir  ma  mare.  Clar,  arriba  un  moment  que  dius,  jo  no  torno  a

emportar-me un putu vestit. Perquè jo porto un vestit net i me de posar el de la lefa.

B- Doncs jo ho faig i em toca cosir molt.

J- El rollo és trobat gent amb responsabilitat.  I que ja sap, i que digui, per mi el

funcionament ideal, no és una crítica ara a lo que ha passat, ni molt menys perquè

entre tots estem fent lo màxim que estem podent, però la comissió de manteniment
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un dia s'ha de presentar a la comissió permanent i dir «nenes, hi han 28 trajes, n'hi

havien tants, n'hi han tants per arreglar, costarà això».

B- Costarà això, es que jo crec que també partim d'una base una mica errònia eh,

perquè ens reunim molt i fem poc.

J- Vull dir, Berta, entén-me, les forques estan fetes una merda, algú les pot pintar? si.

Què val un putu pot de pintura? Qui les pintarà? Qui fa no se què? Qui fa no se

quantos. Pues això, perquè no són reunions sèries. Anem allà, agafem el cimbrel, el

posem sobre la taula i diem «les forques estan fetes pols eh, si les podríem pintar,

algú les pot pintar?» I potser algun flipat diu jo i ja està.

D- Bueno, es trenca el  ceptrot i et  trobes a la propera sortida que el ceptrot està

trencat. Teje-manejes. Et trobes aquí un tio que sap soldar «hòstia, tio, em fas un

favor?» Un tio que és de la colla també, i és, em fas un favor. Que no és meu.

J- Vull dir que això és el que no pot funcionar així. Ha de fer lo que sigui per a que el

material estigui digne i usable el 100% del temps. I si no ho està és un warning super

gran. Perquè som diables i necessitem aquest material. No necessitem el... si aquesta

taula es trenca no passa res, però si se'ns trenca el ceptrot o se'ns trenquen tres tabals

és un «ei, ei, ei, pareu» i tot és molt genèric. Ningú se'n encarrega, ningú fa res. I

llavors quan la cosa no pot més. Igual quan ara, quan anem a fer el correfoc del 4oè i

que tenim aquella xusta d'eines igual una setmana abans algú se li acudeix pintar-los.

Però llavors ja vindrà aquí i ningú el criticarà clar, però, no pot ser. Podríem sortir

amb el, podríem marcar-nos un dia a l'any per pintar-los o...

D- Això ha sortir.  Abans de Festa  Major estava estipulat  que netejàvem vestits  i

arreglàvem... Perquè? Començàvem l'any i Festa Major, amb els vestits nets, polits i

les forques bé.

J-  Si,  ja  ho  se  que  això  és  així,  però  perquè  no  s'està  fent?  Perquè  qui  és  el

responsable de que això es faci? M'enteneu on vaig o no? Jo no vull el cap de turc de
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que això no s'hagi fet.

D- Ara és un cap de turc.

J- Qui és el dinamitzador de que digui «ei, que vam quedar que això és així, i tal».

Clar. Però si jo m'apunto a fer això jo ja se que he de fer-ho això.

M- Però aquest  exemple,  vale,  manteniment.  Que som...  quants  som a la,  tu  has

marxat, però quants érem, quants som? No arribem ni ha... 7, hem d'arreglar tots els

trajes de...

B- No. En cap cas.

J- No.

M- Clar, però llavors que s'obre, a tota la colla? Doncs ho faran els de manteniment.

B- Doncs les coses en altres moments no han estat així. I hi ha hagut trenta persones

pintant  forques.  Per  tant  ara alguna cosa estem fent  malament perquè la  gent  no

vingui a pintar forques. Jo havia pintat forques a la casa de Cuenca i després vinga

tots a dinar. Clar.

D- Jo aquí també vaig dir-ho l'altre dia, que potser això abans era una colla d'amics i

ara és una colla de diables.

B- No, no. Hi havia les dues coses.

D- Bueno, ja vaig entrar en un moment que això era una colla d'amics.

B- Si.

D- I hem va costar una mica, tot ho he de dir. Llavors potser abans era una colla
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d'amics i ara és una colla de diables. Totalment compatibles els dos elements, eh,

però ara és més una colla de diables, potser per això no se què és millor o què és

pitjor.

B- Això ja són opinions.

D- Potser quan era una colla d'amics les coses funcionaven diferent.  Eh...  bueno,

potser hem de buscar la manera de que una colla de diables funcioni i no faci falta

que...

B- Si, ho estem fent.

D- Quan és una colla d'amics és lògic que estiguem 30 persones pintant forques.

J- No perquè jo penso que a molta gent ja se li ha passat el rollo de pintar la forca,

Berta.

B- Però que a mi se m'hagi passat el rollo, i a tu, no vol dir que no n'hi hagi 20 mes

que els hi encantaria anar a passar el dia junts i després dinar plegats, no? Jo no dic

que  siguin  els  meus  amics,  ni  els  teus,  el  que  dic  és  que  segueix  havent  un

component de gent aquí que pot voler passar el dia junts i pintar i fer un vermut. I

vindrà qui vulgui. I jo vindré si em ve de gust i si no puc no vindré. I no crec que

ningú em digui res. Vull dir que jo crec que... jo no dic que haguem de ser aquí 45

amics.

D- Jo crec que la diferència amb aquest moment, i sense connotació negativa, eh,

abans jo crec que a nivell més general era més colla de col·legues i d'amics, perquè hi

havia més gent que tenia... bueno, els grups que hi han ara es veu, això no les dolent

eh, vull dir, evidentment són dinàmiques de grup que es generen a totes les societats i

a tots els... no és una cosa negativa, però abans potser el genèric era més una colla

d'amics,  ara  és  una  colla  de diables  on hi  han  diferents  dinàmiques.  Això no és

dolent, no es dolent, per mi això és la manera de organitzar tot això. I de que no faci
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falti...  per  mi  la  comissió  buen  rollito...  bueno,  la  comissió  buen  rollito  només

s'hauria  d'encarregar  que no hi  hagi  faltes  de respecte,  que no ho ha de  fer  una

comissió això, ens hem de conscienciar.  Potser hauríem de recuperar marxar el cap

de setmana...

B- Clar, jo me n'anava amb 40 amics? No, me n'anava a una assemblea de diables.

Això si, les nits ajunten a tothom.

D- Ara. Però jo això ho recuperaria també.

B- Però això, perdona, jo tinc amics aquí perquè hi ha una colla de diables que m'ha

fet unir-me a la gent. I amb altre gent no m'hi entenc tant i no passa res. Si? Però

llavors la manera de trobar això és la bona.

D- Ara. Estem dient el mateix.

B- Si, i tant, però es que jo no vinc aquí perquè digui o que vaig que hi han els meus

amics... jo no vinc per això.

D- Que també.

B- Jo vinc perquè m'agrada i perquè això m'importa. I confio que tothom que està

aquí igual. Clar.

J- Però jo quan vinc el divendres no vinc en funció de qui hi ha. Vinc perquè se que

hi haurà algú, i amb qui hi hagi faré la birra.

B- Clar, si.

J- Això és el que ha aconseguit la meva colla de diables.

(L'Ivan (I) s'acomiada de la reunió i marxa)
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B- Jo crec que estem molt al mateix lloc. Per mi la clau no està tant en el responsable

sinó en com aconsegueixo que això es mogui.

J- Exacte. Però es que m'has robat la... el cervell.

B- No ho faré mai això!

J- Una de la meva principal... objectius de tot això és de dir, si jo m'apunto amb una

comissió, seguim amb el tema material perquè em serveix molt, si jo m'apunto a la

comissió de manteniment, he de tenir apuntat en algun lloc què collons fa la comissió

de manteniment durant l'any. Perquè jo, si allò no hi estic d'acord no m'hi apuntaré, o

no m'agrada o crec que no tinc traça, no ho faré. O si i demanaré lo que sigui. Vale.

Si la comissió de manteniment fa això, això i això, i som quatre persones apuntades

aquestes quatre persones això, i això ho han de portar, vale? Com a mínim ho han de

portar elles quatre. Que pot ser que ningú més s'apunti a fer això. D'acord? Ara bé, ve

quan arriba la Berta i diu, aquestes quatre persones són les que han de pintar les

forques,  com ho  podem fer?  Doncs  venga,  «nene,  vine  a  fer  una  cerveseta  que

pintarem les forques» i a l'altre i a l'altre.

D- És lo que anava a dir.

B- És això.

J- Però són aquestes quatre persones les que si no saben fer això són elles quatre les

que han de pintar les forques, les que han d'ordenar els armaris... La funció de la

comissió ha d'estar totalment definida. I qui s'apunti ha d'estar totalment d'acord a

menjar-se allò el sol. Perquè ho vol. I així se que si ho he de fer sol no em frustraré.

B- Però el que és desitjable és que no ho hagis de fer sol. Perquè formem part del que

formem part.
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D- Jo crec que l'objectiu de tot això és que tot això no hagi d'estar. Com a la meva

professió, l'objectiu de l'educador és que l'educador no hagi d'estar, és un ajut, un

acompanyament. Per mi això és la eina per a que això no hagi d'estar. Justament és

això, per mi l'ideal, això hauria de ser una eina temporal. Temporal no se de quants

anys, perquè igual que portem 40 anys i hem arribat fins aquí...

B- Fins que arribi una altre gent, es plantegi una altre vegada el mateix i torni tot a

començar.

JR- Jo crec que uns estatuts, i que digui lo de pagar i no pagar, lo dels traces, i tota

una sèrie de històries aniria molt millor.

D- Tu havies acabat?

Jo- Bueno, més o menys, però són les deu; que us sembla si ho deixem, portem un

parell d'hores.

D- Si, si.

J- Si.
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3.3 - Transcripció grup funcionament de diables 07/02/2017

Ja- La última reunió és la que... la que vam fer...

Jo- A la última reunió no hi eres, Joana.

Ja- Jo no hi era?

Jo- No, no hi eres.

D- No.

Ja- Val, per això. I... què... Un resum d’on us vau quedar?

Jo- Jo avui he enviat un mail, però ho he fet aquest matí i potser no has tingut temps

de veure’l.

Ja- No.

Jo- Vale, explicava que vam descartar... el Marc va portar la informació d’acords que

havíem pres i que no havíem complert. Vale?

Ja- Ala! Això hagués estat interessant, és veritat!

Jo- Llavors, estava bé com a curiositat, però no servia per dir som així com a colla.

Perquè eren coses molt disperses. Hi havia alguna cosa de funcionament, tipus “el

dia de sortida...”

M- Només entrarà una persona al magatzem que repartirà els tratges.

Ja- A si, jo en aquesta reunió no hi era i quan vaig llegir l’acte recordo que vaig fer

piiiii. Pues a ver como se hace esto.
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Jo- Va estar bé com a curiositat però no va ser molt útil.

M- No.

Jo- I llavors vam passar a fer organigrames.

Ja- Ah, vale.

M- Els vam explicar tots. I avui era per fer-ne un, ja. Vaig entendre.

Jo- Si, a veure què surt, anar consensuant.

Ja- Però són organigrames com a propostes de funcionament, entenc.

D- No estan tant allunyats, eh, jo estic d’acord amb que tampoc estan tant allunyats.

Jo- Si voleu us escric a la pissarra el que vam dir.

D- Si.

Jo- O sigui, la Berta no l’escric però us dic, molt fàcil, la Berta proposa que complim

el que vam dir. És a dir, una comissió permanent amb responsables de cada... o no

responsables, no, representants de cada comissió.

J- Exacte.

D- Diu, mantenir la comissió permanent amb càrrecs, representats de cada comissió,

dur a terme el que s’havia proposat al començar a treballar per comissions. Caldria

incorporar alguns càrrecs com ara el de tresoreria.

J- No hi ha cap pissarra blanca?
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D- No, totes són així.

J- Vale, vale...

Jo- En David. Us sembla bé que ho fem així? És que ho tinc estudiat i així us ho

explico. El David va proposar la creació, tinc dubtes i tot per a alguns, la creació

d’un grup de treball o junta que està constituït...

D- Jo dic equip de treball, eh, jo evitava la paraula junta.

Jo- Vale, d’acord, equip de treball que es constituïa de 11 persones.

D- Espera aquí potser hi hauria un... puc afegir un canvi ara?

J- No.

Jo- Jo faré canvis ara eh.

D- No, no, no, els canvis és, un dels canvis és que hi hagi responsable de bèsties. No

un responsable de cada bèstia sinó responsable de bèsties.

Jo- Serien deu, doncs.

D- Deu... si.

Jo-  Hi  hauria:  subdelegat  de  cultura;  que  era  comunicació  amb  el  delegat  i

repartiment de tasques. Secre, tresoreria, comunicació...

Ja- David...

D- Això es sobreentén que alguns poden ser comissions, no? O no es sobreentén?
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M- S’entén.

D- Exacte, manteniment no serà una persona, comunicació no serà una persona.

J- Hi haurà una comissió però aquí...

D- Hi haurà una persona. Si, si, si.

J- El mateix.

D- Si, si, si.

JR- En aquesta comissió, o per exemple tresoreria o comunicació, un o dos persones.

Que no sigui  sempre  una persona que  sempre  sàpiga,  que  cada  vegada que  una

persona s’interessi sigui... sempre el mateix.

Ja- És molt bèstia.

Jo- Bueno, són aquesta càrrecs. I hi ha dues coses a tenir en compte. Que és tancat el

grup, i que hi ha durada dels càrrecs i hi pot haver solapament. És a dir, si no vaig

entendre malament,  pot  ser que la  secre acabi  mandat  i  llavors  entra  algú aquí  i

durant un temps hi hauria dues secretaries.

D- Bueno, o en bloc eh, a lo millor és un equip de treball en bloc. A lo millor és un

grup  de  deu  persones  que  tenen  una  dinàmica  productiva  i  diuen  hòstia,  ens

presentem en bloc? I llavors presenten la candidatura en bloc.

J- I se podria repetir? Vull dir que el de marxandatge fos el de manteniment?

D- Això ja és cosa de cadascú, jo entenc que no.
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J- Vale.

D- Perquè per mi les propostes de funcionament són per descarregar de feina a la

gent, o sigui per repartir la feina.

Ja- Quan dius subdelegat et refereixes a cultura.

D- Si.

JR- El subdelegat serà el que va a cultura.

D- No, no, no. Cultura no parlem res. Cultura ja ho ha decidit  en una reunió de

cultura. Ara estem parlant de diables. Jo dic una persona que parli amb el delegat de

cultura tot lo que... si no pot anar a la reunió, per exemple en aquest cas es va decidir

que, es va presentar una persona que no podia anar a les reunions de diables. Em va

de puta mare aquest càrrec, perquè llavors aquesta persona està en contacte continu

amb  el  delegat  de  cultura  o  amb  l’equip  de  delegats  de  cultura  i  fa  un  traspàs

d’informació continu.

Jo- O sigui és una figura nova. No és el delegat de cultura. A més hi ha el delegat de

cultura.

Ja- Vale, i quan dius diables dius, seria el representant de diables.  

D- Clar, i per exemple a bèsties doncs podríem dir que el representant de bèsties és el

que va a bestiari, és el que va a... o a lo millor hi podria haver un relacions públiques,

també, si volguéssim, saps, de que vagi a bestiari, que vagi a Mercè, que vagi a no se

que... jo entenc que no perquè llavors el representant de bestiari anirà a les reunions

de bèsties; el representant de diables hauria d’anar a les reunions de la federació de

diables, saps? Perquè tenir el de relacions públiques que es xupi totes les reunions és

una putada.
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J- Ui... tothom voldrà tenir aquest càrrec.

Ja- El que passa és que, a dins de la federació, nosaltres no estem a la federació.

D- Si, de Catalunya.

Ja- Ah, la de Catalunya, no la de Barcelona.

JR- Això del bestiari a mi me sobra.

J- Vale. Pues venga.

D- Però.  Bueno un moment.  Dintre  d’aquest,  això  no...  dintre,  tu  preguntaves  si

desapareixia la permanent.

Jo- Si, no em quedava clar què passava amb la permanent.

D- Per mi la permanent desapareix. Vale? Això és una proposta de termini, o sigui a

lo millor cada quatre anys, amb dues assemblees a l’any com a mínim.

J- Dues?

D- Dues a l’any com a mínim. Això que vol dir, que si algun membre de la colla, per

mi qualsevol membre de la colla té dret a... com es diu...

J- Convocar.

D- A convocar una assemblea jo penso, però per mi la permanent queda... tombada, i

això és totalment compatible amb totes les comissions. És a dir, és lo que deia, aquí

ja hi ha comissions però per exemple,  comissió de...  la Festa Major,  comissió de

l’espectacle; pues per mi es crea, plup, va l’espectacle i es desfà, saps? Aquest equip

de treball el que ha de fer és dir “eh gent, s’ha de crear una comissió perquè d’aquí
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tres mesos... perquè vam quedar que l’espectacle es faria tres mesos abans. Doncs es

crea aquesta comissió, es fa l’espectacle i se’n va la comissió. O sigui és totalment

compatible amb les comissions, però per mi les comissions són temporals.

JR- Però per exemple, informar als socis dels actes que fem, o quan s’obri una...

D- Per exemple, la comissió, es crea a la comissió de Festa Major, que a lo millor

entre tots decidim que s’ha de crear quatre mesos abans. Doncs potser un cop al mes

o cada quan es reuneixi l’equip de treball, aquesta comissió haurà d’estar. O sigui

totes les que es creïn han d’estar totalment en comunicació amb aquest equip de

treball. Sempre. Mensualment, bimensualment...

JR- però per la colla, la resta de la colla que n’hi ha molts que n’hi venen ni posen

res, m’entens?

D- Mira això és no estar darrere de la gent. Per exemple. I això és no obligar ningú,

com que de moment pots estar aquí sense fer res, a no ser que dintre del reglament de

règim intern acordem algo entre tots. Però per mi això no es incompatible amb el

treball per comissions. Per mi això és un complement.

JR- Tota aquesta gent si que quedaran.

D- Clar.  I  les  comissions  s'auto-regulen.  I  aquest  grup també,  diran per  exemple

“quedarem un cop al mes per parlar de lo que tenim” doncs quedem un cop al mes.

“Ei que ha sortit una sortida per diables, equip de treball hem de quedar” vale.

Ja- Però llavors a veure, imagina’t que jo no estic en aquesta comissió, jo sóc diable,

i llavors em truca igual Sant Boi i em diu “us proposem una sortida”, llavors jo li

hauré de dir al coordinador de diables per a que el coordinador de diables ho exposi

a... o sigui jo no vaig aquí?

D- O vens tu, a lo millor.
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J- No, no, per mi això de la comunicació externa, per mi això ho estem fent molt

malament. Perquè la gent s’ha d’acostumar a no trucar a la Joana, a no trucar a mi,

no trucar... o sigui quan a tu et truqui el de Sant Boi i et digui d’un correfoc li dius

que i què i jo em dic Joana. Si vols algo has d’escriure un mail a colla@blablabla.

Ja- Si, això sempre es diu i ho fan. Igualment però, si hi ha moltes coses que potser

no surten al mail o coses d’aquestes que tu sempre pots sumar a aquesta informació.

J- És per acostumar a la gent de fora a que no truqui a una persona.

Ja- Normalment ja es fa així Jaume.

J- No, no.

Ja-  Ah no.  Jo  no  he  portat  cap  sortida  que no  hagués  passat  per  secretaria.  Per

exemple.

J- Bueno, però la gent segueix trucant. El que hem de fer és desacostumar a la gent.

D- I ara que dius això, a mi personalment va dins d’aquesta proposta, penso que hem

de mantenir  els caps de sortida. Penso que els caps de sortida ha de ser decisió

pròpia, vull dir, no n’hi ha cap de colla, no n’hi ha president, no n’hi ha un deu, sinó

que és un equip de treball i penso que les sortides les ha de portar qui les vulgui

portar. Vull dir, si a tu et truca Sant Boi, si tu vols ser la cap de sortida seràs la cap de

sortida. Ha de passar per l’equip de treball. Que haurà de passar lo mínim perquè

amb el reglament de règim intern allà està tot. Podem separar-nos per sortir? No. A

vale doncs adéu.

JR- Qui pot fer de cap de colla?

D- Tothom. Ara ho pot fer tothom.

172



JR- A si? No es necessita un RGCRE... i tot allò?

D- En teoria si però ara ho pot fer tothom. Jo seria partidari d’això a lo millor, de dir,

com a mínim, pe ser un cap de sortida, ves a treure’t la titulació, com a mínim. O no,

o a lo millor decidir que ho pot fer qualsevol.

JR- Jo crec que aquí, Bueno això està molt bé, quan hi ha una sortida jo crec que es

tindrà que posar el mail de que hi ha una sortida i tal perquè la gent s’apunti al mail i

ja està. I allavorens pues d’aquí endavant i ja està. Hombre més tranquils estarem.

Jo- Vale, us explico la proposta del Marc.

D- Si, si.

Ja- Atemporal?

Jo- Si, el Marc distingeix entre comissions temporals i atemporals. Les atemporals

són aquestes que hi ha aquí.

M- Són aquestes que, manteniment sempre hi ha de ser, en canvi Sant Joan és, són

aquestes que es creen i es desfan, com un espectacle.

D- Clar, es que no té sentit, no?

M- Per tant a dintre del grup aquestes serien les que sempre estan.

J- Bueno, tindria sentit si aquesta comissió treballa d’un any per l’altre.

M- Això era per separar. Cadascú va dir...

Jo- Si. Aleshores aquí el grup de treball es crea per dos membres de cada comissió
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atemporal i a més una persona externa perquè siguin imparells, per a les votacions.

Es manté la permanent que consisteix en aquesta gent més les comissions temporals.

És a dir, les comissions dels actes, bàsicament.

M- Bueno si, que es necessitin en el moment. Si es festa major pues...

Ja- O sigui, comissions de temporada, diguem. De primavera o de...

M- Com ara, que no fa falta que vingui Reis.

Ja- Exacte.

Jo- I llavors les comissions temporals, bueno, totes, tenen responsables. O sigui, no

ve qualsevol persona de la comissió, ve el responsable.

Ja- Vale.

D- Aquesta complementa la meva, no?

J- Jo crec que 17 membres és molt, molt exagerat.

M- Jo dic lo dels membres per si es volia fer traspàs. El primer torn, entre cometes

no, però seria una manera de fer un dels dos es queda i l’altre marxa. Fer traspàs i a

la meitat de mandat fer canvi, jo porto dos anys i t’ensenyo durant dos anys perquè

als altres dos tu li ensenyaràs com funciona a l’altre.

D- Vale, això és lo que dèiem aquí que es solapi un càrrec amb l’altre. Vale, quants

anys deies tu?

M- Clar, depèn, si diem que són 4 serien dos i dos... però depèn, hauríem de dir.

D- Vale, vale. Jo penso que qualsevol de les propostes com a mínim haurien de ser
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quatre.

Jo- Bueno, el Jaume proposa una junta de cinc membres composada per: president o

subdelegat, vas dir, bé, els noms ara és igual; secretaria, tresoreria, comunicació...

J- Ja bueno, però sota el meu nom “junta i presi” és molt heavy.

(riures)

Jo- Jo escric el que vas dir.

M- I està gravat.

J- Vale, vale.

D- No t’ho pots desdir.

Ja- Ja sortit de la teva boca, xato.

D- Li has dit a la gravadora que mola.

Jo- Vas dir “jo diré president”.

(riures)

Jo- Llavors, hi ha aquests cinc càrrecs i el Jaume incorpora aquest, que em sembla

especialment interessant, coordinador de comis, és a dir, una persona que no cal que

vagi a totes les reunions de totes les comissions però que totes les comissions l’han

de tenir de referent i informem. I és la persona que porta la informació de com estan

les comissions a la junta. Aquesta junta no decideix, vas dir, si no m’equivoco. Sinó

que el que fa és activar les comissions.

175



J- Dinamitzar. Dinamitzar la colla.

D- Què vols dir no decideix?

Jo- Això va dir el Jaume.

D- La junta decideix, no?

J- Bueno, si, si, es clar.

Jo- Bueno, dic el que, Jaume, l’altre dia vas dir la junta no decideix, decideixen les

comissions.

J- I després hi ha la permanent. O sigui no, no. Es que estem barrejant coses aquí ja,

eh.

Jo- Perdó, jo dic el que va sortir a la reunió i si voleu fer canvis els fem eh, però dic

el que va sortir a la reunió. O  sigui, a part de l’exposició que vau fer he recollit el

debat de després.

D- Clar, ja que transcrius, comento eh, clar jo entenc que cap de les propostes, o sigui

totes les propostes aniran subjectes a una redacció, perquè això també ho posa en el

mail, em sembla que ho vam mig parlar, que totes les propostes aniran subjectes al

reglament  de règim intern  (RRI).  O sigui,  decidir,  decidir,  cap  proposta  decidirà

coses transcendentals.

JR- Cap comissió.

D- No, no, ni cap, per molta junta que hi hagi, vull dir...

J- Si anem a aquest correfoc o no, ho fem així o no.
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D- Clar, però coses transcendentals no podrà. Perquè hi haurà un reglament de règim

intern que l’obligarà a convocar assemblees.

JR- Això horitzontal aquest que dius, què collons és?

D- El què? El reglament de règim intern?

JR- No, la...

D- Qualsevol de les propostes, jo lo que dic és, qualsevol de les propostes no pot

decidir si ens vestim de verd, si anem amb malles o si anem tots amb espardenyes.

Això ho ha de decidir l’assemblea, entenc jo, o sigui qualsevol de les propostes que

estem fent aquí està subjecte al RRI que és lo que hem de decidit tota la colla.

Jo- I un altre tema que també va sortir l’altre dia i us he posat al mail és que hem de

veure  què  pot  decidir...  Bueno  que  ara  mateix  no  està  clar  què  pot  decidir  la

permanent i que decideix l’assemblea, no? Doncs encara que tinguem el RRI potser

hem d’aclarir què va a cada lloc.

D- Jo penso que allà  quedarà tot.  Si ho fem bé penso que allà quedarà tot  molt

mastegadet, que es lo que dèiem, no? Per tenir un marc de referència per a què ningú

no es flipi. Ni cap a un costat ni cap a l’altre.

JR- Jo lo que he vist en molt puestus, he fet estatuts i tal, arriba un moment que

millor tindre una junta. De tot això podem treure unes conclusions bones, jo crec que

lo  millor  per  mi  seria  això  que  dius,  tota  aquesta  gent  que  puguem  reunir-nos

nosaltres o tots els representants o lo que sigui però amb una quantitat de gent, així

por las buenas nada. O tenim una cosa o tal pues podem convocar una assemblea,

però per una sortida i a l’assemblea fem una sèrie de normes que farem el Sant i tot

seguint lo mateix pues amb aquesta gent ja n’hi ha prou. Ja no necessites reunions i

sentar-nos.
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D- No, una mica l’objectiu d’això és compartir feina i optimitzar els recursos. I no

estar tres dies per decidir si això.

J- Perdoneu. Jo posaré un punt sobre la meva proposta, i secundar lo que està dient el

David que més o menys són totes iguales. Jo, com menos siguem, i això ha quedat

super  demostrat,  jo,  com  menys  gent  hi  ha  en  una  reunió  millor.  Per  tirar-ho

endavant, per no se que, per no se quantus... la reunió de cultura de l’altre dia per mi

va ser nefast,  si després algú pensa que va ser de puta mare,  vale,  però la meva

opinió és que no.

D- Vale, però allò de cultura és una assemblea. En una assemblea et trobaràs amb

vint persones...

J- Però nosaltres ho fem en un reunió, ara les reunions de diables ho fem com allò a

vegades.

D- A, vale, però allò és una assemblea de cultura.

J- Si, però estic dient que a nosaltres lo que ens passa a vegades és, l’altre dia aquí el

dilluns érem vint.

Ja- L’altre dia, quan?

J- Hòstia, no me’n recordo.

D- Si, qualsevol reunió de diables que siguem molts...

J- Són molt poc pràctiques, molt poc pràctiques. Llavors. El tema això de fer-ho

obert...

Ja- Molta gent pagaria eh per tenir 20 persones a les reunions. Compteu a l’equip de

treball 10 persones, 17 persones, aquí hi ha molta gent també.
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J- Si, però dins la permanent. Però la permanent...

Jo- No he acabat d’explicar, la permanent és la junta, d’aquestes cinc persones més

els responsables de la comi que toqui, igual que aquí, o sigui ara no vindria festa

major, més els membres de la colla vulguin.

D- I fàcilment seran aquests vint.

Ja- Clar, clar, és que aquí el format...

J- Però jo tot això, ho dic perquè jo tinc moltes ganes que coli aquesta proposta, però

jo en realitat no ho faria obert. No ho faria obert perquè crec que és una manera

d’incentivar a que llavorens la gent vulgui participar d’una altre manera. Si et vols

enterar d’algo presentat per ser un d’aquests deu, m’explico? Espavilat. O ves a la

reunió de la teva comi i què han dit? “ei quan aneu allà enrecorda’t de dir això” i

sobretot jo faria super hincapié en això que estem dient de les comissions que hi hagi

un responsable, no se quines paraules hem fet.

D- Coordinador de comissions.

J- No.

D- El responsable de cada comissió.

J- Si. Però jo havia pensat una altre paraula que era més light, no m'agrada... és a dir,

és un responsable i té la obligació, és així, d'anar a les reunions de la seva comissió i

a les que planteja aquí el David o tal. Si no hi ha d'anar no pot ser el responsable. O

sigui, això, tot això ens ha de començar a quedar molt clar. Perquè sinó «oh, ja ho

faré  jo»  i  després  no  vas  això  no  funciona.  M'estic  explicant?  Torno  a  posar

l'exemple. Jo porto el Facebook i jo tinc la obligació de posar allà el tema. Si no ho

faig, si no ho poso no funciona. Per tant ho he de fer.
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D- Això ha d'estar tot regulat.

J- Tot això ha d'estar tot regulat.

D-  Per  exemple,  tercera  reunió  que  no  vas.  Llavors  vol  dir  que  la  comissió  no

funciona, fora. Que és la comissió de festa major, fora.

J- I enllaçant amb això que deia la Joana del no se que, «no perquè si truquen aquí o

truquen allà...» això m'ha fet pensar que un dels problemes és que no passen coses. I

aleshores, quan dèiem això dels vestits, de les sortides, de no se que, jo penso que

hem de posar unes maneres dràstiques, lògiques per poder tirar endavant les coses. I

penso que estem en un punt que si no passa res tot això, tota la feina,  el dia de

l'assemblea ho proposarem i el mes cero ens hi estarem pixant a sobre. Què vull dir

amb això, que si jo soc cap de sortida de la pròxima sortida que hi hagi i envio una

convocatòria  de  «ei  gent,  abans  del  dia  30  de  febrer  heu  de  contestar  això»,

recordatori «recordeu que abans...», si el dia 30 de febrer som deu jo truco a la colla

que m'ha convidat i  l'hi  dic que no hi anem. I  el  següent mail  és «companys,  la

sortida està anul·lada perquè no hi havia gent». O sigui, per mi això ha de passar.

Perquè si això no passa i aleshores comences «ei, que València, que anem o no, i bla,

bla». Pues la gent diu, perquè m'he d'apuntar aquí si això ja es fa, si ja em trucaran i

tal. Amb això no vull dir, o sigui, és com estrany perquè no ho vull jo suspendre una

sortida però és una mica... tu imagina't que el David hagués fet això, ningú hagués

contestat i al següent mail va i diu «la sortida de València suspesa perquè som deu»,

oju eh, la que s'hagués liat. Igual després, a la següent sortida...

Jo- Jo crec que ho hem de fer.

J- Ara perquè ho estic dient com a sortida, però...

Jo- Bueno, el que sigui, però si.
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J- Però... amb una altre cosa.

Ja- Clar, això aquí no ho fem perquè a diferència de gegants que potser pot tenir deu

o vint  sortides  l'any si  realment  ho volgués,  saps,  perquè contes només el  factor

econòmic de l'esmorzar i diables és pirotècnia. O sigui són... clar, llavors que passa

que quan suspenem una ens sap super greu perquè potser són dos a l'any a part de

festa  major  o primavera.  Clar,  llavors  siguem conscients també que si  tenim dos

sortides a l'any i en perdem una serà una menys després. Però fins ara no ho hem fet

per això.

J- Si ja ho entenc això que estàs dient ara. I jo estic totalment, absolutament d'acord.

D- Recuperant una mica això que dieu i el que deia jo al principi, jo penso que això

sense un reglament de règim intern no té sentit perquè llavors passarà això, es farà

això, estaran tres dies per aprovar això i a l'endemà ens hi pijarem a sobre. Llavors

per mi això ha de sortir en un blog, amb RRI i a l'endemà de decidir-ho s'ha de

començar a fer complir. A fer complir no, s'ha de posar en pràctica. I jo ho he dit

abans, si quedem que el responsable de Sant Joan ha de venir a partir del més d'Abril

i en tot l'Abril no ve fora. «Ei perdona que no has vingut», una. «Ei perdona que no

has vingut», dos. «Ei perdona que no has vingut», tres i fora.

J- Tal i com diu el nostre document de règim intern ens veiem en la obligació de dir-

te que bye-bye.

D- Es que sinó no serveix de res això.

J- I si aquest és el de Sant Joan i aleshores «qui vol fer lo de Sant Joan, abans del dia

15 s'ha de dir» si no surt ningú el dia 15 s'ha de dir, de moment l'acte de Sant Joan

està suspès. Però hem de fer l'esforç de no fer res per Sant Joan. Perquè llavors si

algú ho agafa, o aquest equip de treball ho agafa i ho tira endavant o no se que...

JR- Jo tinc, aquesta gent que suposo que té ganes de fer les coses i de tirar endavant
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la colla i tot això. Llavorens lo important de tot això és quan hi ha algú que es tira

endarrere una part de gent d'aquesta que sigui conscient i digui bueno, aquesta gent

que estigui a l'altura i digui no, no, hem de fer Sant Joan perquè sempre l'hem fet i

tenim una missió al barri. Fer una indagació de dir els de Sant Joan qui són, aquest,

aquest... indagar l'assuntu i si el que ho té que portar no val pues un altre, i fotem

veus i mirem de fer una miqueta. Però això és una cosa nostra també. De la junta

directiva. Som els productors i tenim que fer palesa els nostres càrrecs i a més a més

tindre-ho clar. No podem fer d'aguantar.

J- Tonteries cero, cero.

JR- Si. Però tenim que mirar endavant eh, encara que estiguem a segona fila mirar

d'estirar sempre. De tirar-ho endavant. Això, tu saps que passa allavorens? Entra la

decidia que diuen, tothom passa de tot i tal. Si n'hi ha algú que ho està tirant amb

ganes les coses surten.

J- Si clar, però a suor. Lo ideal és que quant tu tens una sortida i envies un mail la

gent et contesti. I al cap de deu dies mires el mail i dius «ah mira, som 35».

D- Per mi al RRI hi ha d'haver un punt que digui «drets i deures dels membres de la

colla».

J- Exacte.

Jo- Jo anava a dir això, que és un tema crec que de Reglament de Règim Intern.

J- Clar.

Jo- Llavors, si us sembla anem a fer l'organigrama.

J- Jo perdoneu, intentava justificar tot l'organigrama per... com que hi ha poca gent i

poca història, enfocat tot a que ha d'estar super ben respaldat per un règim intern i
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que això, a sobre l'organigrama ha de respaldar-ho.

D-  Qualsevol  d'aquestes  propostes,  estem  tots  aquí  els  que  hem  fet  propostes,

qualsevol d'aquestes propostes penja del RRI? O va independent? Totes pengen del

RRI, pues ja està. Ja sabem que el RRI vetllarà...

J- Punt X, organització interna. «Els diables del Clot estem organitzats en un equip

de treball format per: traca traca».

D- És un punt dins el RRI.

[La conversa deriva en altres qüestions]

JR- Bueno, anem al tema.

Jo- Si, anem al tema, el reglament el farem més endavant. Última proposta vale, jo

proposava que... he fet algun canvi de l'altre dia, però petit. Té robat la figura del

coordinar i alguna cosa més.

J- Uh!

Jo-  Llavors,  jo  proposava  que  fos  tipus  comissió,  és  a  dir,  no  és  obert

permanentment, igual que a una comissió jo ara no vaig a... jo que se, a la porkada el

últim dia i començo a canviar les coses però qui vol pot dir «ei, que jo vull formar

part d'aquest grup», és semi obert. El tema és que s'encarrega de coses diferents que

la permanent. Jo crec que la permanent està carregada de coses, hi ha molta feina a

fer. I hi ha feina de sortides i feina de manteniment, de secretaria, de finances, no se

que... llavors seria descarregar la permanent d'aquesta feina. La feina que fa la Roco

de dinamització de passar actes i no se que ho faria el coordinador o la coordinadora

que és la figura. Secre es descarregaria de tota la feina que fa a la permanent i li

quedarien les altres feines, que ja en té prous. I això, a la permanent hi hauria les

comissions temporals i aquesta gent no tindria la obligació d'anar-hi, podria anar-hi o
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no, però no tindria la obligació. Aquesta és la proposta, i això si que seria obert.

D- Qui no tindria la obligació?

Jo- El grup de funcionament al complert no tindria la obligació d'anar a la permanent.

Ja-  Però aquí  hi  ha comis  també.  Llavors  no entenc  quina és  la  diferència  entre

permanent i funcionament. No entenc quins temes es parlen a cada lloc.

Jo- Per exemple, clar, és que aquest és un tema, eh, jo parteixo de la base que les

comissions  atemporals  són les  que no funcionen.  És  a  dir,  crec que no funciona

manteniment,  no  funciona  finançament,  potser  funciona  comunicació,  no  ho  se,

segurament és la que millor funciona. I marxandatge està naixent ara, però fins ara

tampoc tenia res. Llavors són aquestes les que...

M- Portem tres mesos buscant pressupostos eh.

Jo- Bueno no, està naixent ara, però fins ara encara no hem vist resultats.

D- Quants sou a la comissió?

M- La Roco i jo.

D- Vale, comunicació, que es fa de comunicació? La persona que porta Facebook,

Twitter i tot això ho porta super al dia, es fa algo més?

J- No.

D- Es que ni això.

Jo- Clar, i manteniment no funciona gens i finançament no existeix. Per tant crec que

es veritat que...
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J- Es que finançament i tresoreria hauria d'estar...

Jo- Si, aquí cadascú li deia economia, tresoreria o finançament però...

J- És el  mateix.  Estem d'acord.  Igual el  tresorer és el  responsable de la comi de

finançament.

Ja- Però llavors tota aquesta part és molt feixuga. A mi em compensa fet subvencions

però perquè també porto sortides, saps? Una de cal y una de arena.

D- Potser de les dos.

Jo- Si, aquesta comissió realment l'únic que ha de fer és assegurar-se de que les que

hi han a dins funcionin. Per evitar que ho hagi de fer la permanent. Perquè sinó la

permanent s'allarga de dos a tres hores, que precisament aquests temes són els últims

que es parlen perquè no són mai urgents. Es tracta de fer un grup de... bueno, de

control si voleu, jo l'hi he posat aquest nom.

D- No m'ho puc creure.

Jo- Si, si.

D- Jo quan he vist que tu posaves grup de control m'he rasgat les vestidures.

Jo- És un grup de control d'aquestes comissions.

J- Això és una paraulota.

Jo- No, o sigui, perquè les dels actes poden funcionar malament, però funcionen. O

sigui al final, no saps com, serà perquè hi ha un pringat de torn, però ho treu, no? La

cursa  al  final  vam  tenir  una  cursa.  Ara,  les  finances  segueixen  sense  estar

185



organitzades, la clau del magatzem seguim sense canviar-la, no? Vull dir,  al final

aquestes no funcionen i aquestes poden funcionar millor. Llavors, per treure feina a

secre crearia aquesta figura que és qui s'entera de com van les comis i qui s'encarrega

de dir «ei, espavileu, és tal dia, us heu de posar les piles» i trauria també les feines de

gestió de la colla aquí. Potser és avorrit, igual si però és que a veure fer-ho no és

divertit.

Ja- Més que avorrit és feixuc.

D- Per mi això, per exemple, es faria més portable sent un equip de treball... saps?

Clar, per mi tot allò es pot gestionar així i és molt més portable. Perquè així finances

tindrà una visió holística de la colla. Clar, perquè aquí n'hi ha gent de tot. No podem

obviar que aquí hi ha una despesa de material fungible anual. Ara no l'estem tenint

aquesta... per exemple eh. Vull dir la pirotècnia sempre ens ve però aquí tenim un

material  fungible  que  mai  tenim en  compte.  Aquí  tenim un  manteniment  d'unes

bèsties que no tenim en compte. Clar per mi veus, clar, això seria complementat amb

allò, clar. Però per mi és molt més portable, clar, amb la meva proposta.

J- El que si que és cert és que vull dir, potser la teva és la dista més dels altres tres,

però en el fons...

Jo- En el fins no tant, perquè...

D- Són equips de treball.

Jo- Si tu m'haguessis dit que enlloc de la junta li dius comissió i em dius que jo hi

puc anar però m'he d'inscriure a principi d'any, ja t'ho compro. Saps que vull dir? No

tinc cap càrrec, i enlloc de cinc membres fixes al setembre et puc dir «mira, jo aquest

any vindré» i em compromet-ho a vindre encara que no tingui cap càrrec.

J- Però «jo aquest any vindré» què vol dir?
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Jo- Si, com una comissió.

J- Jo em comprometo a anar-hi sempre.

Jo- Clar. I compteu que allà hi seré. No tinc cap càrrec, no sóc secretari, no sóc...

però vull saber com va la cosa.

D- Si et compromets ja... es que jo crec que a vegades ens dóna mal rollo això del

càrrec i de... jo crec que és compatible. Això és «em comprometo a estar al dia o a

estar al cas de lo que passa amb les bèsties». És només això eh.

Jo- Si, però el que vinc a dir és que, ho poso amb el del Jaume perquè són cinc i és

més fàcil de veure, imaginem que els cinc càrrecs estan ocupats, que sou vosaltres

cinc, però jo tinc ganes de venir a la junta. I no de venir un dia i l'endemà no tornar.

Sinó de saber què esteu fent, no se que... i us dic «aquest any, dic un any per dir algo,

vindré a veure què esteu fent», és a dir, si dic que vinc no puc dir avui vinc i la

setmana que ve no vinc, sinó que encara que no tingui cap d'aquests càrrecs que hi ha

en el grup jo em comprometo a ser-hi i aleshores participo com un més del grup.

Però no com una permanent que puc venir una hora més tard, marxar una hora abans

i al dia següent no venir, sinó amb aquest compromís.

D- Clar, jo ara això ho veig amb una persona però pensa que això passa amb sis

persones. Això a mi em sembla un fico la punteta del peu.

Jo- Si això passa, imagina't eh, que els càrrecs estan plens de la teva proposta, deu, i

a més passa amb sis persones vol dir que tens una força. Potser has de reorganitzar-te

perquè tens 16 persones que t'estan dient  jo vull participar molt activament.

M- Doncs passes a la meva i ja està.

(riures)
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JR- Però la participació lo que té que fer és regular. I si és regulat pues té que haver o

alguna junta o algo. I el que li agradi pot vindre i el que no li agradi no. La gent que

pot vindre a la reunió, jo crec que podria ser obert però que no tingui ni veu ni vot.

Jo- Veu en tindrà eh.

JR- Bueno.

Jo- I al final la veu és el que dificulta la dinàmica, més que el vot.

JR- Ja però em vinc a referir que si sempre es troben els mateixos i parlen això,

això...

J- A mi em fa por això. O sigui estaria molt bé que les quinze persones aquestes

diguin jo vull venir aquí activament en el... aquí. Però aleshores em fa por caure en

unes reunions... un altre cop feixugues... no ho sé.

D- Jo proposo, jo sempre tendiré cap a la meva eh, lògicament. D'això es tracten els

debats,  de defensar...  vale,  jo proposo aquesta estructura i  dir  «hòstia,  a  mi això

m'interessa que esteu parlant en el grup de treball», vale, doncs llavors t'has de posar,

has  de  complementar  alguna  d'això,  algun  d'aquí.  Vale,  llavors  t'enteraràs  de  tot

perquè vindràs. Però un mínim de compromís diguem.

J- Que t'has de posar una etiqueta diguem.

D- Es que l'etiqueta jo crec que no ha de fer por. I ademés pot sortir tothom. «ei que

me'n vaig, que m'he fartat». Jo ho acabo de fer, a l'Orfeó, i a alguns els hi sembla

horrorós. Mireu, o sento però m'ha caducat. Jo penso que tothom ha de tenir el dret

de fer-ho. Jo crec que això... i a lo millor una manera de que pogués entrar, vale, on

et poses. Perquè venir a... ho dic perquè també som molt professionals en això.

M- Jo crec que això ja passa. De dir, jo vull ser-hi però no puc... bueno m'apunto i
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així m'entero.

Jo- No, no, clar, això no.

M- Això és el que pot passar aquí.

D- Les comissions temporals que estan a totes les propostes, aquí et podràs apuntar

alo que vulguis. O sigui aquí hauràs de venir en alguna perquè en totes hi ha les

comissions. D'una manera o d'una altre si vols participar, per molt que això sigui

tancat, que crec que m'he quedat sol...

[S'incorpora a la reunió una altre membre de la colla, la Marta G. (MG)]

M- No, no.

J- Jo ho mantinc.

D- És tancat, però aquí si hi ha una comissió temporal.

J- Si però jo també ho tanco eh, jo la tanco.

Jo- La permanent?

J- Si, això ho vaig dir perquè... com a mínim vull això, si per aconseguir això l'he de

fer oberta doncs la faré oberta, però el meu desig no és obert. No per cap història de

poder raro sinó per dinàmica. Perquè jo feia com dos diferenciacions. Una cosa seria

la junta i una altre seria el consell. Són com dos òrgans. O sigui, aquesta gent d'aquí,

sols, no se quina és la seva periodicitat, aquests. Igual un cop al trimestre, no ho se...

i tots aquests...

[La conversa es dispersa per la entrada a la sala d'una persona externa a la

colla].
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J-  El  que us  dic  és  que  la  meva proposta  és  que  el  paio  marxandatge  i  el  paio

pirotècnia no els veig molt d'aquest grup, molt fixes, saps? Manteniment si perquè

sempre passen coses. Una reunió amb més tranquil·litat per saber com anem. Aquests

dos... bueno ara mateix perquè no se exactament què té en ment el David que ha de

fer aquest senyor.

Ja- Jo se que tinc al cap jo, que pirotècnia és bastant important. Marxandatge, hi ha

un tema que és que a la colla va entrant gent nova, i quan entra gent nova sempre es

necessiten samarretes i  dessuadores,  és  un tema que sempre ens queda al  cul  de

l'armari perquè no és un tema urgent. Abans que això ve un correfoc. Llavors clar, jo

per mi si que és important tenir una persona de marxandatge perquè és una persona

que tindrà al cap de fer samarretes quan algú entri o algú en vulgui.

D- Jo ara pensava que d'aquestes propostes, excepte la del Joan que potser és una

mica... diferent, ni millor ni pitjor, diferent. Però les altres tres no podríem trobar els

punts en comú i fer-ne una?

J- Clar, és que jo la meva si la equipar-ho amb la teva i li trec un paio de cada en

aquest flipat ja ho tinc.

D- Ho dic per presentar com a màxim dues propostes. Clar lo ideal seria presentar

una. És possible, no? Jo es que allà veig molta diferència, no?

J- A on?

Jo- Jo crec que la diferència principal del grup nou, diguéssim, és que és semiobert;

és a dir, una persona sense càrrec que es compromet  anar-hi hi podria anar.

J- Això ho podríem regular. Jo si ho regulem ho compro.

D- Vale, jo també.
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J- Si diem, cinc persones màxim.

Jo- Vale.

D- O que entri a donar suport a qualsevol d'aquestes figures.

Jo- I a la segona reunió que no hi has anat fora. Això em sembla bé que ho regulem.

Per a que no passi això que deia el Marc que passa a la permanent.

J- A la segona reunió que no hi has anat injustificadament, és a dir, per qüestions de

feina...

Jo- Si és esporàdic vale però si ha de passar sempre pues...

D- Si no pots no t'hi posis. Una cosa és que un dia o dos, tres...

J- Tenir una reunió del cau és justificable, però si tens una reunió del cau no t'apuntis

aquí.

D- Per això dic, si ja tens coses a aquella hora.

Jo- Clar, si és un cop l'any, bueno, pot passar, però si ha de passar un cop al mes pues

no.

D- Tu creus que podem arribar a un sola proposta?

Jo- Jo crec que si, que si anem parlant hi arribarem.

D- Vale, voleu que porti una altre pissarra?

J- Si, si.
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[En David marxa a buscar la segona pissarra]

MG- A mi m'agradaria dir que a mi m'agradaria venir aquesta reunió però sempre és

a l'hora que treballo. Bueno, avui he vingut perquè el Joan m'ha dit que segur que

fins ales deu estàveu però bueno, no se si faig bé venint. Es que li vaig demanar al

Joan que em posés als mails i tal.

Ja-  Bueno  a  la  primera  vam fer  diagnòstic  i  a  la  segona  vam fer  propostes  de

funcionament. I ara estem intentant funcionar-les.

MG- Vale, vale.

[Entra el David amb la segona pissarra]

D- Ningú vol escriure?

(La conversa es dispersa uns minuts)

J- Comencem per un concepte que ha sortit que és que el tresorer és el responsable

de la comissió de finançament?

MG- David, vols que escrigui jo?

Jo-  A mi  em  sembla  bé,  crec  que  aquí  hem  de  fer  algo  amb  la  comissió  de

finançament, l'hem de reinventar.

J- Està clar que el tresorer...

Jo- Hi ha de ser.

J- Hi ha de ser. I per tant, el tresorer pot ser el responsable d'aquesta comissió?

192



Jo- Està clar que ho hi és el tresorer o suprimim la comissió.

D- Jo volia escriure.

J- T'ha fet fora?

D- Si.

Jo- Aquesta la poseu de presidenta i...

J- Clar, és que arriba aquesta que no té la puta idea.

MG- Vosaltres parleu i jo escric.

D- Un moment, hi ha d'haver un secretari?

J- Si.

D- Algú diu que no? Vale, un secretari. Ha d'haver un tresorer?

M- Quina és la feina de cadascun? Del secretari?

D- Després ho definim. Per exemple el Marc aquí, ai el Joan aquí diferenciava coses

del secretari, quan definim cadascun per separat. Però jo crec que si fiques aquest el

secretari automàticament es descarrega de tot. Vull dir per mi el secretari ha d'agafar

atès i enviar actes i portar l'agenda.

JR- Totes aquestes coses que tu poses pel mòbil i que jo no se.

J- Quines coses poso pel mòbil?
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JR- El WhatsApp i... el WhatsApp jo mai el veig?

J- Quin WhatsApp mai veus? Però si tu mandas cosas!

D- Exacte, només l'etiqueta, o sigui lo que farà cadascun ja ho farem... no crec que

doni temps avui, no? Ja ho farem no, definir...

MG- Però si una està clara ja ho tenim.

D- Ah, vale, vale.

MG- Molt bé, tenim el secretari i representants de diferents comissions.

D- El tresorer dèiem que també, no?

J- Tresorer també. El tresorer és una figura importantíssima.

D- Lo del subdelegat ho veieu clar, que és una figura que...

Ja- Un moment, dèiem que el tresorer havia d'estar també a finançament, no, o no?

Jo- Si, ha d'anar lligat, d'alguna manera, o és el responsable o com a mínim ha d'anar

lligat.

J- Un moment, aquesta senyoreta no sap on va i aquí no li cabrà.

(riures)

MG- Tu tranqui que m'hi cap.

Ja- Parlar de secre actualment
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Jo- Es que no, per mi no.

D- No, no, no, per mi tampoc. Clar es que jo aquí em trobaria en un altre moment i

definiria cada càrrec. Perquè és això, per mi segurament el secretari és qui agafa acte

i envia acte i porta l'agenda i ja està.

Ja- I el tresorer ha d'estar a finançament.

D- Exacte, si.

Ja- Jo estic dient la cosa que tots estem d'acord per ja sumar-ho, que és el tresorer

barra finançament.

D- Ja està, ja en tenim dos fusionades.

Ja- Clar, això tots estem d'acord, no? Tresorer barra finançament.

J- Igual que el de comunicació que vam dir allà és el responsable de comunicació.

Jo- Vinga que més, comunicació.

MG- Però comunicació no és una comissió?

D- No, no, ara estem dient una persona. Comunicació.

Ja- Comunicació...

Jo- Qui sou a comunicació? Jaume i...

J- Eh... Te’n faries creus, ho vols saber?

Jo- Sou bastanta gent?
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J- Mira, en el grup de WhatsApp hi ha la Anna J, el Dani C, la Roco, el Miralles, el

Mullor, el Marçal, el Pol i jo.

Ja- És una broma, no?

JR- I sou de què?

J- Que facin algo... el burro delante para que nadie se espante, Bueno ara mateix jo.

I... la Roco.

MG- Jo porto la comunicació del grup de tabalers.

Jo- Però no estàs al grup de WhatsApp!

D- Veus, això s’ha de unificar d’alguna manera.

J- Si. Bueno. Seguim.

Jo- Comunicació s’ha d’organitzar. Manteniment també queda clar, no?

D- Jo penso que també. Marta, manteniment, també.

Jo-  Jo  tinc  un  dubte;  teniu  clar,  si  ho  teniu  clar  endavant,  eh,  teniu  clar  que

marxandatge va separat de manteniment.

J- Si.

M- Si

Ja- Si
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Jo- Val, perfecte.

D- Si. Clar mi per exemple per mi manteniment és revisar... no fer-ho eh, això no vol

dir que aquestes persones ho hagin de fer, vestuari... com que aquest està en contacte

amb el responsable de diables, de bèsties i de tabals aquest és el que potser ha de

centralitzar de dir “ei tio que ens estem quedant sense d’allò”. Vale, manteniment,

no? Clar i marxandatge és una altre cosa que és què podem fer per vendre, no? Clar,

per mi dins de marxandatge si que està, tot i que no sigui marxandatge com a tal, si

que estaria el “no queden samarretes de diables internes, se n’han de fer” per mi això

també entra dintre de marxandatge. I jo continuo defensant els diferents responsables

de cada grup perquè una mica això, jo crec que són necessitats diferents, o sigui tot i

que tenim el punt comú. Jo crec que tenim necessitats diferenciades, no diferents sinó

diferenciades; i cada un té el seu espai de d’allò, no? Diables té la federació, bèsties

té bestiari... i són coses diferents, no? Tabalers té les seves pròpies necessitats i penso

que això és molt,  molt... que aquí també se’ns tiraran al coll,  que com que hi ha

d’haver  un  representant  de  tabalers?  Jo  crec  que  si  perquè  són  unes  necessitats

concretes. Llavors jo defenso això, que hi ha d’haver un representant de cada grup.

Jo- Jo crec que si. Se’ns tiraran al coll...

J- Si voleu li podem intentar canviar el... hem de posar aquesta paraula?

Jo- Jo penso que si i que l’hem de defensar.

J- La paraula eh, tabalers. Posar aquesta paraula.

D- Perquè no.

Jo- I  a  més a  més penseu que ara mateix tabalers,  persones  que toquin el  tabal,

representa un terç de la colla. Oju eh, poca broma, és adir, si no som capaços de

reconèixer que hi ha una de cada tres persones que toca el tabal i que t’està dient “ei,

necessitem tenir veu”.
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D- És això, jo penso que és lo que dic, a igualtat dels altres dos. Jo penso que cada

grup té les seves necessitats concretes i que hem de saber i hem d’estar al dia de les

necessitats de cada grup.

Ja- Clar, exacte.

M- El tema és que tots som diables però...

D- Però això ja ho tenim, això ja ho hem discutit moltes vegades.

J- Això està molt clar.

D- I ja partim d’aquesta idea.

Ja- No, però les necessitats d’algú que toca el tabal és diferent d’algú que no el toca.

D- Jo penso que si.

J- Home clar, òbviament hi ha una necessitat que és que porta el tabal i no porta

banyes, i es deu sentir estrany.

Jo- Jo vull reivindicar una caputxeta. On la reivindico?

J- Clar.

D- Bueno, Bueno! Poc a poc! Vale!

(riures)

Jo- Tabalers, bèsties i diables, a mi em sembla bé les tres.
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Ja- Un parell de correfocs amb la Polseguera i aconseguirem que tots els tabals portin

banyes.

Jo- Clar, només ens heu de cremar una mica més i ja ho estarem demanant a crits.

D- A l’únic que no, de moment de la meva perquè clar, jo ara estic mirant la meva...

(La conversa es dispersa i deriva la qüestió de les banys)

JR- Falta el de la pirotècnia, no?

D- Ara, això volia dir.

J- Jo, per mi, per dir si al de la pirotècnia...

D- Jo el defineixo.

J- Vull que me l’expliquis.

D- Vale, jo la proposta, crec que la colla ha de tenir un responsable de pirotècnia i

això és: tenir per exemple, que cadascú, no parlo de quina fàbrica ha de ser eh, ara, la

fàbrica ja la decidirem si volem entre tots o lo que sigui. Però jo penso que hi ha

d’haver una comunicació, quedar bé amb ella,  amb qualsevol d’elles eh, no estic

parlant de quina fàbrica. A més penso que aquesta persona és la que ha de centralitzar

tota la relació amb aquesta fàbrica a nivell de “ei, ja tenim totes les factures d’aquest

any tancades?”, no pot ser que al mes de gener ningú sàpiga on està la factura d’una

actuació de no se quin mes de no se quan perquè aquella gent  ha de facturar al

desembre, aquella gent ho ha de tenir tot tancat. Llavors aquest tio no només ha de

centralitzar  totes  les  comandes,  que  ademés  és  això,  responsable  de  diables;  “ei

pirotècnia,  tenim un  correfoc  de  tal”  vale,  vale,  quan  pressupost  és?  Tan.  Pam.

Pirotècnia. No et preguntaré ni que d’allò ni  que d’allò.
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J- Vale. Però perquè està aquí?

D- Home perquè ha d’estar al cas de tresoreria, ha d’estar totalment en contacte amb

tresoreria, i ha d’estar totalment en contacte amb els altres grups. I a d’estar al dia de

lo  que  s’està  fent.  Si  decidim  que  no  anem  a  València  perquè  no  tenim  tro...

pirotècnia... clar, jo per mi pirotècnia és important en aquest aspecte, facturació, tema

de relació amb les fàbriques...

J- Jo el veig important, però no aquí com un comunicació o com un manteniment, o

com un... Bueno potser si.

D- Bueno...

J- T’ho compro, t’ho compro.

D- Això podria ser, veus, aquest, com que després hem de definir cada càrrec, aquest

el podríem fer compatible amb algun dels altres tres. Que sigui diables i pirotècnia o

bèsties i pirotècnia o tabalers i pirotècnia, dic jo eh, ara se m’acut.

M- Jo per mi posaria... perquè jo tinc permisos, també, i jo crec que permisos, es

podrien fusionar pirotècnia i permisos.

D- Però veus, per mi permisos és cada comissió.

J- És cada comissió, així tothom et va tocant.

M- Però si hi ha gent que no sap d’això...

J- Que no sap què? Copiar i pegar, tio...

M- No, no, no, fer-los no, d’on es treuen, per exemple.
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D- Però això tot és “ei, hem de fer el permís i no sabem”, com que aquesta gent és

fàcil. Per mi és fàcil amb aquesta proposta. Quan es creï la comissió d’espectacle, per

exemple, que per mi és de les temporals, haurà de venir, crec que un cop al mes, o

quan es reuneixi l’equip de treball haurà de venir a totes les reunions, perquè haurà

d’anar dient lo que estan fent. “ei, estem a un mes i mig i encara no hem enviat el

permís, algú ens pot ajudar a fer el permís?”.

JR- Jo, si hem permeteu, amb el règim intern posar les fechas i fer unes cartolines

dels  actes,  es  té  que  demanar  això,  un  mes,  dos  mesos,  més  aviat  millor...  la

pirotècnia té que fer-se aixís o de l’altre manera.

D- Està clar que podem tenir una agenda, o sigui dels actes anuals, aquests que diu.

JR- Una carpeta que vingui qui vulgui i ah.

M- Sant Joan, el Clot, tot això.

D- Per mi això ho ha de centralitzar el  secretari.  Per mi dintre del mail  i hauria

d’haver  el  drive  i  tot  això,  que també s’hauria  de  començar  a  fer  servir,  i  això,

guardar  subvencions,  guardar  permisos,  perquè sigui  en un moment donat  copiar

pegar o canviar una data.

JR- El protocol, de fer el protocol i tu agafes el d’allò i saps lo mínim de fer. Que

també pot passar que després tu vagis a l’ajuntament i tot lo que pone allí no vale

nada. No importa.

D- Fa un temps, va sortir aquesta proposta de fer els protocols. Si alguns estàveu...

Bueno, va sortir de protocol·litzar cada acte d’aquests anuals. D’aquesta manera qui

entrés en una comissió que no ha estat mai pues deixar protocol·litzat que ja sabem

que un mes abans hem de presentar un permís. Que això ja seria jo penso una feina

important però no urgent.
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J- Si, fer un manual per exemple de com fer l’acte de Sant Joan. De dir, l’electricitat

està a la Farinera. I ho has de demanar a tal persona.

Jo- No és urgent però un cop tinguem, per mi eh, un cop tinguem aquesta feina feta

el següent pas és tenir això. I llavors, jo que se, si existeix la figura del coordinador o

qui sigui que s’encarrega de dinamitzar les comissions, cada acte anar dient “heu

d’elaborar això”.

D- Es que a lo millor un dels primers objectius del primer equip de treball ha de ser

aquest.

Jo- Aconseguir que això existeixi.

D- Fer protocols de tots els actes.

Jo- Perquè llavors és molt més fàcil. Ens treu moltíssima feina.

D- ÉS molt més fàcil i jo crec que facilita que una persona que no ho ha fet mai

s’atreveixi més a fer-ho,  perquè diu “hòstia jo no se...  té,  mira”.  Que ademés ho

podem fer físic de dir “té, mira’t el protocol de la revetlla de Sant Joan” tot lo que

sigui sempre igual

J- Un mapa de com és tot lo que es monta. On es posa l’escenari, on es posa el punt

de llum, que la gent no sap que les faroles estan marcades, que cada farola té un

número... vull dir tot això la gent ho descobreix quan arriba aquí.

D- És un marron això. Perquè truques al tècnic i et diu “has de mirar el número de la

farola, vale, un moment”...

JR- I sempre et deixes algo.

Ja- Això ja ho farem, no?
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Jo- Ho apunto per fer-ho.

D- Anava dir, fins fa poc, o fins ara, teníem una llista negra amb secretaria, que li

dèiem llista negra així en broma perquè eren temes que sortien i que crèiem que era

important tenir-los present per... podem tenir una llista negra amb coses d’aquestes.

O sigui fer protocols de tots els actes.

J- Val, llavorens, en aquesta llista que hem creat aquí, que hem part de la del David...

Jo- Ai si, jo tenia un dubte, perdó. Es que tenia un dubte del tema de pirotècnia. És

un responsable o una comissió?

D- Jo crec que amb un responsable n’hi ha prou.

JR- Un responsable i segons quines...

Jo- Es que recordo que la Berta va treure el tema i va dir “no fem un responsable

perquè aleshores si aquesta persona marxa estem venuts”.

D- No, però això és lo de sempre, per exemple, ara fa poc el Marc li està començant

a bullir la sang amb això, perquè no, doncs fem-ho, que som tres, doncs tres.

J- Això... en una colla de diables, venuts, venuts... amb això no ens quedarem. Si

fóssim de teatre...

D- I ademés “ei, que a partir d’ara et trucarà tal, en comptes de trucar jo et trucarà

tal” i fa el tracte que vulgui la persona aquella que vulgui. Primer objectiu, si es que

al final hi ha responsable de pirotècnia és presentar diferents propostes de fàbriques i

potser entre l’equip de treball decidir.

JR- I també una miqueta és ajudar a la gent que monti qualsevol cosa, això no va bé
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o queda bé o no.

D- El volem aquest responsable o no al final? Perquè o el veieu clar.

J- El que jo no, jo el responsable jo el veig clar, lo que jo no el veig clar és aquí.

Perquè el vols tant aquí.

D- A part de que és una persona més a l’equip jo penso que ha d’estar al tanto de lo

que està passat. Penso jo eh.

J- I ara jo aquí en això que estem dient, si en aquí li sumo el coordinador de comis jo

compro.

D- Vale, i perquè no fusionem coordinador de comis amb subdelegat? Que tingui la

feina... o és molt curro, no?

Ja- Massa feina per a una persona.

Jo- Jo crec que ara mateix, de... potser m’equivoco eh, però com va quedar lo de

cultura?

J- Fatal.

D- El delegat de cultura és la Eva, i són un equip de tres persones.

Jo- L’Ivan i el Josep que també van a les reunions i ens porten...

D- Això.

Ja- Van a les reunions què vols dir?

D- No té perquè.
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Jo- O sigui, algú d’ells tres.

D- A bueno clar.

Jo- I  baixarà,  Bueno vindrà a  les  reunions  de diables i  informarà.  Doncs per  mi

aquesta persona és la única tasca que ha de tenir,  a o ser que vulgui agafar més

comissions, però és la única tasca que ha de tenir i ve i ho porta.

J-  Però jo no li  posaria cap càrrec aquí,  simplement ve i  ho porta.  Si ens ha de

transmetre algo o li hem de transmetre algo lo convoquem.

D-  Correcte.  Ja  queda  automàticament  descarregat.  I  si  posem  un  tresorer  ja  li

descarreguem la meitat de fina. Estupendu.

Jo- No carregar al delegat de cultura o subdelegat.

D- O sigui podríem posar al delegat apart.

J- Delegat de cultura entre parèntesis.

D- Exacte.

Ja- Però...

J- I a mi per acabar-hi de posar the guindill em falta el coordinador de comissions.

M- Jo el posaria.

J- Que seria el de les comissiona atemporals, és a dir, el coordinador de comissions

seria...
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Jo- Temporals.

D- Temporals.

Ja- Un moment, un moment, tanquem una cosa. Perquè jo tinc dubtes, no, o sigui el

delegat de cultura estem dient de posar-lo de forma... quan sigui necessari.

D- No.

J- Jo si.

D- Ah, no, jo deia a l’equip de treball.

Ja- Es que crec que no està clar. Per això.

J- Però això no ho podràs canviar perquè ara el delegat de cultura és la Eva i en

aquest equip de treball la Eva no podrà venir.

Jo- No, però tindrà algú dels altres dos, o el Josep o l’Ivan.

D- Per això eren tres, perquè la Eva no podia venir justament a diables em sembla

que va dir. A gegants podia, a les juntes podia però a diables no. Llavors va sortir.

J- Vale, i voleu que vingui sempre.

Ja- Això és lo que no ha quedat clar.

J- Per mi no em cal que vingui sempre.

D- Clar, veu hauria de tenir sempre.

M- Que vingui però que no tingui ni veu ni vot.
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Jo- Clar, això de que no tingui veu no ho veig.

J- No tenir veu és una putada.

D- A lo millor agafo la idea aquesta de que vingui quan li convingui. De que vingui

el delegat de cultura quan...

JR- Si no ve la Eva que vingui un altre.

D- No, en el sentit de que... però clar jo veia que vingués sempre perquè llavors

tingués  tota  la  informació.  Avui  per  exemple  hi  ha  reunió  de  cultura.  Avui  per

exemple el delegat hauria d’informar de tot aquest mes que no hi ha hagut junta,

informar del que s’ha fet i del que es farà. Saps? Llavors, per estar una mica al dia jo

crec que hauria d’estar a les reunions del grup de treball.

J- Sempre?

D- Jo crec que si. Perquè sinó què dieu, que vingui només quan s’hagi de dir algo de

dalt cap a baix?

J- No, o de baix cap a dalt.

D- Llavors què fem? El convoquem?

J- No, però si que és cert que si ell ve sempre també està al quite. I quan va a dalt i

algú a dalt diu “oju que diables estem pensant...”.

D- Ara. Veus. Spas, vull dir així.

Ja- Clar, es que és bidireccional.
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D- Per això jo proposo de que estigui sempre.

J- Però aquí estem una mica venuts perquè ara aquest any ha sortit aquest sistema,

però si l’any que ve la Eva plega i surt que el delegat de cultura és en Salla, no et

vindrà.

D- No, no, perdona, aquí si que està regulat. El delegat de cultura, no pot ser delegat

de cultura si no pots estar en contacte amb tots els grups de la secció. Per això la Eva

va dir “no puc” i es va acceptar que es complementés amb més gent.

J- vale.

D- Volem al delegat de cultura contínuament al grup de treball? Si? Hi ha algú que

no? Vale, estupendu.

MG- Esborro el parèntesis?

D- Esborra el parèntesis. I ara del tema que deies tu, Jaume.

J- Coordinador de comis.

D- Estem en aquest punt.

J- Jo ara deia que aquí s’ha d’afegir el coordinador de comissions.

Jo- A mi em sembla bé, però penso això, aleshores hi ha d’haver un... és el mateix

però.  A  la  permanent,  el  responsable  de  la  permanent,  responsable  vull  dir,

dinamitzador, qui pren acte, tal, no és secretaria sinó és aquest coordinador. I per mi

és oberta.

J- Què, què, què?
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Jo- És a dir,  tu dius,  hi  ha una permanent amb una junta i  el  responsable de les

comissions que toquen, si?

J- De cada comissió.

Jo-  De  cada  comissió.  Exacte.  Per  mi  no  es  tant  una  junta  com una  reunió  de

comissions, li podeu dir el nom que vulgueu, o sigui una reunió de comissions en que

el coordinador de les comissions és que les dinamitza.

J- Exacte. Però això seria una altre història eh.

D- Clar però per mi, jo per mi, us explico perquè em sobra aquesta figura.

J-  Jo  ara  aquí  no,  no,  no...  Perquè  tu,  amb  la  teva  proposta  no  anaves  a  tenir

permanent.

D- Exacte.

J- Llavors ara aquí això no...

Jo- Clar, es que abans de dir si volem coordinador o no hem de dir què farà.

JR- Jo crec que les permanents se’n van a norris.

J- Clar, jo dic que el vull perquè jo se que vull que faci.

D- Ara, què vols que faci?

J- Bé. Jo, o sigui, aquesta persona és qui sap què tenen les comissions entre mans i

quines comissions estan, d’aquestes que els hi heu dit volàtils, o no se com, quines

estan constituïdes i quines no. És qui sap a través d’aquesta reunió d’aquesta gent

que diu “ei, que ve Sant Joan o no se que”, pues llavors cal crear la comissió Sant
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Joan.  I  aquest  és  qui  dirà  “atenció,  acabem de crear  la  comissió Sant  Joan.  Qui

s’apunta? Ningú? El dia 30 heu d’estar apuntats. Si el dia 30 no esteu apuntats no hi

ha Sant Joan”

M- És fer la feina de secre d’organitzar les comis.

J- Organitzar una mica les comis. Llavors aquest tio no va a totes les reunions de

totes les comis perquè sinó acabarà locu. I aquest tio per mi és qui es reuneix amb el

responsable de cada comissió quan ells ho trobin necessaris. I per mi això, aquest

acte de que aquest tip  es reunís amb el responsable de cada comissió, més aquesta

gent era la permanent tancada.

D- Jo us dic perquè no ho acabo de veure. Et dic la meva opció.

J- Vale.

D- Potser si. Però la meva opció, tot i que no està reflectit allà, té... perquè clar, aquí

tenim les atemporals ja reflexades, les que han d’estar tot any. I per mi com que

aquest equip de treball es reunirà un o dos cops al mes, quan s’hagi de crear Sant

Joan, al mes d’abril, junta, grup de treball... aquest equip al final no sabem com dir-li,

enviarà mail a secretaria.

J- Els timoners.

D- En aquella reunió direm “ei, en aquesta acta ha de sortir que s’ha de crear la

comissió de tal”. A partir del mes d’abril el representant de la comissió Sant Joan ha

d’assistir a les reunions d’aquest grup. O sigui per mi és tancat excepte quan hi ha

una comissió en funcionament. És a dir, aquest grup de treball, per festa major, no

serem 10, serem 15.

J- És a dir, que tu aquí afegeixes...
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D- Temporalment, al responsable...

J- Tu això t’ho cargues.

D- Exacte, això m’ho carregaria.

J- I aquí afegeixes.

D-  Al  responsable  de  cada  comissió  temporal.  Perquè  les  atemporals  ja  estan

representades.

J- El responsable.

D- Només el responsable.

J- El responsable.

D- Només el responsable. Que no sempre ha de ser el mateix.

J- Però aquest senyor no existeix fora d’aquí tampoc?

D- Per mi no. Per mi el que calendaritza és l’equip de treball. O sigui nosaltres a

principi d’any hem de tenir clar el calendari. Hem de dir, al mes d’abril ha d’estar la

comissió de Sant Joan constituïda.

J- També t’ho compro. Però això és tancat això eh.

D- Per mi és tot el rato tancat excepte quan hi hagi comissions temporals.

Ja- Això està bé però hi ha tants temes a la colla.

Jo- Clar. Es que per fer això s’han de reunir cada setmana, mínim dues hores per
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reunió.

Ja- Clar.

D- Si, si, però es que jo lo que parlin les comissions només ho sabré un cop al mes

eh. Com a equip de treball.

Ja- No, no, jo no anava per aquí. El tema és, vale? Que la naturalesa dels temes és

tant diversa, d’acord, que si no poses, jo crec eh, una persona que tingui la figura de

coordinadora de comissions llavors... ningú s’encarregarà de dir hòstia...

D- L’equip.

Ja- No, perquè no tens ningú.

D- Secretari. Per mi el secretari és: socis...

Ja- Secretari aglutina tots els temes?

D- Per mi no, per mi secretari és: els socis, els membres, actes i agenda.

Ja- No, perquè secretari gestiona el mail. I si gestiona el mail, el canal d’entrada per

excel·lència de la colla.  O sigui,  secretaria és qui dinamitza la reunió.  No es pot

ocupar, clar.

D- Aquí és on entren els dos grups aquests que tu proposaves?

Jo-  Exacte.  És  a  dir,  aquest  grup  no  s’ha  d’encarregar  de  les  sortides  ni  s’ha

d’encarregar dels actes. És a dir, hi ha d’haver...

D- No, veus, per mi si.
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Jo- Per mi no. Hi ha d’haver, sinó...

J- Però...

Jo- Un moment, explico, eh, ja se que potser la idea era ajuntar-ho però per mi la idea

ha de ser que les reunions si duren una hora durin una hora.

D- Exacte.

Jo- Aleshores això que es crea, aquest grup, tracta temes transversals.

J- Jo tinc una pregunta per entendre el que tu estàs dient.

Jo-  Vale.  Un  moment,  acabo  això.  L’exemple,  debatem  sobre  quina  pirotècnia

agafem. Doncs això no cal que ho faci una permanent oberta, no se que. No. Ho fa

aquest grup, avui us presento les propostes, us les mireu i el proper dia en parlem.

D- Exacte.

Jo- Vale.  Perfecte.  Ara,  no cal que vingui aquí a explicar-me que hem rebut una

sortida per anar a Sant Boi, he de parlar a veure si tenim per aparcar... no, aquí no.

Això en un altre grup i qui s’encarrega és el coordinador de comissions.

D- Però una sortida no té res a veure amb una comissió. Una sortida és una cosa

puntual que portarà...

Jo- Bueno, dic una sortida però és igual, comissió de Sant Joan per mi és aquest altre

grup que s’encarrega. Perquè si estem dedicant el temps a parlar de Sant Joan no

l’estem dedicant a parlar de la pirotècnia.

D- Però veus a mi en el moment que es creï la comissió de Sant Joan seria, un cop al

mes o dos cops al mes, els que diguem eh, comissió Sant Joan, que hem fet fins ara
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“pues mira, hem fet el grup, tenim això, necessitem ajuda en... escolta, comunicació,

tu tenies uns contactes pel Facebook que no se què”.

J- Deixa’m fer una pregunta, segons el teu model de negoci aquesta gent es reuneix

per ella sola?

D- Si.

J- Cada quan?

D- Cada quan cregui.

D- Jo crec que com a mínim s’hauria de reunir dos cops al mes.

J- I aquesta gent més aquesta?

D- Igual.

J- Són dos tipus de reunions diferents?

D- No. La mateixa.

J- O sigui, quan aquests es trobin es trobaran amb la gent que hi ha aquí.

D- Exacte. “ei, es festa major, en comptes de dues reunions al mes n’hem de fer

quatre” en fem quatre, és un cop a l’any.

Jo- Això és el que jo no veig. Que jo sóc marxandatge i m’he d’estar menjant totes

les reunions de festa major. No. Jo faig la meva feina de marxandatge i tinc un grup

en que ho parlem i ens anem... però després a mi potser no m’interessa festa major, jo

vaig a festa major a cremar i no em ralleu.
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J- O sigui tu estàs dient, aquesta història d’aquí ho fiquem fora.

D- A part.

Jo- A fora.

D- Autogestionada.

Jo- I aquest és el tio que fa el pont.

J- I aquest tio que és el que està aquí apareix aquí i a la reunió d’aquests per dir

“teniu en compte que Sant Joan sembla ser que encara no tenim grup o no se què”.

Però aquest tio... jo també ho veig més així.

D- Aquest tio està a les reunions  de l’equip de treball?

Jo- Si.

Ja- Però llavors hi ha càrrecs que per collons s’ho han de menjar tot, eh, perquè mira

el secretari ha d’anar a les dos.

Jo- No, per mi el secretari no hi va. Es que un altre tema que ara trèiem és el mail.

Perquè hi ha d’haver un mail intern i és el mateix mail que l’extern. Potser n’hem de

tenir dos.

J- Si, això si.

Ja- Si, si.

J- Ho tenim.

D- Ho tenim, ho tenim. No funciona bé però ho tenim.
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J- Però per això hem intentat quedar 28 vegades i no ha sigut possible quedar amb la

Roco  per  solucionar  el  tema  aquest.  Però  això  és  tant  senzill  com  posar  un

autoresponder a sercretaria@gmail.com i dir: “hem canviat la nostra adreça de mail”

i quan l’ICUB ho vegi dirà a mira, han canviat el mail.

Ja- Un segon, no m’heu deixat acabar, a part del secretari i han altres.

Jo- Posa més exemples, a veure.

Ja- Bèsties. Jo vaig a la reunió de bestiari a nivell de Catalunya, vale perfecte. Però si

hi  ha  un  manteniment  també  em toca.  I  llavors  jo  tinc  molts  focus,  la  part  de

manteniment, la part de sortides.

D- No.

Jo- Jo crec que aquest és el tema. La sortida de bèsties no té per què portar-ho la

persona que porta bèsties.

D- Exacte.

Jo- El manteniment potser si.

J- No, ja ho parles aquí. A la reunió aquest paio li diu en aquest paio.

D- Exacte.

Jo- Però les sortides, per dir algo, Montmeló, que vam anar perquè en Marçal ho va

proposar, si no recordo malament, doncs és ell qui es farà responsable de la sortida i

que potser no és el responsable de bèsties.

Ja- No, no, clar, clar. És més la informació de bestiari.
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D- El de bèsties farà això i li dirà al de manteniment, «ei, el Pork està fet una merda»

i  a  lo  millor  manteniment  parla  amb  coordinador  de  comissions,  penso  eh,  «ei

coordinador de comissions, passa això amb el Pork», creem una comissió...

Ja- Ja...

D- No és que ell hagi d'anar a Vilafranca a parlar amb la constructora, no, no. Perquè

no creem una comissió. De fet hi ha una comissió per anar a portar el Pork.

J- De fet això, en aquesta reunió d'aquí, aquesta gent es pot cremar.

D- Ara veig el coordinador de comissions. Ara ho veig.

Jo- Jo crec que és això.

J-  Llavors  com  ho  enfoquem  això?  Això  ho  enfoquem  que  li  diem  en  el

coordinador...

D- Vale, accepto el coordinador de comissions i separem reunions de comissions.

Vale, l'accepto. Eh, puc afegir a... comunicació barra relacions públiques?

J- Si. Endavant.

Ja- Si.

D- Perquè llavors aquest és el que portarà el mail i el que farà les respostes a la gent

que vulgui apuntar-se i tot això. I ara se m'ha acudit una altre cosa. Formació.

J bueno, aquesta jo la deia abans però que a mi, jo, aquí em referia amb formació i

acompanyament durant el primer any.
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D- Per mi hi ha d'haver una comissió a cant coral que porti això.

J- Però després he pensat que igual necessitem la... o sigui, després m'he flipat i he

pensat, necessitem a algú que atengui a la gent.

D- La tenim extraoficialment.

J- Però la gent ja que tenim a dins. Per exemple, algú a qui tu puguis anar, bueno,

sempre pots venir aquí a queixar-te, no a queixar-te, a dir algo. Un cap visible de dir,

hòstia., tot lo que diguis diga-li a aquesta persona. No ho se, no es que això ara... ho

he dit però tampoc ho veig clar. O sigui si que seria la mateixa persona, dic jo.

D- I llavors us sembla de crear aquí una persona...

J- No.

D- Una comissió atemporal de formació i recepció o com es digui això?

Jo- Jo tinc un dubte de di és atemporal o és temporal? Per exemple aquest grup,

secretaria rep el mail de que hi ha cinc persones que volen entrar i aquest grup pot

activar la formació. Els que podeu formar.

D- Hi ha un grup, ja t'ho dic ara, també clar, com que no hi ha una organització així,

hi  ha un grup extraoficial,  que no és extraoficial  on estan tots  o gairebé tots  els

RCGRE. Si. Com ho gestionem això? Perquè allò fa eco també? Vull dir allà dius

coses i fa eco també. Molt eco.

M- Potser sobre cada cinc persones que hi hagin noves.

Jo- Clar, potser no cal...

M- Vale, doncs a lo millor en el primer... igual que hi ha la llista negra aquesta, hi
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havia un primer punt, de què era?

Jo- Que les comissions han d'elaborar un dossier.

D-  El  de  protocol.  Un  altre  punt  que  hauria  d'estar  en  la  primera  legislatura,

comencem a parlar en propietat, hauria de ser un dossier de formació.

J- Això de la formació és solucionable com dir, eh... fem dos entrades de gent, em

vaig a inventar les dates eh, al març i desembre.

Jo- I la gent que ve li dius vale, doncs el proper curs que farem és tal diu de tal mes.

D- Ara.

J- I aquesta gent, la feina la sap el que hem de fer. Llavorens aquesta gent reunida

sense pensar si anem amb espardenyes o amb banyes o sense tabalers a Argentona

penso i diu «si hem d'agafar gent nova al gener, al juny, i al desembre, al juny la

xerrada de benvinguda és el dia 18 i el curs el dia 30, i quan algú et truca o et diu

algo li dius «si mira, hi ha la xerrada de benvinguda que serà el dia 18» i jo crec que

es cau de cul. «Ah si? Ara que es febrer ja sabeu quan la feu al juny? Si, si, ja ho

sabem». I ja està. Amb això li trèiem quatre mil whatsapps a la Roco.

D- Pues fem un grup extern amb això, no? Jo crec que hi ha d'haver un grup d'això.

Ja- Si, la formació hem de fer algo.  Estem donant la interpre 18 que és un palo

brutal...

D- Aquí anava.

Ja- I després no... tenim diables nous que estan agafant la piro pel tro.

D- Que no saben qui és el Llucifer.
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Ja- No tio, però que agafen la piro pel tro. O sigui, dius potser és més important que

sàpiguen com agafar una carretilla que no que vol dir... es que no té sentit. Si diables

va canviant i es va adaptant en el temps pues la formació igual, no?

D- Si, si, per això.

J- Però perdoneu, jo ho veig aquí molt un tema... de que aquesta gent d'aquí en un

moment donat decideix que hem de fer amb la formació.

D- Exacte. Vale, ja està. Apuntat com a punt... no ara, vale, vale.

Ja- Però llavors aquesta comissió, bueno aquest grup de treball s'haurà d'encarregar

de dictaminar quan seran les formacions, no?

D- Clar.

M- Datar-ho.

Jo- I si decideix que hi ha un calendari fixe doncs haurà de decidir quan és.

D- Una cosa. Són les 10.

J- I els tabalers que venen i entren i surten com volen.

Jo- A on?

J- Els tabalers nous.

Jo- Ah, es que aquest és un tema que hauríem de controlar i per mi això si que des de

secretaria  quan entra  algú datar  quan entra  i  especificar  quan dura el  període de

prova.
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D- Tot això quedarà especificat. Això, si tal dia és la formació, com que nosaltres en

un principi vam quedar que tothom havia de fer la formació doncs tothom anirà així.

Jo- Clar, però això amb els tabalers no passa.

Ja- Clar, això s'hauria de regular. Als tres mesos o fas la formació o...

D- Es que això queda així, si no fas la formació i portes, el que dieu, tres mesos aquí

i no fas la formació... adiós.

Ja- Això també és RRI, no?

D- Si.

Ja- Tenim un lloc pel RRI on apuntar les propostes?

Jo- Si vols aquí a la llista, que això ho tornarem a treure.

D- És la proposta mare, sense RRI no fotrem res.

Ja- És com per exemple l'altre dia dèiem...

J- Una cosa, això, aquí serien les volàtils, no?

Ja- Dèiem que a València per a que la colla et financi una part si portes tres mesos i

no són socis no passa res i si fa més de tres mesos si.

D- Igual que el tema de ser soci, jo crec que ha d'anar lligat.

Ja- És el que estava dient.
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D- Ah, vale.

D- Una cosa, a l'assemblea que es presenti això entenc doncs...

M- Ens maten.

J- No crec, no crec.

Jo- No crec eh.

D- Els dos punts del ordre del dia seran organització i RRI?

JR- No, primer RRI i després organització.

D- Es presenta en dos blogs? Funcionament i RRI? Perquè d'allà surti ja la manera de

funcionar,  es  presenti  la  candidatura  de  l'equip  de  treball  i  ens  puguem posar  a

treballar d'una puta vegada? O no?

J- Es presenta un document de règim intern on a dins hi haurà...

D- Això per suposat.

J- Per mi va tot lligat. Si el funcionament no s'accepta quedarem sense funcionament

diguéssim dinàmic, d'aquest, però si que s'aprovarà lo dels mesos de prova i...

D- Vale, vale. A l'assemblea aquesta dos punts.

Ja- És molt a tragar. És molt a tragar eh en un dia.

Jo- Però jo ho faria eh.

Ja- Això però... amb dos termos de til·la eh.
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Jo- Un moment, hi ha un tema que...

J- S'ha de fer un document de règim intern, s'ha d'escriure i s'ha d'enviar. I s'ha de dir,

això  és  el  que  proposarem  a  l'assemblea,  no  us  l'explicarem.  Vull  dir,  no  us

l'explicarem. L'hem enviat perquè la llegeixis.

Jo- Es que... a l'assemblea recordeu, en teoria a l'assemblea no es debat, eh, i jo ho he

anat recordant als mails. El lloc de debat és aquest. A l'assemblea no es debat. Vam

dir que s'han acabat els debats a l'assemblea.

D- Exacte.

J- Hi han precs i preguntes però no...

J- S'explica, hi poden haver precs i preguntes, però no es debat.

D- Jo penso que això hem de ser conscients, molt, d'això, i hem de fer pinya el dia de

l'assemblea, allò que dèiem de fer-nos costat, o sigui no es pot quedar el Joan sol a

l'assemblea defensant que no anem a debatre. Hi ha un punt...

Jo- Insistim que hi ha aquesta reunió, no se què, envio un o dos mails per reunió per

recordar que hi és... perquè és aquí on estem fent el debat.

JR- Envieu les actes?

Jo- No, les actes només són per qui ha vingut en alguna reunió.

D- Jo faria, quan tinguem el d'això fet enviar-lo a tots els socis i llavorens que s'ho

mirin. I si hi ha algú que té alguna cosa que ho porti, que ho enviï per mail o que

porti una carta o lo que sigui.
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MG- O que vingui.

J- I quan aprovem el RRI, els primers cops que fem actes o que obrim una llista es

copia a sota el «recordeu que no podeu sortir al correfoc amb sabates que no sigui

fosques, no se que». I jo vaig trobar potser la manera no, ho vam incorporar a la

reunió de sortides  d'incorporar  la  figura de dir  «algú d'aquí  creu que algú no va

acorde per sortir?».

D- Bueno jo és el que volia fer a València en aquests aspectes a nivell de portar la

sortida entre tots una mica, no? Sensibilitzar a tothom de dir, s'ha de recordar dues

persones que anem en fileres o es que entre tots hem acordat que anem en fileres.

Clar, una mica en aquesta línia. Una cosa, pareu un moment, són les deu, clar, i ara

queda un tema... complicat. El tema si és obert o és tancat, no?

J- No. Per mi és super fàcil.

D- No, per mi també.

Jo- Un moment, un moment.

D- Però per ell no.

Jo- És tancat però no vol dir que s'hagi de tenir un càrrec per entrar-hi. És això el que

volia dir, eh. I amb allò...

D- I amb la proposta que et feia jo? Que era lligat...

Jo- Jo compro, és a dir, jo vull la possibilitat de que, pot estar regulat com vulgueu,

però la possibilitat de que si jo vull saber com està funcionant aquell grup pugui

anar-hi. Que no sigui un grup opac.

D- Vale. Que puguis anar...
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Jo- Màxim cinc persones i amb el compromís que hi van durant tant de temps...

D- A fer algo o no? O jo puc anar allà a escoltar només o a prendre'm la cervesa? I a

molestar.

J- «¿Perdone, puedo venir a hacer preguntas sin importáncia?» No.

MG- Qui diu que passarà això?

D- Si.

MG- A mi em sabria greu, si no estàs aquí dins, no poder venir. A mi em sabria greu.

D- Regulem el que tenim. Un moment, la meva proposta, que potser no estaves tu

abans és dintre d'aquest grup tancat  i  opac,  la meva proposta,  ell  a fet  aquesta...

aquest d'allò i jo li dic vale, jo vull entrar amb aquest equip de treball, vale, amb qui

t'apuntes? Amb el responsable de tabalers? Vale. Ja feu un equip.

MG- Llavors no és un representant.

D- No. Però tu entres amb el compromís de que entres a fer algo.

J- Jo no ho veig.

D- I com a molt cinc.

J- Ah, vale.

D- O sigui llavors jo ho ajunto tot.

J- O sigui, cinc noms que aquest es relaciona amb aquest, aquest amb aquest, i aquest
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amb aquest...

D- Sempre en relació amb algú, sinó no entres. O sigui, venir a fer preguntes sin

importància no cal que vinguis.

MG- Però tu creus que això passarà?

Ja- Es que està passant.

D- Et dono noms si vols, et dono noms. Noms i cognoms. Albert L, Montse B...

J- Hi ha gent que a les reunions...

MG- Però venen també per exemple perquè estan al tema de tabalers...

D- Que vinguin.

MG- Tabalers... com se li diu a l'altre segon grup?

D- Tabalers.

MG- Tabalers, tabalers.

Jo- Si, si, has de dir el mateix nom per tothom.

MG- Doncs els tabalers que assagen el diumenge...

Jo- Això.

MG- Saps, vull dir, bueno...

D-  A lo  millor  podriem entrar-ho  al  RRI  també,  el  com es  gestiona  el  grup de
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tabalers.

MG- Està en actiu?

Jo- Està en actiu i assagen si. Mira, aquest diumenge van assajar.

D- Jo me'ls he trobat alguna vegada eh, si, si.

Jo- Jo he vist algun assaig.

(La conversa deriva en converses paral·leles relacionades amb els dos grups

de tabalers)

D- Us sembla bé això? Unifiquem les tres idees.

MG- Jo crec que si la gent s'interessa i vol entrar-hi tal, vull dir, pots anar i després

veure cap a on et decantes. Vull dir si, entenc però que molts cops, no se...

J- Tu què vols fer?

D- Per exemple.

Ja- Això és per evitar lo que passa ara. Saps?

MG- Ja, ja ho se. Però evitant que algú t'ho rebenti tot també evites que algú amb

idees i iniciatives vingui.

D- No.

Ja- No perquè si algú té iniciativa té iniciativa sobre algo.

MG- Però si...
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Ja- O sigui té una inquietud d'algo.

J- Vindrà al grup a fer algo.

MG- No... però també evites que la gent que potser es podria motivar a fer coses no

vingui d'entrada.

D- Aquí tens un batibull de coses que aquí pots fer el que et roti. O sigui d'entrada

pots fer les propostes que vulguis.

Jo- Però anem a posar un exemple, vale? Jo, i ara... bueno, no se, jo se que avui

parlarem de la pirotècnia i jo no estic en aquest grup, però vull parlar de pirotècnia.

Puc venir a debatre sobre la pirotècnia?

D- Però vinculat amb el tio de la pirotècnia. O no?

Jo- Es que potser, ara potser em contradic amb el que he dit abans, però potser només

m'interessa aquest tema i després no us vull tornar a veure.

D- D'aquest dia només?

Jo- Si. No ho sé, eh, igual podem dir no, o vens sempre o no.

D- Si, jo ho dic, no.

J- Quedem tu i jo. Què has de dir de la pirotècnia, quedem tu i jo.

Jo- Però pot ser que el Jaume em convidi? Per exemple eh, jo li dic coses però potser

és interessant...

D- Això és una cosa que es feia aquí, que a mi no m'agrada gens a nivell d'Orfeó, que
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és de dir si no et conviden aquí no pots venir. De fet encara passa eh, i a mi em

sembla de dir no, no. D'entrada pot entrar qui vulgui però sempre que es comprometi

a dir,  jo no posaré un filtro de dir no, com que m'ha convocat el representant de

pirotècnia és vàlid, no. Perquè a lo millor ell té un criteri i jo en tinc un altre. Un

mínim de compromís. Que a lo millor després el compromís, jo també puc entendre

que a lo millor m'interessava parlar de manteniment i es que és un falete, no vull

tornar, vale adéu.

Ja- No mireu, però una de les coses que rebenta el grup és que la gent parla sense

saber. Vale? I tampoc no els hi interessa saber. Els hi interessa dir i ja. Llavors jo el

que crec que si que és important és que si la gent té coses sobre algun tema també és

important que ho facin arribar.

D- Home i tant.

Ja- Llavors, jo el que faria és, o sigui quedar amb la persona representant d'aquell

tema. Per exemple pirotècnia. Perquè en aquell moment la persona de pirotècnia et

pot dir: «no es que això li hem donat aquest sentit. Tu això com ho has pensat? A per

això i això i encaixa amb lo que està treballant el grup, a perfecte». Tu tranquil que la

teva proposta jo l'exposo. Per evitar que es posin propostes sense filtre, però que

arriben les propostes. Evidentment.

D- El canal ha d'existir però el que no ha d'existir és un endavant.

Ja- Un arrollamiento no.

MG- No, clar.

Jo- Estic d'acord, estic d'acord.

J- Que hi hagi aquest funcionam sense això, tancat, no vol dir que lo que està passant

aquí i aquest senyor transmet, o per lo que s'està parlant a la colla i la gent ho veu no
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vol dir que aquesta gent no digui: «convoquem una reunió oberta a tothom perquè

parlarem de si cremem el Tolc o no», ja està.

D- Ara.

J- Convoquem una reunió per decidir si volem canviar el logo. Potser no cal esperar

una assemblea.

JR- Podem adelantar una assemblea extraordinària.

D- Jo deia una assemblea com a mínim a l'any, però com a màxim pots fer 365.

J- Però no seria una assemblea, seria una reunió oberta.

D- Home, si hem de canviar el logo...

J- Bueno, si, pot ser un altre tema.

D- Però si, si, jo estic d'acord. Amb això solventem el tems d'obert o tancat o no?

Jo- Jo he apuntat tres coses a veure si és això, a veure si estem d'acord.

JR- Que pot anar tothom qui vingui però no té ni veu ni vot, i punto.

J- Jo aquest calaix de cinc persones...

D- Si. Jo al final ho he comprat.

J- Però sense així eh. Sense vinculat.

D- A sense vinculat no, no, no.
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Ja- No.

Jo- Jo us llegeixo el que he apuntat a veure si més o menys, en què estem d'acord i en

què no, vale? Com accedir al grup aquest des de fora. Màxim cinc persones externes

al mateix temps. No hi poden haver quinze.

D- Vale.

Jo- Hi ha d'haver un compromís d'assistència. Si? Estem d'acord amb això? No puc

anar un dia i prou.

JR- Jo no, jo no.

Jo- No estàs d'acord.

JR- No estic d'acord.

J- Eres el único.

JR- Como siempre.

D- Bueno. Jo crec que ha d'haver un compromís d'assistència perquè com que aquest

equip de treball es pot reunir quan li doni li gana pot dir «ei aquí hi ha un grup de

gent que ara ens estem reunint els dimarts, que no li va bé, hòstia. podeu els dijous?

Vale, si». O sigui compromís d'assistència hi ha d'haver, però jo crec que no ha de ser

inamovible tot això.

J- Clar, un dia pot ser que no hi pugui anar, evidentment.

JR- També pot delegar a un altre.

D- Si n'hi ha dos si, si no n'hi ha un altre ens haurem d'esperar o trucar i saber...
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perquè sinó serà can pixa. Per mi tancat vol dir això.

Jo- Hi ha d'haver una dinàmica de treball i això es genera sent un grup.

D- Ara! Perquè sinó miro lo que passa.

J-  Saps  què  guanyaràs  amb  això?  Una  continuïtat  a  les  reunions.  Perquè  el  dia

següent sabrem on estàvem.

D- Clar! Guanyarem molt.

J- Cada permanent de diables ara és com si el món comencés. I la reunió passada

com si no existís. Perquè no hi ha valoració del que s'ha decidit.

Jo- Vale, màxim cinc persones, compromís d'assistència. Al final més o menys per

majoria?

D- Si. No?

Jo- I llavors queda aquest tema: lligat a una tasca representada.

D- No esteu d'acord?

Jo- A mi no em sembla malament tot i que jo no hagués proposat. Però ja ho accepto

si és perquè...

D- Així hi pot haver una entrada i sortida.

MG- Però llavors...

JR- Aquestes persones sempre han d'estar vinculades?
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Jo- Per exemple, tu vols venir. Vols venir i no tens un càrrec allà. Doncs si ets de la

comissió de manteniment...

J- I pertanyer a alguna comissió.

D- Això és un afegit.

MG- Perdó. Em...

Jo- Ara entrem aquí, és interessant.

MG- Però per exemple... d'aquesta gent atemporal es diu per exemple de piro seran

dos, d'aquí un d'allà dos i a partir d'aquí se sumen cinc o un de cada i ja és...

D- No. Quedem que és una persona de cada càrrec, de cada etiqueta o de que collons

sigui això.

MG- Llavors són cinc persones que es poden afegir...

D- No és jo vinc a veure què passa.

MG- Que si, que si.

D- És no, no, a mi es que m'interessa el tema de tresoreria, perquè fa molts anys que

vinc  aquí  i  tinc  la  sensació  de  que  m'estan  prenent  el  pèl.  M'ajunto  amb  el  de

tresoreria a fer números.

Ja- Que opineu de que hagi d'estar en una altre comissió?

D- Bueno, per mi això li dóna un afegit.

J- Perdoneu la reflexió intel·ligent del Marc.
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M- Onze i cinc són setze, per votar... o quatre o sis.

D- Ah, vale.

JR- Però poden ser cinc com vint-i-cinc?

M- Màxim cinc.

MG- Bueno sis.

D- Per trencar el...

MG- Tot i així no vol dir que s'arribi al número sis, pot ser que s'arribi al quatre.

Jo- I potser hi han cinc igual.

MG- O tres.

D- Tot això ha de quedar reflectit en el RRI.

M- Si passa això no poden votar els de fora.

D- No, o jo que se, o... un té dos vots, o ves a saber. Tot això és lo que s'ha de tenir en

compte perquè després no diguem hòstia...

J-  Però un moment,  si  aquí  hi  ha persones  que estan venint  a  totes les reunions

constructivament, jo no tinc collons de dir que el seu vot no val.

D- No, clar que no. Era un exemple.

Ja- Lo de que calia estar en una comissió que dèieu, perquè?
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D- Ah si, responsabilitat jo crec.

J- Perquè no s'apunti el soplagaites sense saber res, sense fer res, sense entendre res

i... «una pregunta sin importància, porque no pintamos el Tolc de rosa?»

MG- Ai però això... passa?

Ja- Això passa cada dia.

D- Jo entenc. Clar, quan portes un temps lluitant i lidiant amb això necessites un

sistema que et cuidi. Per mi això és cuidar a la gent.

MG- Tu estàs d'acord amb això?

Jo- Bueno, tu ets una persona externa, o sigui per mi hauria de ser excepcional que

algú no estigués en cap comissió, llavors, bueno pot ser que alguna persona ni té

temps per estar en cap comissió però aleshores... aleshores potser no vens a aquest

grup, no? O sigui abans de venir a aquest grup has de fer treball de base.

MG- Ja estarà a piro el de piro i a més en una altre comissió i...

Jo- No, no, un moment. És que crec que hi ha una confusió. El de piro no ha d'estar

en una altre comissió, si no vol. Una persona externa...

MG- Ah! Vale, vale, vale.

D- Clar.

Jo- El representant de tabalers a lo millor només és de tabalers.

D- Exacte, a mi a lo millor només m'interessa pirotècnia de tot lo que es fa a la colla.
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Clar.

Ja- Però en canvi els altres que volen entrar si que han d'estar en una comissió.

D- Si. Com a mínim sigues una mica diable.

J-  Que perdoneu eh,  però estar a  la comissió avui dia  vol dir  «ei,  apunta'm a la

comissió de marxandatge» i ja està.

M- És lo mínim, mínim dels mínims.

J- El dia de demà no se lo que voldrà dir, dins del RRI, però a dia d'avui...

D- Pots fer una repàs de totes les propostes a veure si falta algo i així ho tanquem?

J- Si mira, aquests cada cop que es reuneixin la colla de diables pagarà una birra.

Jo- Això ho ha de decidir el tresorer.

(riures)

D- Vale, tots estem d'acord amb aquesta proposta? Vale, de fet és la proposta que fem

des de la comissió de funcionament, vale. I a partir d'això què fem? Ara hauríem de

començar a treballar amb el RRI que abarcarà el funcionament d'això, no?

Jo- Si. Per mi el següent pas és anar definit què fa cadascú.

D- Vale.

Jo- Què fa aquest grup, què fa secretaria, què fa tresoreria...

J- Funcions.
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D- Funcions. Vale. Són dos llavors. Començar a definir el reglament de règim intern i

definir les funcions de cada persona, no?

M- Del grup en general i de cada persona.

Jo- Si, jo aniria punt per punt, secretaria, què haurà de fer; tresoreria què haurà de

fer...

J- Això ho apuntem pel proper dia?

D- Ara no!

J- No, pel proper dia.

D- Ah, si, si.

Ja- El pròxim dia ho fem.

Jo- En teoria la data fixada per la propera reunió és dijous que ve.

Ja- Dijous gras.

Jo- No, la setmana que ve.

J- Per mi si. Estem en una pausa. És a dir, hem fet un consens d'això i ens hem de...

M- Jo crec que això d'avui era lo dur.

D- Us felicito eh, jo crec que ens mereixem... jo estic apunt de plorar i tot.

M- Es que anàvem una miqueta tots a una, les propostes.
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JR- Bueno, l'amig no tant.

Jo- Això, jo no se si la fem dijous que ve i sinó també la podem suprimir i...

D- Dijous que ve.

J- Si.

M- Si.
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3.4 - Transcripció grup funcionament de diables 16/02/2017

Jo- Si us sembla apunto a la pissarra com va quedar el grup.

M- Si.

Jo- I llavors fem una mica de resum del que hem fet fins ara.

M- És el que hi ha al correu, no?

Jo- Si, però el Pol no està al correu. Llavors, vam fer un organigrama, vale? És a dir,

més  que l'organigrama vam crear  un  nou grup,  que  encara  no  té  nom però  que

treballa a més de la permanent i la permanent canvia de funcions. Bé, ara ho anem

explicant. Llavors hi ha secretaria... si em deixo algú m'ho dieu, hi havia tresoreria...

D- Comunicació.

Jo- Comunicació.

D- Manteniment. Marxandatge. Diables.

Jo- Bèsties?

D- Si. Tabalers. Pirotècnia. Cultura. I el coordinador de comissions. Crec que vam

quedar  que  eliminàvem  permanent,  no?  Sortia  la  permanent.  O  això  encara  no

havíem entrat a d'això? Es que no ho recordo.

Jo- Jo diria que definit no està. De fet jo havia entès que no s'eliminava.

D- Ah, bueno, bueno. I aquí falta el més cinc, que és lo que dèiem abans, no?

Jo- Si. Més cinc.
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D- I lo de les comissions temporals.

Jo- Clar, les comissions temporals dependran de si van aquí o si hi ha permanent.

D- Ah, jo ho veia igual. La permanent ja no existeix però les comissions jo les veig

igualment.

Jo- Si, existents si, però no aquí, no?

J- No.

D- Comissions i llavors que vinguessin, a través del coordinador, quan convingui,

no?

J- Exacte.

Jo- Llavors jo entenia que avui havíem de definir aquests càrrecs, no? Què fan i què

no. I a mi no em va quedar tant clar que suprimíssim la permanent.

D- Vale, això també ho podem parlar, no?

Jo- Jo de fet defensava que es mantingués.

J- Però la permanent llavors què seria?

Jo- Què seria? Doncs seria...

D- Vale, entrem per aquí primer? De dir si volem...

J- Crec que és un punt, abans de...
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D- Si, si, si.

Jo- Per mi seria això; comis temporals,més coordinador, més qui vulgui, oberta. Ah,

això no ho hem dit, Pol, però aquest grup és tancat. Llavors, per entrar hi ha unes

condicions i màxim hi poden haver cinc persones de fora. I hi han unes condicions

que és que t'has de lligar a una persona que ja és aquí, o sigui si tu no estàs al grup i

hi vols entrar doncs et coordines amb la persona de bèsties o de diables o amb qui

vulguis, i t'has de comprometre a anar a unes reunions seguides.

J- I havies de pertànyer a una comissió, no?

D- No.

M- Si.

Jo- Ah, i a part...

D-  En  una  comissió  també?  A mi  lo  que  m'era  més  d'allò  era  que  t'havies  de

comprometre, que és lo que has dit, comprometre amb un d'aquests... lo altre si?

J- També ho vam dir al final, si.

D- Però la comissió...

JR- Aquí aniran tot lo que... tot lo que té que representar lo que són els diables i les

temporals seran si surt algo anormal com pot ser Sant Joan. Ve Sant Joan i llavors

fem una comissió, i llavorens tots els membres d'aquí aniran aquí i es podran apuntar

o no, o apuntar-se gent de la colla. O fem una altre comissió per exemple per Nadal,

pels Reis...

Jo- Si, però el que dèiem és que per entrar en aquest grup has d'estar, o estàs en

aquestes comissions o si vols venir de fora has d'estar en alguna. O has de fer Reis, o
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has de fer alguna cosa, no?

D- Clar veus, jo això ho veig diferent.

JR- No, jo crec que això no.

D- Si tu et compromets ja amb algo d'això... o jo si mira sóc de fora i dic «jo em

voldria comprometre o voldria ficar-me amb el tema de tresoreria» potser jo lo de les

altres comis a lo millor no tinc temps. Jo se que aquests grup es reuneix pues un cop

al mes, o vuit cops al mes, i a mi m'interessa això, a mi lo altre a lo millor... saps? Per

deixar el tema del compromís lo més obert possible. Que hi hagi però que estigui lo

més obert possible.

JR- Si, en aquest equip jo crec que...

D- Tu ho veus això?

JR- Mira, els tabalers. Els tabalers a lo millor portar el grup poden ser quatre o cinc,

o tots, que s'ho muntin com vulguin. Però només pot anar un a la representació quan

es faci la reunió general del mes i ja està.

Jo- De fet va ser el Jaume, no? El que va proposar això de estar en una comissió, pot

ser?

J-  Perquè  jo  no...  o  sigui  la  meva  condició  era  estar  lligat  a  una  comissió,  no

acompanyar a algú de dintre.

Jo- Ja.

J- Per no tenir una mosca... o sigui, enteneu el que vull dir?

M- Com una base... i després pujar. Bueno, pujar no, passar a l'altre grup.
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J- Vull dir que si tu ets el responsable de la comissió de marxandatge que vindrà

aquí. Per tant si jo no pertanyo a la comissió de marxandatge, sóc un simple diable

del Clot i ve un tio a col·laborar amb mi, bueno està molt bé però... pff... potser no

vull.

D-  L'argument  potser  és  això.  L'argument  potser  és  una  mica  repetit,  l'argument

potser una mica és aquest de dir jo no... faig res, no moc un dit i vinc aquí a dir «si,

que es facin 500 samarretes».  Clar  però a lo  millor això solventa,  ara potser em

desdic, però això a lo millor solventa estant vinculant a la comissió marxandatge.

M- No, o a alguna.

J- Es que jo no veig, o sigui jo eliminaria una de les dos coses, es que per mi és una

duplicitat rara. És lo que li estava explicant ara al Joan. És a dir que...

D- Eliminaries una de les dos coses?

Jo- O estàs a una comi temporal o estàs en una d'aquestes, però no cal les dues coses.

J- O sigui jo vaig dir, jo sóc el que va dir això d'estar en una comi. Si, crec que vaig

ser jo, perquè no m'agrada lo que vosaltres dieu que estigui lligat a una d'aquestes

persones.  Perquè  jo  que  se  tio,  tabalers,  qui  és  el  de  tabalers,  el  Joan?  Doncs

m'apunto  amb  ell.  Anem els  dos,  aquí,  com a  tabalers.  Vull  dir.  Res.  Amb una

persona n'hi ha suficient. Vull dir que aquest més cinc... jo penso que no...

D- Bueno, ho dèiem del rollo, com que era un grup tancat ho dèiem per tenir aquest

punt obert, que hi hagués més gent que pogués entrar, i això et donava la opció de dir

«ei, jo porto dos anys, tu que vas entrar fa un, jo marxo i tu et quedes».

J- Vale, si. Però que és un punt que no l'acabo de veure. O sigui jo el més cinc ja no

l'acabo de veure, perquè recordeu que la meva proposta era més curta. Per tant, el
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més  cinc  jo  ja  ni  el  veia.  No  el  veig  lligat  en  col·laboració,  o  sigui  jo  que  sé,

tresoreria ho portarà una persona, m'entens?

M- Però altres es poden interessar de com funciona.

J- Vale, això si.

Jo- Si i no. Dins de la comi en realitat tresoreria, entenc que hi haurà més persones

portant el tema de les subvencions etcètera. El que passa és que hi haurà una persona

responsable de la comissió que anirà en aquest grup. Llavors el relleu al final tampoc

és tant important dins la comissió.

J- Exacte.

Jo-  Potser  l'acompanyes  a  una  o  dues  reunions  però  després  ja,  si  estàs  dins  la

comissió ja saps com va.

D- Això ha passat a cultura ara. Hi ha una persona que oficialment és la que vindrà

de delegada de cultura però en veritat són tres. El cap visible és la Eva però en veritat

són tres: la Eva, el Josep i l'Ivan. Llavors una mica és això que dius, en aquesta

reunió vindrà un però a lo millor ho poden portar entre vint.

Jo- Els que sigui. Si,

M- Una pregunta, aquests tindran veu i vot?

D- Jo crec que si.

Jo- Si. Jo crec que si.

D- Qualsevol persona que participi en aquest grup jo crec que ha de tenir veu i vot.
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J- El que passa que jo el tema aquest més cinc crec que l'hem d'acabar de... o sigui

d'arribar a la unanimitat igual que vam arribar amb...

D- Això va molt lligat amb el permanent si permanent no?

J- Exacte, o sigui jo no veig... l'equip de treball fa unes reunions i a part hi hauran

unes... permanents.

JR- Però permanents són les assemblees.

J- Què decideix la permanent, què decideix aquest grup. Aquesta història com ens

expliques Juanito?

 Jo- Si. Per mi és una separació de tasques. Perquè el que veig és que sigui quin sigui

el grup, ara passa amb la permanent però passaria el mateix amb l'altre grup, si totes

les  decisions  les  ha  de  prendre  aquest  grup  les  decisions  més  quotidianes,  per

exemple per fer Festa Major des de la Mercè fins a desembre la majoria de reunions

al  final  són  revisió  de  la  Mercè,  preparació  del  correfoc,  no  se  què...  fem una

permanent cada quinze dies, a vegades cada setmana i van molt destinades als actes.

Llavors  ens  trobem  que  aquestes  comissions  atemporals  no  tenen  un  espai  per

autoevaluar-se o per veure com estan.

D- Amb aquest format o amb l'altre?

Jo- Amb qualsevol. Amb el fet  que sigui la mateixa reunió la que tracti les dues

qüestions.

D- Si. Jo crec que faltava aquest quadre. O sigui això l'altre dia estava, hi havia una

quadre aquí de les comissions atemporals. Llavors aquest és el que diria, no, no, es

que acaba de passar Sant Joan. «Sant Joan, heu de venir a la propera reunió de l'equip

de treball» o com es digui això, no?
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Jo- Si, però el que vinc a dir és que imagineu, vale, comença el curs, ja després de la

Mercè. Hem de valorar la Mercè. Qui ho fa? Aquesta reunió. Imagineu que jo tinc un

tema de... no se, per exemple el tema de les claus del taller i del magatzem, doncs

aquesta comissió o aquest grup que és qui se n'ha d'encarregar comença el curs i té la

valoració de la Mercè, i després té la preparació de Festa Major i després té... sempre

van sortint coses a la permanent i jo sóc més partidari de separar les dues coses i que

aquest  grup  s'asseguri  de  que  funcioni  bé  tresoreria,  comunicació,  manteniment,

marxandatge, diables, bèsties, tabalers, cultura...

M- Tot.

Jo- No, tot no. Tot el que hi ha aquí.

D- Però fixa't que per mi està representat tot lo que estàs dient.

Jo- Si i no. Està representat, perquè al final serem les mateixes persones...

D- Bueno això...

Jo- Però aquí no estarem parlant de valoració de la Porkada.

D- No.

J- Jo crec que si.

JR- Jo crec que si.

M- Pinzellades generals, jo crec.

J- Jo explico... jo si vols explico com ho veig això.

D- Jo també ho vull explicar.
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J- I potser si que tinc al cap un tipus de reunions que les podem dir permanents, que

no seran forçosament amb aquella gent. És a dir, per a mi la tasca d'aquella gent és,

per exemple has dit una cosa de les claus o no se que no se quantus, per mi això ja ha

d'estar reflectit una mica dins el document de règim intern, o sigui ja és una cosa de...

blindat com si diguéssim. Les claus estan aquí i les agafa tal o pascual. Saps, vull dir,

això no s'haurà de discutir mai més. Per mi aquesta... l'equip de treball es reuneix per

tenir una visió general del que va passant, a principi d'any establir unes... un rumbo

per aquell any per anar fent una feina. En cap cas  ni per parlar de disfresses, ni de

quines colles venen aquest any... és a dir, si que se'n parlarà, però no d'això, ni què

fem a l'espectacle, quantes coses necessitem, ta, ta, ta.

D- Això va aquí, no?

J-  Això  va  allà.  Aleshores,  la  comi  permanent  és  la  reunió  de  les  comissions

temporals  actives  en aquell  moment,  si?  Que la  comissió  d'espectacle dirà  «hem

quedat tal  dia» i  allà pot anar-hi la comissió d'espectacle més qui collons  vulgui

encara  que no sigui  de  la  comissió  d'espectacle.  Això és  absolutament  tot  obert.

Aleshores  el  que  per  a  mi  és  molt  interessant  és  que  la  comissió  aquesta  de

l'espectacle, lo que ella decideixi, va a missa, m'explico? Llavorens aquí... si la gent

d'aquí...

D- Ha de passar per aquí eh. No vull dir que la gent d'aquí hagi de dir si o no.

J- Ha de passar per aquí per un control. Exacte.

Jo- O no. Per mi no, per mi abans de prendre una decisió una comissió ha de parlar

amb la tresoreria. Però al de marxandatge li és igual això.

D- Però a lo millor hi havia un projecte de que requereix una despesa de no se quan...

J- A mi tant més que en aquesta reunió d'espectacle aquest senyor o senyora hi vagi i
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estigui allà de la reunió participant del que sigui, pot anar com a...  com a diable.

Llavorens, jo vull donar tot el poder a les comissions. Que vagin aquí després a dir

«podem fer això podem fer això?» o sigui perquè tindrem un... o sigui això d'aquí

només vetarà coses en el cas de que t'estiguis anat de la olla i estiguis fent coses com

no les fan els Diables del Clot.

Jo- En cas que contradigui el RRI, el que hem decidit abans...

J- Jo vull deslliurar que hi hagi un ente superior que decideixi si podem fer sortir un

Sant Miquel o no en uns versots, no ho vull això. Jo vull que la comissió de versots,

si l'any que ve volen sortir  de gripaus aquesta gent els hi dirà que això aquí no ho

fem. Els hi recordarem, mireu tenim això... no perquè sigui un ente... sinó perquè ho

hem decidit abans.

M- Per això necessitem el RRI.

J- No els hi revisarem ni els textos dels versots, ni si els volen fer a terra sense

escenari, ni si...

D- Excepte allò que estigui reglat.

Jo- Però jo això ja t'ho compro eh, jo li deia permanent a això.

J- Això és per mi la reunió permanent. Que tracta...

Jo- El contingut de l'acte...

J- Aquesta gent d'aquí mai vetarà si venen els Manolos o venen els Xunguitos el dia

de d'això.

Jo- Exacte.
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J- Aquesta gent d'aquí no està per fer aquesta feina. Això es farà aquí. Llavors la

comissió de Sant Joan quan es reuneixi serà... li podem dir permanent, que no tindrà

cap mena de sentit sinó que serà reunió de Sant Joan oberta a tothom.

M- O sigui, una permanent nova passa a ser totes les reunions de totes les reunions

temporals que hi hagi.

Jo- Era aquesta la meva idea també.

M- A mi no em desagrada com a idea però llavors aquest espai de obrir-ho a la colla

vist, per exemple, ha passat Mercè i jo tinc una queixa i em vull cagar en la puta de

que no vull tornar mai més a la Mercè, on ho faig? Vinc aquí o m'espero a l'any que

ve que es torni a obrir la comissió...

Jo- Jo crec que les revisions s'han de fer aquí.

D- Aquí,  i  llavors aquest  de la  comissió Mercè vindrà aquí.  A mi m'agrada això

perquè està aquest. Aquest és el que portarà totes les visions d'allà i dirà «ei gent, que

aquí s'han queixat perquè això i això».

J- En definitiva les reunions permanents que estem fent ja és això. La última reunió

permanent que vam fer es va parlar de València, es va parlar de carnaval... vull dir

que ja és això, diguéssim. Ja és això.

JR- Jo vull parlar.

D- Si, jo també. Jo crec que és un afegit, perquè clar, estem mirant això amb les

ulleres d'ara, jo crec que això lo que fa és canviar tot el funcionament perquè clar un

funcionament nou no hem de pensar «osti això si...», no, no, és nou, és lo que dèiem

abans, ai això queda recolzat per un RRI que es discutirà en assemblea, o així com ho

estem fent ara, jo crec que... o sigui no hem de pensar en clau de ara, hem de pensar

en clau de tot, canviarà tot.
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J- Jo li deixaria de dir permanent. Hem de mirar...

D- Jo crec que no, reunió de les comissions. Permanent vol dir una cosa.

J- Hem de mirar com aglutinem. Si hi ha una reunió que aglutini varios temes, o

sigui, que és això que deies tu una mica que... no pot ser quan s'acosti Festa Major

tenir sis reunions en tres setmanes.

D- Si necessiten tenir sis...

J- No, perquè es trobarà la comissió de correfoc, la de no se qui, la de no se quantus.

D- Bueno això... cadascú sabrà les vegades que s'ha de trobar, no?

J- Si però on hi haurà una reunió més global? Això volies dir no? Una reunió global.

D- Hi ha d'entrada dos assemblees l'any. Que aquí és on es pot dir... on es pot fer

valoració dels sis mesos. Hi han dos assemblees l'any que és on ens trobem tots. On

tots tenim la mateixa veu i el mateix vot.

J- Jo no li diria assemblea, eh. O sigui jo li diria assemblea a la de principi d'any i a

lo altre no li diria assemblea. Igual faria una al trimestre d'aquestes o una cosa així.

JR- En principi us queixàveu vosaltres dos de que anàvem a les permanents i us

fotíem per terra tot lo que portàveu. Jo no vull mangonejar a ningú ni res, però si

tenim una junta directiva que amb una força, amb uns estatuts i amb un protocol de

portar-ho tot ara vindrà una comissió, com l'exemple de la Festa Major, i marimé de

la gent que fot temps que estan treballant en un protocol i tot. Es s'han de reunir

abans, al setembre per fer la Festa Major, el correfoc, l'espectacle, els versots amb el

angelet o sense el angelet, que això nosaltres jo ho haurem posat dins el protocol, i

aleshores perquè té que... i a més a més una comissió oberta. No. Les comissions si
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són obertes però que s'apuntin. Els que no s'apuntin al principi, que s'apunti i faci

coses.

D- Veus jo crec que això quedarà...

JR- No m'agrada que foci com una permanent que entra tothom allà i casqui lo que

vulgui.

D- Això queda totalment regulat per un RRI.

JR- Exactament.

D- Entenc jo, eh. Com funcionen les comissions? Així, així o així, si una persona no

porta bé... bueno tampoc farem fora ningú de les comissions. O no ho se.

JR- Bueno. Bueno.

D- Això ho hem de decidir però, jo entenc...

J- T'has llegit el ball de Reus. No? Vull dir tampoc farem fora a ningú. Mmm...

D- Jo ho dic en el sentit de mirar de que tot això canviarà. Vull dir si entenem que les

comissions també estan regulades i les hem regulat entre tots llavors no hi haurà

opció  de  que  puguin  rebentar.  A més  jo  crec  que  amb  el  temps  tota  aquesta

transparència que necessitem i aquesta d'allò també ho guanyarà aquest. I mangonear

Josep, que ho dius sovint i  de vegades mires a alguns concretament,  jo crec que

precisament una de les raons d'això és per deixar de mangonear. T'ho en serio eh,

perquè jo també...

JR- Bueno mangonear... mangonear perquè nosaltres els deixem.

J- Perquè ens agrada.
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D-  Tot  això  lo  que  porta  és  transparència.  Que  és  una  de  les  coses  que  es

reivindiquen des de fa molts anys.

JR- Jo per exemple, el altre dia, jo no ho sabia, el fet de cobrar d'un any per l'altre la

sortida de Navas, per exemple.

D- Doncs això no passarà. Això cada sis mesos hi haurà un tresorer que et posarà en

una pantalla, o com li roti, que et posarà «ingressos, despeses, i això es cobra cada

dos anys. Com? Cada dos? A pues no ens interessa». A lo millor. Jo entenc que hauria

de ser així.

JR- Exacte.

J- Jo penso que si, que això ha d'anar en aquesta...

JR- A mi em sembla bé. Però el secretariat té que ser el que diu «ei, tenim que fer

Sant Joan», qui s'apunta, o agafem la llista de l'any passat, o ho diem a tota la colla o

lo que sigui, es te que fer això, això, i això. O una sortida, avui en dia tenim la sort

que  ens  venen  les  sortides  amb  bastant  temps,  podem  programar  les  sortides.

Allavorens,  perquè  nos  trobàvem abans,  això  és  una  mica  de  història,  abans  els

dilluns,  perquè nos  venien el  lunes,  el  domingo la  sortida  pel  diumenge que ve.

Llavors  teníem temps de  fer  tots  els  passos.  Ara  ho  tenim millor.  Llavors,  a  on

arribarà la sortida? Arriba a la secretaria. La secretaria un mensaje que n'hi ha una

sortida a tal puesto, tal altre...

J- Ens arriba por mar, tierra i aire.

D- Això jo entenc que s'ha de regular. Jo per mi secretaria té una altre feina, hi ha un

correu...

M- Però les funcions després.
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D- Exacte.

JR- Les funcions?

M- Que les funcions després les direm.

Jo- Jo el que veig...

JR- Vale ya estoy.

Jo- Tira, tira, després diré.

Pol (P)- Hi ha una cosa que jo no acabo d'entendre, per exemple quan surtin punts

sueltos, em... coses, jo que se... ens ha sortit un intercanvi o punts sueltos que surtin

durant els mesos de l'any. Aquestes coses on es portaran? Quan es reuneix, qui es

reuneix per tractar jo que se, ens surt la... un correfoc. Quan, on ens reunim?

D- Jo tenia una proposta d'això, és molt curt. A mi una de les funcions que ha de tenir

aquesta persona, lligant amb lo que deia el Josep i lligant amb lo que dius tu és que

aquesta persona ha de gestionar coses de secretaria, únicament, i aquesta persona una

de les coses que ha de gestionar és el correu de colla que és per on jo entenc, jo, que

haurien d'arribar les propostes de correfocs. I si arriben per una persona és dir «ei, jo

portaré la sortida» vull dir que això no és...

P- No, ja però vull dir, de punts generals.

D- Diables@ no se que.cat «ei, hi ha una sortida» però això com que entenc també

que estarà tot regulat... es que clar, si hi ha un RRI tens molt poc marge de maniobra.

J- A mi Pol, que estàs arribant tard, vull dir molt bé que hagis vingut avui però, o

sigui el que s'intenta fer és no fer els xous de les permanents. Llavors aquest equip
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d'allà és el que dirà «tenim una sortida a cabretes de dalt. Anem o no?» Si, doncs

posem el mecanisme en marxa. Si o no amb quin criteri, quin criteri què és si a totes,

excepte si ens fan...

D- Bueno si a totes, a lo millor això també ha d'estar regulat.

J-  Però  llavors  ja  no  ho  decideixes  tu.  Si  està  regulat  que  si  no  ens  dones  500

carretilles no hi anem pues si el tio què ens dóna? Pues no, jo et puc dir que no. Ja no

cal ni que es faci la reunió.

D- L'altre dia amb València em diu «podeu fer la...» això si que t'ho puc respondre jo,

això no, però això ho he de consultar amb la colla. Jo crec que tenir una referència et

facilita la feina. Tercera vegada que... et toca parlar.

Jo- Bueno, han sortit coses eh, ja. A veure, jo el que veig que si són comissions

temporals, el Josep proposava vale són obertes però, si no ho entès malament, però

no pot arribar un tio l'última reunió i voler-ho canviar tot.

D- Exacte.

J- Això com ara.

Jo- Bueno, però un moment, deixeu-me seguir

D- Es podria fer.

J- Igual que ara.

Jo-  Un moment,  un moment,  deixeu-me seguir,  que  no  em vull  quedar  aquí,  no

m'interessa quedar-me aquí, és una debat que no... vale, són comissions més o menys

tancades on revisem les sortides. I no em val allà, no em val, perquè si jo no estic allà

i a mi m'han cremat a la Mercè com a tabaler no em val haver-li de dir al tabaler que
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és una mica el que deia el Marc, no em val haver-li de dir al tabaler «ei, tabaler, que a

mi em van cremar», que potser aquell tabaler ni va estar a la sortida. «Ei que en

aquella sortida a mi el tio de darrere em va cremar i...» no.

D- Jo crec que...

Jo- Per mi hi ha d'haver un espai en que puguem dir-ho. A més a més, un moment,

una cosa és que jo accepti la sortida però a la permanent parlem de coses com ara la

preparació. Jo en aquell grup no vull estar perdent el temps, perdó, s'ha de fer eh,

però no vull estar discutint sobre quants cotxes tenim per anar a València o sobre...

J- No, no, es que no s'ha de fer.

Jo- O sobre si a Sant Joan triem un grup o triem l'altre. Vale que potser ho fa la

comissió de Sant Joan, però potser la comissió vol un espai per parlar-ho amb més

gent, tal... crec que són coses que no ha de parlar aquell grup. Jo insisteixo, crec que

és un grup que té prou feina en tractar les feines pròpies de la gent que hi ha allà i

que sovint estem deixant aparcades.

JR- No... això és una junta directiva que té uns càrrecs.

J- Estic molt d'acord amb això que has dit tu. Estic molt d'acord.

Jo- Clar, però llavors necessitem crear aquest espai.

D- Jo crec que com qualsevol comissió, si per exemple et truquen a tu i t'ofereixen

una sortida...

J- No, no, el que s'ha cremat i té una queixa.

D- A vale doncs eh...
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J- Doncs vine, vine.

D- Anava aquí, a veure primer, primer, la sortida, el cap de sortida gestiona la sortida,

com que estem intentant regular-ho al màxim... com que més o menys els criteris els

tindrem, cap de sortida: «convoco reunió de sortida de València tal dia», i ens trobem

per parlar si anem amb cotxe o anem amb moto. O sigui tu com a comissió, podria

ser una comissió temporal. Es podria considerar una comissió temporal, no? Jo com a

cap de comissió creo una comissió, quina és la comissió? La de la sortida que anem,

no? Jo podria obrir i pels que anem. I per mi, valoració, eh... entenc que s'ha de poder

convocar una reunió.  Perquè clar  jo,  des de que hem insistit  molt  en el  tema de

valoracions, perquè també en algun moment ni es feien, i bueno algunes ens oblidem

i no les fem o passa un any i no les fem. Jo per mi penso que la valoració de les coses

és molt important, i penso que és una de les coses que es podria... que una de les

tasques del cap de sortida és convoco reunions per organitzar la sortida, convoco

reunió de valoració.

JR- Exactament.

D- Però això és obert al 200%, vull dir aquí ha de venir...

J- El Joan està intentant buscar un espai de debat...

D- Ja, ja, ja.

J- Sense un tema d'una comi.

D- Però es que... si està això... és incompatible.

Jo- Es que si està això li hem de treure feina. Això ha de poder fer reunions d'una

hora. Això ha de poder arribar i “a veure, com està manteniment, com està... ja té

prou feina.

D- Però ja està prou repartida la feina. I per mi això és un pas de gegant.
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Jo-  Si...  però  ara  si  et  mires  això  no  n'hi  ha  ninguna  que  funcioni  bé.  Només

aconseguir que això funcioni bé per mi ha de ser la feina que ha de fer. Només que

aquest grup aconsegueixi que cadascuna d'aquestes persones facin funcionar la seva

comissió per mi això ja és l'èxit. Jo no vull que estiguin gestionant sortides, perquè

perdran el temps. Jo el que vull és que marxandatge tregui samarretes.

D- Les ha de gestionar el cap de sortida.

Jo- Si, però cal un espai, jo crec que cal un espai per poder parlar les coses.

J- Però com s'enllaça aquest espai amb allò?

Jo- Tu imagina't que... jo crec que creant, creant aquest espai.

J- Però com? És a dir, ara...

Jo- Amb el nom que vulgueu però...

D- No, no,  però jo dic  crear  un espai espontani.  Després de Mercè,  pam, reunió

oberta a tothom. I a lo millor obligatòria.

Jo- Bueno, això ja... però és igual, tu ara imagina't, dius vale, València, saps que la

gent hi vol anar, reunió per anar a València i hi ha quatre persones, que això pot

passar. Pot passar perfectament, i pots dir que sigui obligatòria per anar a la sortida i

que siguin quatre persones, què fas?

D- Depèn com ho regulis perquè a la reunió mira, jo vaig convocar dient “potser no

podrem fer la reunió prèvia al correfoc, aquesta serà la reunió prèvia al correfoc” i

aquí n'hi havia gent que no ve mai.

Jo- Bueno, perquè és València.
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D- Per  això  dic  que potser  hem de començar  a  regular  tot  això.  Tu vens  a  una

sortida? Doncs tio, a aquesta reunió vens o no vens a la sortida. Es que jo crec que...

anar així jo crec que això també a de regular això. Ara a veure, em surt el... jo vinc a

la sortida però només tiro, gasto lo que sigui i me'n torno a casa. Com a mínim vine a

la reunió, no? Com a mínim, o digues “ei, no puc venir” com a mínim.

Jo- Si. Si però es que no és això David, no és això.

D- És un punt de trobada, tu vols un punt de trobada.

Jo- Clar, jo com a membre de la colla, on vaig? No hi ha ningun espai dels Diables

del Clot, més enllà d'una assemblea cada sis mesos, si la fem, perquè també ho hem

de decidir si és una cada sis mesos o una a l'any, no hi ha cap espai a diables...

D- Me voy a pasar al lado oscuro, ara, després de quaranta anys aquest espai no ha

funcionat.

Jo- No. Per això estem creant-ne un de nou.

D- Vale.

JR- Fa quatre dies que estàs aquí. No fa tant.

D- No, en fa dotze. I en fa dotze que m'estic trencant la cara amb la gent. O sigui

quatre dies ja no. Tu en portes quaranta, jo en porto dotze. I ha sigut molt dur, per

això, perquè hi havia un espai que valia tot. Llavors jo aquí si que reivindico, bueno,

provem durant quaranta anys un altre sistema, no?

Jo- Si. Si és un altre sistema. Però jo el que dic és que jo com a membre de Diables

del Clot m'agradaria que hi seguís havent un espai en que pugui anar a parlar de la

colla. Encara que no estigui.
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D- Fem-lo. Hem dit dos assemblees l'any, fem-ne... cada tres mesos. Quantes són?

Quatre. Fem quatre assemblees l'any.

J- Però jo assemblea, jo trauria la paraula assemblea.

D- Bueno, diga-li com vulguis, aquí es que tenim problemes amb les nomenclatures.

Diga-li com vulguis.

J- No, perquè no és el mateix collons.

D- Diga-li reunió trimestral.

J- Si. Una reunió trimestral.

Jo- Si. Per mi una assemblea, potser és això només. Per mi una assemblea és on s'han

de presentar els comptes i decidir quatre coses votades, com vam dir, i en aquestes

reunions, potser és una al trimestre i potser abans de Nadal valorem com ha anat

Festa Major i com ha anat Mercè.

D- Jo això si que ho veig.

M- Jo també.

Jo- Potser és això només.

D- Una reunió regulada cada tres mesos, això jo ho veig estupendo. El que jo no vull,

si tornem a un espai on tothom pugui rebentar-ho tot i tothom pugui fer filosofia.

J-  El  tema és  que aquest  grup de  gent  de  l'equip  de treball  si  que  pot  tenir  els

suficients cabals...
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D- Això no ho pots garantir tampoc.

J- De dir, després de festa major convocarem una... reunió general. Reunió general,

ara! Per a que tothom ens doni els seus inputs, que ens diguin el que han vist i el que

no han vist, i a partir d'aquí seguim endavant. Però allà no es parlarà de res en si. És

com dir, és una simple valoració o un simple “què, com ho hem vist això? Doncs

això jo crec que ha fallat, no se que”. Tots allà com una tertúlia.

JR- Jo em vinc a referir que les comissions aquestes de treball temporal. Quan acaba

i després de Sant Joan, pues la setmana següent o l'altre, després de passar comptes i

tot,  poder parlar-ho entre tots. Fas una oberta i llavors si surten uns punts que es

tenen parlar o lo que sigui treure'ls i portar-los a la junta, a la junta del... buen la junta

nostra de diables. O el grup de cultura o lo que sigui. I allevorens algú, que pot ser

perfectament que a totes les assemblees sempre surt algú dient “eh, tal i qual” només

té dos assemblees l'any i punto, i gràcies. I si vols una extraordinària buscat la vida i

convoca-la. I ja està. Lo que no pot ser és que a cada moment nos fotem una reunió

tots junts i allà a calentar-nos.

Jo- Per mi si hi ha aquestes reunions no calen dos assemblees. Amb una ordinària en

tinc prou,  i  aleshores  veiem quin és  el  mecanisme per  fer-ne d'extraordinàries  si

calen.

J- Com menys assemblees facis a l'any...

M- Millor.

J- Més valor li dones.

D- Perquè a lo millor, si hi han aquestes, si tu dius que és per revisió de sortides, de

comptes i no se que... o potser és massa, no?

Jo- Bueno, ara veurem què decidim a cada lloc.

260



D- Vale, però és això, no? Així aconseguim una mica l'espai aquest que dius tu i no

fem tant allò que...

Jo- Si, un espai on jo puc anar a dir com estic a la colla.

J- Jo ara acabo de veure la llum amb les reunions trimestrals. Estaria molt bé que

aparegués tota aquesta gent a la reunió trimestral.

M- Si.

D- Però jo amb això hi comptava.

J- I aquest senyor digués si de diners anem bé o no anem bé, aquest senyor digués

això ha passat així, aquest senyor digués vam dir que tal, ja s'ha fet això, tal...

M- Cada loco con su tema.

J- Una mica que aquesta gent informi i agafin una mica de... de feedback de la colla i

es facin les valoracions. Una assemblea única a principis d'any li dóna valor. Perquè

si tu saps que n'hi ha una altre dius “ja aniré a la pròxima”, saps? I lo que no pots

tombar és un acord pres al gener tombar-lo al setembre. Jo crec que no pot ser.

Jo- Bueno, una qüestió que hem de gestionar és quin temps donem als acords presos,

és a dir, quan decidim una cosa decidir quan la revisarem. I fins que no la revisem no

es pot tombar.

J- Exacte.

Jo-  Perquè  sinó  és  això,  eh,  estem  tombant  decisions  d'assemblea  a  la  següent

assemblea.
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J- No bueno es que si dins d'un RRI diu què passa si tu no compleixes, vull dir el

David em va ensenyar el RRI dels diables de Reus i és una xorrada eh, però hi ha un

apartat que diu “Sancions”, i hi ha un apartat que diu “quan anem a un correfoc anem

així”.

[S'escolta de fons que assaja la coral a la sala del costat, en aquest moment

interpreten “La cucaracha»]

Jo- Perdó Jaume es que escoltant això de fons em costa.

J- Diu que en un correfoc tu vas amb el tratge dels diables de Reus, la samarreta dels

diables de Reus a sota o negre, el no se que, el no se quantus... si vas a carro pots

anar na, na , na; si un acte no és de foc: dessuadora de la colla o samarreta de la colla.

Tot seguit posa “sancions” no complir això és sancionable. Pam. T'explica què és una

falta lleu i què és una falta greu. La lleu et quedaràs tres mesos fora de la colla, la

greu et quedaràs un any. Però llavors, això va a missa.

D- Malauradament jo penso que les persones funcionem així, o sigui jo penso que hi

han d'haver acords d'aquest tipus, que també hem de buscar lo que dèiem l'altre dia,

sistemes de desbloquejar coses eh, vull dir que això no ha de ser una dictadura. Lo

millor és si vam acordar que d'allò diem si fem un any, jo crec que lo mínim seria un

any si fem un acord. Pues alo millor s'han de regular, segons quins acords, perquè a

lo millor hi han coses que si que ens interessen com a colla blindar. De dir sempre

volem mantenir aquest tipus d'actuació? Si, placa, els blindes. Per assemblea eh, per

mi això és un tema d'assemblea.

Jo- Si, si.

J- El que passa que té, jo l'únic problema que li veig a això és l'inici. Perquè un cop

tu estableixis el mecanisme sancionador i passi, perquè jo crec que ha de passar, el

que passa que la valoració de com funciona això i com es comença a aplicar és lo

més complicat, perquè un cop ja hagi hagut un pollo perquè un tio ha vingut amb les
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seves bambes fosforites i no hagi tirat potser es torna a repetir però a la tercera ja

veuràs com no es torna a repetir.

J- No clar, clar, el marron és el primer dia, o el segon.

D- Depèn. El marron és el primer dia si se l'ha de menjar el cap de sortida.

J- Exacte.

D- Si hi ha tot un recolzament d'onze persones per mi no és tant marron. Perquè fins

ara el marron ha sigut perquè s'ho havia de menjar una sola, i al final hi ha hagut gent

que hem desistit. Hem vist un tio amb unes ulleres grogues i hem dit, pf.

J- Exacte.

D- Mires cap a una altre banda perquè...

J- Bueno, al de les ulleres grogues jo li vaig dir.

D- Llavors ja entres amb el si li has de dir o no li has de dir. Jo crec que això és falta

greu directament. Fins ara això era una persona pues és de dir...

J- No acatar una ordre del cap de sortida per mi és una falta gravíssima.

D- Equip, equip, per mi la clau equip.

J- Però això si es decideix així, ens pixem, o sigui, s'ha de pensar en tot, espardenyes

o sabates fosques és una ordre super fàcil. És com dir «pots seure aquí o aquí», és

una ordre super fàcil. Allà no. Aquí o aquí.

D- Això per mi és RRI.
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J- Ja, ja.

D- Això ens estalviara tants problemes.

J- I que quan diguem abans del dia... abans del dia 15 d'abril qui no hagi dit quina

talla de dessuadora té no en té, doncs no en té.

JR- Mireu una cosa...

J- I con lo qual no podràs venir a la sortida.

JR- Escolta! Perdoneu eh, què pinta tot això amb lo que estem parlant?

D- Però per això jo dic lo que deia el Joan que...

JR- Fem els estatuts. Fem els estatuts de règim intern i... acabarem abans. Ens estem

repetint amb lo mateix. No avancem.

Jo- Vale, us sembla que anem a tancar què es parla a cada reunió. Si avui poguéssim

acabar això i els càrrecs...

D- Ah, vale.

M- Si.

D- Això ja ho tenim estructurat, no?

Jo- Això és l'estructura.

M- Pleguem a les deu?

J- Si, si.
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M- Vale, tenim una hora.

D- O si podem abans millor.

Jo- Vale, és això, aquesta és l'estructura.

D- Fem els dibuixets? Que a tu t'agraden molt els dibuixets aquells...

Jo- Saps que ho faré així eh.

D- Vale.

M- No això fes una piràmide, comis obertes abaix de tot.

D- Però a ell no li mola que sigui així.

Jo- Les poso aquí perquè sostenen, vale?

M- No però això és una piràmide per ordre d'importància i pel pes.

Jo- Per ordre d'importància el primer són les comis obertes eh. Perquè sense això,

això no té cap sentit.

M- Fes-la invertida, m'és igual.

J- No facis piràmides.

Jo- Bueno és igual.

D- Tira, lo que anaves a fer.
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Jo- Jo crec que hi ha les comis obertes, vale? Hi ha si voleu, si voleu ho faig així,

aquesta reunió, després hi ha les reunions trimestrals i després hi ha l'assemblea.

D- Si. No mirem...

Jo- Home, si hagués de ser per importància pues l'assemblea estaria a dalt. Però...

D- Es igual, no cal ordre d'importància.

Jo- Ho poso així, reunions trimestrals, i aquest grup, li podem posar nom ja?

D- Això? Equip de treball, equip gestor, junta... hem dit, han sortit moltes opcions.

Jo- Funcionament també és bo, eh.

D- Equip de funcionament.

J- No, jo evitaria la paraula junta.

D- No, jo també.

J- A mi equip de treball m'agrada.

Jo- Jo junta... m'han sortit uns zarpullidos aquí...

(riures)

J- Tampoc li pots dir junta perquè no ho és.

JR- Junta directiva.

M- Algú et dirà els hitlers aquests.
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J- Vale. Pues fora.

Jo- Nom? Es igual, equip de treball?

J- A mi m'agrada.

D- Equip de treball.

JR- Venga.

D- Així mola més. E. T. Mola més.

Jo- Vale, jo en principi... digues, digues.

M-  Si  ho  volem fer  bé  jo  crec,  borraria  la  pissarra,  escriuria  en  quatre  grans  i

cadascun que es decideix escriuria. Lo de l'esquerra ja està no?

J- I de veritat que a l'Orfeó no hi ha una pissarra sense partitures?

Jo- No.

J- Doncs això em sembla un dramón mendoza importantíssim. Em sembla.

Jo- Però això és demanar-ho eh, jo crec.

J- No, és anar-ho a comprar i passar la factura.

[La conversa deriva en aspectes que es podrien comprar per a l'Orfeó]

Jo- Jo anava a fer, si us sembla, les quatre reunions, i aquí RRI perquè hi haurà coses

que ningú haurà de decidir, que aniran directament allà, us sembla bé?
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M- Vale va.

D- Vale.

Jo- Assemblea, reunió trimestral...

J- Una per pentagrama.

Jo- Si. E.T. i comissions. Es veu bé?

M- Si.

J- Molt.

D- El que passa que potser si ho féssim al revés i diguéssim el que ha de fer cada

membre de l'E.T. ja sabrem les funcions que ha de fer el E.T.

J- Es que quan arribem a l'E.T. haurem de fer això. Saps que vull dir?

D- Si. Si nosaltres definim tots els elements que hi han aquí ja ho tindrem.

JR- E.P.?

M- No, E.T.

J- Lo que tu le llamas junta.

M- Equip de Treball.

JR- Equip de treball.
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Jo- Vale, bueno com que més o menys els sabem potser no cal que estiguin escrits. O

voleu que els escrigui?

D- Això si que com que estarà gravat tindrem la definició de cadascun, no?

Jo- Si, si.

J- Algú els té escrits per a que no ens en saltem ningun?

Jo- Si, jo els tinc.

J- Vale. El primer.

Jo- Secretaria.

J- Vale, secretaria. El següent.

D- No, anem dient.

(riures)

Jo- Secretaria per mi és xungo eh, bueno tu ho tens molt clar.

D- Molt. Jo crec que secretaria fins ara no estava gens definit. Per mi secretaria...

J- Vinga fot-li.

D- Ha de prendre, enviar i arxivar les actes, ha de crear i mantenir un arxiu digital de

documentació: les actes, els CRE, els RGCRE, l'assegurança, el RRI, tot lo que en un

moment donat... «ei, necessito saber... vale, té».

Jo- El drive?
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D- Un sistema. I un tema d'agenda. Amb l'ordre del dia... clar, això ja depèn de com

ens organitzem a nivell  de reunions,  però era  enviar  l'ordre del  dia,  gestionar  el

calendari de sortides... bueno, que en aquell drive també hi hagi... o fer el... crec que

hi ha un sistema no, que tothom pot entrar, no editable que tothom pot entrar i pum.

Jo per mi és un gestor.

J- Això ja seria entrar en més detall.

D- Gestor de documentació, punt. Jo crec que no cal que ho porti tot.

J- I de temes interns...

M- Això entenc que ho tiraràs a comunicació.

D- Què vols dir?

J- Si algú intern es vol comunicar.

D- Ah, per aquí. No clar comunicació jo ho veig cap a fora. Això per mi és si «ei, tinc

un punt per no se que» o «hòstia., no s'ha fet això i...».

M- Per exemple tu, si és comunicació externa, interna perdó, algú que vingui nou de

fora passarà per comunicació encontes de secretaria.

D- Exacte. Primer perquè entenc que aquí si passa per comunicació com que ens

trobarem a la reunió per mi qui ha de gestionar el tema de les arribades és diables,

bèsties, tabalers.

M- Vale.

D- O sigui per mi aquestes tres, una de les funcions d'aquests, dels tres, és rebre gent
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nova i el tema de les formacions, però bueno. Per mi la demanda externa ha d'arribar

per comunicació. La cara visible és comunicació.

J- I tot això que dius amb comunicació interna.

D- Correcte.

JR- Perdoneu un momentet. La colla infantil també ho posarem aquí amb aquests.

(riures)

Jo- primer s'haurà de crear.

JR- O quan ho fem ja mirarem.

J- Quan ho fem ja mirarem.

Jo- Quan ho fem ja mirarem.

D- I secretaria si hi ha alguna acte d'alguna comissió que s'hagi de fer pública, que

s'hagi d'enviar, vull dir, com que secretaria és qui ha de tenir tota la llista de correus

actualitzada si hi ha alguna acte, pum, «secre que hem fet una acte», i secre és qui

l'envia.

Jo- Perdó, quan dieu... es que no se si dieu el mateix. Tu dius que totes les actes de

totes les comissions temporals han de passar per secretaria?

D- No que hagin de passar per res, eh, sinó que és per un tema d'arxiu.

Jo- Si. Ho ha de guardar en el...

M- Imagina't que ara ve espectacle, el dos de febrer...
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Jo- Si, si, em queda clar.

J- No, quan algú faci un acte... extraescolar i faci un acte li envia a secre si se n'ha

fet, si no se n'ha fet no cal.

Jo- Clar, aquest és el tema.

J- A vegades se n'han fet. Si no s'ha fet no cal.

D- Per mi això ajuda la transparència, per exemple.

Jo- Si però per i això té importància si fer actes ho fem obligatori.

D- No creiem que hauria de ser obligatori? Per un tema de fluxe d'informació.

Jo- Jo acostumo a fer actes quan estic en una comissió però...

D- Jo voto de que si, i si creiem que si hauria de posar-se a la llista negra aquella.

Jo- Està per aquí. Bueno, som-hi. Us sembla que en aquest moment parlem també de

si és una persona o és una comi?

M- Si. Jo ho trobo important això.

Jo- És a dir, secretaria pot ser una comissió?

J- Jo crec que hauria de ser una comi.

Jo- Jo veig molta feina per una persona.

D- Veus, jo crec que és el que dèiem abans, tenir una persona, un cap visible, i a lo
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millor aquella persona es vol ajudar amb deu persones. Com gestionis tu la tresoreria

és problema... del tresorer, no?

Jo- Si, si, vull que... llavors tots poden ser comissions?

D- Fora de la reunió...

Jo- Fora de la reunió.

D- Tu pots fer lo que vulguis entenc jo. Si tu portes el comptes clars i transparents.

J- En realitat tu ara ho veus molta feina perquè no ho tenim així. Però un cop ho tens

tot... endreçadet.

Jo- Si. Tresoreria també... tampoc és una feinada si està tot organitzadet.

J- El problema és...

Jo- És ara.

M- és posar-ho maco.

D- Fer un Excel. El primer Excel de tresoreria serà un drama.

J- Exacte.

D- O fer la presentació... o com ho vulguem fer això serà feina. Que també aquí jo

crec que és on hi ha d'haver l'equip. Per començar aquí jo crec que hi ha d'haver un

curro heavy, heavy.

Jo- La comissió  que ho vagi ensenyant...
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J- Jo crec que això és el que l'equip de treball ha d'anar treballant. De dir comencem,

tresoreria.

Jo- Per mi aquesta és la principal feina que han de fer.

J- Pim, pam, fuego i se acabó.

D- Jo crec que això és el que hauria de ser, treball en equip i transparència és lo que

hauria de ser. Això.

Jo- Vale, doncs per mi és important que quan presentem tot això ho deixem clar.

Perquè jo almenys tinc molt interioritzat que secretaria és una persona.

M- Ara mateix.

Jo- Si, si. Però bueno, a part de fer el RRI tot això ho haurem de transmetre a la gent.

D- Clar.

Jo-  Doncs  per  mi  secretaria,  així  com  altres  coses  queda  clar  que  venen  sent

comissions, secretaria almenys jo tinc interioritzat que és una persona sempre.

D- No, ara no. Des de fa... des que va entrar la Roco.

Jo- Però si tu preguntes a...

D- Ja vam fer de que hi hagi un suplent, no se qui hi ha ara, la Cristina, la Marta

havia estat, em sembla que tu havies estat també, jo havia estat abans... que sempre

hem tingut de dir, clar potser oficialment és això, hi ha una persona que tu saps que la

Roco. Però ara estan, qui estaven? No, ara es va quedar, que ho va proposar la Roco,

que qui vagi a la reunió ha de sortir una persona que agafi l'acte. Que jo crec que això

ha d'estar regulat també.
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Jo- Vale. Seguim.

D- Però jo ho faig extensiu a tot eh.

Jo- Si, si, entenc que si. Ja no ho torno a preguntar.

D- Ser mi poden ser equips de la gent que vulguin.

Jo- Us sembla que seguim per comunicació?

M- Si. Però bé tresoreria.

Jo- Per ordre si, però com que hem acabat amb que gestiona la comunicació interna.

D- Bueno si voleu.

Jo- Va, comunicació.

D- Per mi era, gestionar i portar els números. Centralitzar factures i...

Jo- No. Comunicació.

D-  Ai  perdona.  Gestionar  i  actualitzar  totes  les  eines  de  comunicació  digital.

Facebook, Twitter, instagram, web, que és lo que tenim ara, crec. Gestionar la rebuda

i l'enviament a la persona adequada de la colla. És a dir, comunicació interna.

J- Enllaç de l'externa a l'interna.

D- Exacte. Jo rebo un mail o una demanda de tresoreria de l'Orfeó. Tiquiti, envio un

mail, o envio lo que sigui al tresorer.
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Jo- És a dir, perdó. Comunicació externa...

D- No, no, perdó, m'he equivocat.

J- El tresorer de l'Orfeó ho enviarà a secre.

D- Exacte, això és comunicació interna. No, no. Comunicació externa.

M- Diables de no se on ens diuen tal.

D- Exacte. Externa, si.

Jo- I fer-la arribar a la colla.

D- A la persona adequada, clar.

J- Les convocatòries de reunions de la fede, les convocatòries de reunions de no se

que.

D- Exacte, sempre que donem un mail de lo que sigui. O sigui si algú va a la reunió

de la federació no posarà de dir... posarà colla@diables.cat, o no se com és. Entenc jo

que hauria de ser així i si algú a més vol posar el seu correu pues cadascú. Unificar, o

tenir els criteris i informar, per fer els cartells, fulletons... o sigui qui faci un cartell

no pot fer... jo crec que hem de tenir un criteri comú no amb el contingut del cartell

sinó amb el format del cartell. I si algú s'ha de dirigir o ha de fer un cartell sabem que

l'hem de dirigir a comunicació. Disposar de tota la imatge corporativa de la colla.

Logos, logos de col·laboradors... és a dir cada any aquesta persona hauria d'estar al

dia de quins logos s'han de posar als cartells, això va lligat amb lo altre, no? Aquest

any no ha col·laborat el districte, doncs aquest any no el posem. Aquest any si, vale,

quin  és  el  logo  d'aquest  any?  aquest,  vale.  Jo  crec  que  unificar  tot  el  tema  de

comunicació. Ja està?
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(La conversa deriva en altres qüestions sobre la pàgina web de la colla)

D- Què més?

Jo- Tinc un dubte de secre. Altes i baixes? Si, no?

M- Si, per secre.

J- Altes, baixes, control socis.

Jo- Si.

M- Això en teoria engloba el llistat de correus, si està al dia ja saps qui està a la colla.

Jo- Si però el Josep per exemple fins fa quatre dies no tenia correu. I és membre de la

colla, em sembla que...

D- Bueno, de fet ell és qui dirà “ei, a junta s'ha dit que hi ha dos membres de cultura

que s'han donat de baixa”, perquè ell és el delegat de cultura. I llavors que secre porti

el...

Jo- vale. Tresoreria.

D- Gestionar i portar el números. Centralitzar la demanda de diners, fer de pont entre

la colla i els delegats de cultura a nivell econòmic i gestionar i arxivar factures.

Jo- Jo tinc un dubte que potser no toca aquí eh, però... existeix un número de compte

propi de diables?

J- No.

D- Hi ha una compte de l'Orfeó. Qui ho gestiona és una persona. El tresorer d'aquí és
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qui gestiona què va a on.

Jo- El tresorer de diables no podrà accedir al número de compte del...

D- Bueno...

Jo- Quan es diu “diables té dos mil euros”.

D- Això el delegat de cultura. Tu li pots demanar al delegat de cultura sempre que

vulguis. O podem posar a junta “ei, podem posar en contacte als tresorers”.

Jo- Es que per mi això és clau. Bueno, seria una eina molt útil per poder fer tota

aquesta feina de saber els diners que tenim en cada moment.

D- Però sempre es pot demanar això. O sigui no tenim número de compte però qui ho

gestiona  això,  el  tresorer  de  d'allò,  si  que  et  pot  donar  un  full  de  despeses  i

d'ingressos del... saldo.

Jo- Clar, per exemple, dóna'm l'extracte de tot l'any.

D- Si, és lo que dóna... un cop l'any a la junta de...

J- Això s'ha donat ara.

Jo- És el que hi havia l'altre dia a l'assemblea de cultura.

D- Exacte.

J- A partir d'aquí la tasca del tresorer de diables és que allò no ho tornis a necessitar

fins l'any que ve, repicar allò en un Excel.

Jo- Vale, seguim, no se, voleu dir algo de tresoreria?
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J- Bueno, que tresoreria anava amb finançament, no?

Jo- Clar, per mi ha de ser el mateix.

D- Per mi ha d'anar lligat `però no ha de ser el mateix.

J- No, exacte, ha d'anar lligat. Jo crec que una de les idees que va sortir va ser que el

tresorer fos el responsable de la comi de finançament.

Jo- Em sembla bé, em sembla això, però després a l'hora de treballar...

J- No és ell el que ha d'encarregar-se de buscar les subvencions i tot això, això és la

comi de finançament.

Jo- Si, però forma part d'aquesta comissió, no?

J- Però no és ell, no és una funció del tresorer.

Jo- Ja. Però... si els responsables han de dinamitzar les comissions el tresorer és el

que els hi haurà de dir...

J- Estar al tanto, ha d'estar al tanto.

Jo- Clar, jo crec que hauríem de tenir una base de dades de subvencions que han

sortit anteriorment. Perquè clar, jo vull comprar una pissarra i vull saber si hi han

subvencions per a una pissarra.

D- Necessitem una figura que gestioni això de les subvencions? Perquè jo crec que

no arribem a totes les subvencions que podríem. O creieu que a nivell d'equip seria

una de les tasques que hauríem de fer l'equip general.
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J- Jo ho posaria com a tasca d'equip general i a veure què sorgeix d'aquí.

M- Jo crec que ho pot assumir.

D- L'equip? O sigui no cal una persona que gestioni això.

J- L'equip decidirà si més endavant cal una persona o no.

D- Sabem quin és el procediment? Estar al tanto. O sigui per mi les tasques que

tindria això seria estar al cas de totes les dates de sortida de les subvencions, saber

totes les bases, saber com es justifiquen, saber quan s'han de justificar, terminis.

M- Jo crec que això és millor entre uns quants que no un sol.

D- Això sempre, però un de referència dic.

Jo- Si, però per això deia que per mi això és la comissió de finançament. Això és el

que ha de fer la comissió de finançament. El calendari que té la federació d'ateneus

de Catalunya de subvencions, allà tindre-ho al cap, o al cap o a l'agenda.

J- I canviar el xip o sigui, quan hi hagi una sortida així com València o qualsevol que

els membres de la colla es gastin diners aquests diners no te'ls gastes tu, sinó que

se'ls gasta l'Orfeó Martinenc, por si acaso, després tu ja li pagaràs.

D-  Esteu  dient  que  el  tresorer  hauria  de  ser  el  responsable  de  la  comissió  de

finançament. Com funciona la comissió de finançament? És lo que jo no estic veient.

J- Es igual. Sabem què fa. Perquè hem de saber ara com funciona la comissió de

finançament.

D- Ja. Que potser ja la definirem, no?
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M- Pot funcionar com vulgui sempre i quan estigui al dia de les subvencions, no?

J- Tampoc parlarem de la comissió de marxandatge.

Jo- Bàsicament entre tresoreria i subvencions han de saber les subvencions que hi ha

i...

D- Tot.

M- Els diners que tenim i les subvencions a les que podem aspirar.

Jo- Si. I tenir clar que ha entrat i ha sortit al llarg de l'any. Aquestes dues funcions.

Poca cosa.

J- I tenir clar la caixa negra.

Jo- Ja, això és un tema eh... a mi m'agradaria saber.

JR- Hi ha caixa negra?

Jo- Més d'una.

J- Més d'una. Jo en tinc a casa.

D- Veus,  això no pot passar.  Això és lo que a nivell  econòmic no pot passar.  El

problema és que el negre dóna perquè passi això.

Jo- Potser hi ha de ser. Potser n'hi ha d'haver però ho hem de saber.

D- Jo crec que n'hi ha d'haver. Perquè si hem de comprar un boli no faràs una factura.

Llavors  aquesta  caixa  a  lo  millor  hauria  d'estar  aquí.  És  buscar  la  manera  de

gestionar, i de donar-li transparència a la caixa negra també, penso jo. Caixa negra
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llavors ho poses a llista negra, no? Que s'ha de definir això com ho fem.

Jo- Bueno la tresoreria ha de gestionar la caixa negra.

D- La comissió, és una tasca.

Jo- Jo crec que si. Saber el que hi ha.

D- Si, si, per això deia que hem de saber que gestionar-ho, però bueno, ja ho farem.

J- Aquesta caixa negra també és la que ens hauria de donar alegries, de dir fem la

reunió trimestral amb vermut.

Jo- Bueno va, manteniment.

D- Per mi ha de portar el manteniment i ordre i control del magatzem, portar control

ordre i neteja del vestuari d'actuació, i la gestió de claus. Oju que això no vol dir que

ho hagi  de  fer  ell.  Amb això  si  que  m'agafo  a  lo  que  dèiem de la  comissió  de

manteniment. Portar el control del vestuari, això no ho ha de fer ell. Mirar com ho

gestionem i dir com estan. Incentivar una mica el fet de l'ordre, no que ho hagi de fer

aquesta persona. I gestió de claus.

J- Ho ha de fer la comi.

D- Clar, vale com abans, vale.

Jo- Vale, si, no tinc res a dir.

D- Que era marxandatge el següent?

Jo- Si, marxandatge.
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D- Vale, gestionar el marxandatge i estar en contacte amb tresoreria.

M- Tot el marxandatge també és...

D- Tot, per mi és tot, l'intern i l'extern. O no ho veus així?

Jo- Si, si, em sembla bé.

J- I la venda.

Jo- Per tant potser hi haurà una caixa negra que tindrà marxandatge.

J- La que tinc a casa.

Jo- Clar, m'ha vingut ara al cap.

D- Clar, i com que portes el control es que no hi haurà opció. Això jo dic que una

vegada, quan vam anar a Argentona vaig dir “hòstia., vull una samarreta de la truja,

no se que” pregunta-li a la no se que, vale “perdona, tens una samarreta?” si, mira,

pam, pam, pam. Va ser com... saps? Jo una mica ho veig, gestionar el marxandatge

vol dir això “vull una samarreta “ves a dir-li a aquell noi que tal” i tindrà la caixa i

pam, pam, pam. Hauria de tenir agilitat això, perquè sinó hem de fer una instància

per poder tenir una samarreta.

JR- I con la sudadera ya te cagas.

D- Si.

Jo- Vale, diables.

D- Jo he posat, fer de pont entre diables i l'equip de treball, de fet li deia equip de

treball ja, representant de diables per anar a les diferents reunions que es presentin.
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Clar, això potser és un marronaquen, federació d'entitats, de diables. Si, jo crec que

això  potser  és  una  putada,  perquè  que sempre  vagi  el  mateix  a  lo  millor  això...

gestionar formacions, aquí, aquest punt és comú a diables a bèsties i a tabalers, que

penso  que  és  un  punt  dels  tres  elements,  que  és  gestionar  formacions  i  noves

incorporacions. Tots tres.

JR- Que n'hi han pocs que poden donar classe, no?

Jo- Jo crec que igual podem fer un curs en que per exemple... entra algú que va a

tabalers potser fa la formació amb un tabaler que està fent també la formació allà.

Perquè després vale, potser legalment no té cap valor però dins la colla si que té un

valor.

D- Es que per mi lo més important que té una formació és això segon. O sigui per mi

revisar quina formació estem fent. A mi la llei no me la se, m'és igual, perquè aniré a

la fàbrica i em diran “fins aquí, això ja no t'ho dono perquè no pots”. A mi lo que

m'interessa d'una formació és això, que hi hagi representació de tot i que diguem què

fem? Com ho fem? Quants anys ens hem hagut de trencar la cara de si ritme no se

què, aquí es pot fer això o allò, no cal que ens la trenquem cada vegada. Entra una

persona i s'explica una visió global del que som i de què fem, no? Per mi ha d'haver

representació de tot.

M- Em sembla bé.

Jo- Si, a mi també. Veig molta feina pel de diables.

D- Perquè ho dius, per això de les reunions?

J- Pot quedar una mica pendent de definició, no? Segons quines tasques de segons

quin personatge supeditat a que l'equip de treball comenci.

D- Veus,  per  mi entra  en quina temporalitat  inicial  se li  dóna a aquest  equip de
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treball, com un govern no, farem de quatre anys però d'aquí un any hem de fer una

primer revisió i una primera avaluació perquè a lo millor hem dit que aquest havia de

fer això i ho està fent allò. Varies revisions i anar reubicant per trobar.

Jo- Doncs això, jo diables veig bastanta feina.

D- Amb això de les reunions externes, vols dir?

Jo- Si.

J- No n'hi han masses però quan n'hi han... pa-pa-pa-pam.

D- Bueno de bestiari, clar.

Jo- Jo tampoc ho conec però vosaltres honestament us veieu fent només això, però

fent això.

D- De la federació de diables n'hi han dos a l'any. Ara has d'anar a tocar pel sac, però

has d'anar a dos. Ara no estem a cap coordinadora, és un tema que, quan estiguem

pues ja ho trobarem.

Jo- De moment vam decidir que no.

D- Exacte. Per mi està ben decidit.

Jo- Ho dic perquè vosaltres sabeu més què suposa això de...

D- Anar els dos membres o els tres... perquè mira, tot allò de la llei va ser un continu.

M- Ara ho podem deixar així i ja ho anirem acotant.

J- Lo que està clar és que ser-hi en aquests llocs està bé, perquè quan ets en aquests
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llocs et passen coses.

(La conversa deriva en altres qüestions)

D- El de tabalers el afegit que té, crec que no ho he posat però també ho podria posar

ara que...  ser com a acompanyant, no acompanyant però ser assistent en aquestes

reunions, perquè no, i el que he posat a tabalers és fer de pont entre els grups de

tabalers...

J- I dale.

D- Bueno, és lo que n'hi ha. I fer de pont entre els grups de tabalers i l'equip de

treball. O sigui aquesta persona fa de pont. Bueno, grups de tabalers... que ho hem de

definir això també.

Jo- Es que per mi això... no ser a on, no se en quina reunió, però crec que la reunió

que vam fer a l'assemblea per definir això...

J- Que ens vam partir la cara per fer això.

Jo- Si, però crec que és fictícia. I no se si ho vam fer per por a que algú digués “no

vull dos grups de tabalers” però...

M- No correspon a la realitat del grup diària.

Jo- Ni diària ni extraordinària.

D- Doncs això és un punt de llista negra.

J- No, no, això és un punt d'assemblea de valoració del si ha funcionat aquest grup de

tabalers o no i si s'estan prenent els acords que es van prendre o no, i si no s'estan

prenent, me cagun deu, actuar en conseqüència.
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D- Jo encara no els he vist actuar per això.

Jo- No, no han actuat perquè fins que ells no decideixin que estan apunt no sortiran.

D- Ah vale.

Jo- Però si que estan assajant.

JR- I quin problema dieu que n'hi ha?

Jo- No, per mi no hi ha cap problema sinó que el que vam decidir que érem un sol

grup  i  ens  dividíem en  situacions  extraordinàries  a  la  pràctica  no  som un  grup.

Assagem diferent, no ens hem trobat mai, només jo he intentat fer de pont alguna

vegada però ja m'he cansat també. Llavors ara mateix no hi ha cap comunicació.

D- Doncs si  decidim al  final  que això s'ha de dissoldre...  si  volen fer un grup a

l'Orfeó, això es pot parlar.

Jo- És una cosa a parlar. Jo no ho dissoldria, eh, jo crec que hi poden haver dos

grups.

D- Ja, estic parlant d'extrems eh.

JR- Poden haver dos grups, tres, quatre i els que siguin.

Jo- Jo aprofitaria l'energia que hi ha, però és un debat que potser ara no cal, però ho

apunto a la llista negra.

D- Jo lo que em referia és que aquesta persona ha d'estar en contacte amb qui toqui el

tabal aquí en el grup de treball. Siguin un grup, dos, quatre o els que siguin.

287



JR- No, o si n'hi ha un altre grup l'altre grup que també posi una persona.

Jo- O una persona que...

D- Unificar criteris no, entenc que vols dir.

Jo- Si... hi ha coses a parlar aquí.

D- Si.

Jo- Apunto a la llista negra. Pirotècnia.

D- Pirotècnia hauria de gestionar el contacte i facturació amb la fàbrica, coordinació

directe  amb  tresoreria,  fer  comandes  de  pirotècnia,  assessorament  pirotècnic  a

qualsevol comissió o diable, lo que dèiem l'altre dia, no és una cosa tancada però si

que  centralitzar  això  de  cara  cap  a  fora  i  de  cara  tresoreria  centralitzar  factures

perquè de vegades ens hem pillat molt els dits. De que ells que són una empresa ha

de tancar facturació abans de l'any “hòstia. això t'ho hem pagat?” queda molt lleig

anar a la fàbrica a preguntar. Això s'ha de unificar i s'ha de gestionar. Ja està no?

Algo més?

Jo- Delegat de cultura.

D- Delegat  de cultura.  Fer  de pont  entre  la  entitat  i  la  colla,  i  a la  inversa.  I  el

coordinador de comissions el vaig deixar obert.

Jo- Perdó, delegat de cultura per mi és un pont de comunicació, estem d'acord?

M- Si.

D- Pont entre l'entitat i la colla i a la inversa.
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Jo- Vale. Perfecte. I llavors coordinador de comissions.

D- Exacte, aquest era l'altre. Aquest no l'he definit.

Jo- El Jaume ho tenia més clar, no? Bueno, tu vas fer la proposta inicial, ens vols

il·luminar?

J- Bueno, ens vam discutir sobre aquest personatge perquè jo crec que vam coincidir

de que aquest tio no pot pertànyer a totes les comissions.

D- Però el vam acceptar.

J- Si, si, si. Però ni jo mateix se exactament com dir-vos com aquest tio rebrà tota la

informació. Vull dir jo vull que ho fem entre tots.

D- A nivell genèric us sembla que posi, perdó eh, ho dic per optimitzar, fer de pont

entre les comissions,  en els  altres hem posant fer de pont  i  ens hem quedat tant

amples.

J- Bueno, és com el delegat de cultura però entre lente i les comissions.

D- Si voleu posem un genèric així.

J- Jo ho veia més com a dinamitzador.

D- Falten dos mesos per Sant Joan i s'ha de crear la comissió, no?

J- Exacte, pues que sigui aquest qui crei la comissió, per desvincular a secretaria.

D- O sigui gestionar les comissions i transmetre que quan l'equip de treball vulgui dir

que el dia 15 això ha d'estar tancat pues dir a les comissions “nenes, això ha d'estar el

dia 15”.
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M- Jo a part els hi faria... bueno li faria anar a alguna reunió pel tema que dèiem de

que no se'ns en vagi de mare el tema. Vull dir, comissió... jo que se, del correfoc de

festa major, “aquest any volem tirar amb granotes”...

J- No, no podràs.

M- Bueno però que se sàpiga. Perquè sinó...

J- És el que teòricament ha de rebre les actes de les comis.

Jo- Jo anava a dir això. Per mi és ell qui ha de rebre les actes de les comis.

J- Transmetre a l'equip de treball de dir aquests o tenen, pues ja està, no cal que

m'expliquis on posarem la foguera.

D- Si només es coordina amb la secre ja està, no?  Per arxivar, no? Perquè jo crec

que hem de tenir un arxiu. Si es coordina a nivell d'agenda i a nivell d'actes ja tenim

això, no?

Jo- Jo anava a dir, està bé que vagi anant a les reunions de les comissions, està bé que

hi vagi anant.

J- Home, és el seu paper, digui-se'm, no?

Jo- Si, però si va rebent les actes ja anirà veient i dirà “recordeu que el RRI diu tal”.

J- Es que aquesta tasca és la que haurem de fer el primer any o any i mig. De dir

quan enviem una convocatòria de correfoc de dir “ i recordeu, s'ha d'anar així, es pot

fer això...”.

M- Copiar la part del RRI al mail del correfoc.
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J- I quan fem la reunió de correfoc dir “mira, des de la meva posició a la cadira estic

veient que aquesta persona, aquesta persona, aquesta persona us podeu separar si us

plau i  us poseu allà  un moment;  el  resto de la colla  hi  ha algú que vegi alguna

vulnerabilitat de la d'això?” Llavors serà super evident. “Tothom està d'acord amb

que aquesta gent no va acorde amb lo que s'ha dit?” el silenci és si, i per tant no

sortireu. Clar home, d'alguna manera així ho hem de fer.

D- Aquí és on hem de tenir equip, actuar com a equip. Ho diu un, llavors surt l'altre i

ep!

Jo- Jo crec que hauríem de tenir  una alarma a l'Orfeó.  Si ve el  Pol amb sabates

fosforites ue-ue-ue.

(riures)

Jo- Bé, us sembla que tanquem aquesta reunió?

D- Si.

Jo- Llavors, a mi se'm passen pel cap dues possibles... dos possibles enfocs per la

propera, o bé fer això que estàvem aquí iniciant, és a dir, què decideix cada reunió; o

bé començar a fer l'estructura que ha de tenir el RRI, perquè veig que també van

sortint moltes coses que anem dient “això va allà”.

D- De RRI n'hi ha moltíssims, potser no caldria començar amb un paper en blanc per

poder anar més pim pim pim.

Jo- Potser si en tens ens en pots enviar algun.

D- Si.

J- Però ho pots buscar eh a internet.
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M- Per saber també les sancions.

(La  conversa  deriva  a  parlar  de  les  sancions  que  hi  ha  al  Foment  

Martinenc, una altre entitat del barri per acabar donant per tancada la

reunió).
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3.5 - Transcripció grup funcionament de diables 02/03/2017

(En aquesta reunió ve per primera vegada la Gemma «Roco» (G), secretaria de la

colla.  En  començar  la  reunió  li  expliquem  el  treball  realitzat  pel  grup  fins  al

moment)

(Abans de començar la reunió reparteixo un parell de fulls amb els càrrecs i les

funcions que havíem parlat en la reunió anterior per tal de veure si hi ha quelcom a

canviar, abans d’engegar la gravadora es demana fer-hi un esment)

Jo- Doncs això, això és per a que ens ho mirem. He anat apuntant per a que ho

reviseu a veure si està bé o no, vale?

D- Vale.

Jo- He fet dues copies.

D- Vale.

Jo- Llavors, explico una mica el que hem parlat i això. Vam decidir, de moment, que

faríem un RRI, com els estatuts de diables.

G- Que no està fet.

Jo- No està fet. Que això inclouria sancions o formes de fer complir el reglament i

que inclouria un canvi d'organització. Llavors, aquest canvi d'organització vol dir,

que és el que hem fet fins ara, vol dir que s'elimina la comissió permanent i llavors es

crea un Equip de Treball (ET) que són aquestes persones d'aquí.

G- Puc agafar-ne un?
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Jo- Són onze, i això són les condicions per a entrar extra, a més d'aquestes onze.

G- És això?

Jo- Si. Aquest és l'equip de treball.

G- Vale.

D- El procediment ha sigut que primer es va fer una valoració de lo que hi havia, no?

Lo que es podia millorar. I això teòricament és una eina acordada entre tots els que

anem venint a les reunions perquè hi havien opinions molt... que semblaven molt

diferents i molt dispars i hem aconseguit, entre tots els que anàvem venint, hi ha

hagut gent que ha vingut, que ha marxat, gent que ha vingut i ja no ha parat de venir,

i llavors lo bo d'això és que és una cosa entre totes les opinions que hi han hagut en

aquestes reunions. Jo penso que és una cosa, és molt positiu això.

Ja-  Això no vol  dir  que no es compti  amb la  colla  eh,  perquè quan has  dit  que

s'elimina la permanent és com que això...

G- Clar, jo es que això.

Ja- El resum és...

G- Això és que l'ET es reunirà, farà com de permanent. Es reunirà un cop al mes o lo

que sigui.

Jo- Si i no. A veure, el primer és que a l'haver-hi un RRI partim de la premissa que

moltes decisions ja no s'hauran de prendre, perquè ja vindran donades pel...

Ja- Pel funcionament estipulat.

Jo- Si. Llavors les comissions es mantenen i passen a ser... passen a tenir capacitat de
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decisió. O sigui són les comissions qui decideixen. I per tant...

D- Això està per...

Jo- Està per...?

D- Ho hem de parlar, no? A veure a quin punt de l'esquelet, qui decideix què i en

quines condicions, no?

Jo- Si. Llavors, hi haurà una reunió trimestral, per exemple per fer valoracions o el

que sigui. I l'assemblea. Vam dir una assemblea anual, no? En principi. I el que no

està  clar  és  això  que  dèiem  ara,  què  decidirem  a  cada  lloc.  Què  decidim  a

l'assemblea, a les reunions trimestrals, i quines aquí i quines a les comissions.

G- Aja. Vale. Merci.

I- Abans no hem dit una cosa. Això es tindrà que votar en la... com es diu quan ens

ajuntem...

Jo- A la assemblea?

I- A la assemblea general de diables.

D- Si.

I- Si lo tomban què passa?

J- Res. Que seguim igual.

D- I també, com que s'estan fent totes les convocatòries obertes, una mica per evitar

això...
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G- Què vols dir les convocatòries obertes?

D- Bueno s'estan enviant els mails de cada reunió d'aquest grup. Totes les vegades

que ens hem reunit hem fet una convocatòria oberta a tothom, vale? Cada cop que es

feia algo el Joan afegia a la persona que ha vingut i li envia tota la informació. Clar

estem dient  «estem treballant  sobre  això,  estem treballant  sobre  això»  perquè  al

principi si que vam dir si en algun moment apareix una dia en aquest procés, per

exemple  que  no  lliga  amb  res  amb  això  llavors  clar,  es  presentaran  les  dues

propostes. O sigui que no és que tallem a ningú si no que és que aquest equip hem

sigut capaços de posar-nos d'acord amb això i presentarem, o estem en el procés de

tenir una proposta unificada. Això no vol dir que si hi ha algú que tingui una proposta

no la pugui presentar a aquesta assemblea. I el procediment de la assemblea no serà

de discutir sobre això. Això ho portem discutint durant tot l'any.

G- Qui volia podia haver vingut.

D- Exacte. Aquí la idea és «anem a presentar aquesta proposta». El que no sabem és

això,  si  és una candidatura de quatre  anys,  que és  una cosa que també falta  per

definir... bueno hi han moltes coses per definir però bueno, la idea és o això, perquè

de moment no hi ha cap altre opció, o continuar com estem. O sigui això serà votar si

o no. Podem parlar-ne si ho posem amb majúscula o minúscula però no...

G- Perdoneu eh, no entenc perquè hi ha unes que són comissions posades com a ET i

altres que seguiran sent comissions. Perquè hi ha marxandatge si no és una cosa que

porti...

D- És una persona això. No és una comissió, és una persona. I fixa't que hi ha una

persona que és el coordinador de les comissions.

G- Si.

D- Que aquest és el que farà de pont entre totes les comissions que siguin a més a
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més d'això.

G- Marxandatge no... no la veig.

D- Vale, aquí hi han dos tipus de comissions. I aquest entren una de les coses que...

bueno que hi han hagut diferents opinions. Les comissions temporals i les comissions

transversals, no era algo així?

Jo- Si, o atemporals.

D- Això.

Jo- Les que treballen tot l'any i les que treballen potser per fer Reis, per fer Porkada...

que comencen i s'acaben. Encara que la gent segueixi formant part d'allò la comissió

deixa de... d'estar activa.

Ja- Marxandatge no pensis en el marxandatge que ara estem fent pel 40è. És una cosa

que podem ser les sudaderes, samarretes.

G- Les nostres coses també seran marxandatge?

Ja- Clar,  o sigui marxandatge,  per la  colla,  si  tu tens  una persona a la  colla  que

s'encarrega de fer això «mira, se'ns estan acabant les samarretes, hem de fer això»,

les dessuadores de diables. Llavors això tira endavant. Sinó no.

G- Vale.

Jo- I una de les coses que vam dir a l'última reunió, aquí està tot com a càrrecs, però

tots aquests càrrecs poden ser d'una persona o d'una comissió al seu darrere. O sigui

aquí pot ser que d'una reunió hi vagi la persona representant de secretaria. Però no

vol dir que ella sola s'ocupi de tots aquests... de totes aquestes tasques. Pot ser que hi

hagi una persona, o dos o tres... les que siguin.
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D- O quaranta. Que si comunicació ho volen portar entre quaranta persones perquè

cadascú...

G- Que és una altre comissió.

Jo- Però això ja dependrà del...

G- Ara és una comissió.

Ja- De fet la idea és que el, o sigui, clar jo no veig que... hauríem de decidir perquè si

la persona es vol encarregar amb una altre vale, però en principi hi ha una persona

que és representant.

D- Clar, però a lo millor per exemple, jo proposaria per exemple, tu dius secretaria

preferiria portar-ho jo sola, ah, vale.

Ja- És com bestiari.

G- Potser prefereixo portar-ho sola però no li puc dir no.

D- Vale, llavors aquí és vale, compartim tasques.

P- Jo per exemple si  que veig en secretaria que amb les idees que s'han posat a

secretaria si que veig que es molt fàcil que es pugui donar un cop de mà.

D- A tot.

P- A secretaria i a tot però si que veig que secretaria veig un clar exemple de que

siguin dues persones tranquil·lament perquè ho puguin gestionar tot. I altres coses...

bueno, la majoria de coses.
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G- Hi ha una altre cosa que no em queda clara que és tresoreria. El tresorer seria el

responsable de la comissió de finançament? Aquest si que és un dels que tindrien una

comissió al darrere.

J- Tots tenen una comissió al darrere.

G- No, secretaria no té una comissió al darrere.

Jo- Pot tenir-la.

I- Per exemple, cultura que ho compartim la Eva i jo.

J- I el rínxol.

D- Això és una conversa que has de tenir tu apart amb la Eva, crec.

I- Que l'hem tingut ja la Eva i jo. Jo com la... la... que a vegades pujo a les juntes,

vale? I ella s'apunta les queixes de gegants i jo de diables, i asín. Igualment ella

s'apunta tot, però jo m'apunto les coses que tinc de dir. Per exemple la permanent de

dilluns tinc dos punts que portar. I així no...

D- Amb la diferència, que no se si d'això, que si aquesta persona és de secretaria de

moment  només  vindrà  a  l'ET  aquesta  persona.  Encara  que  tingui  un  seguit  de

quaranta persones només vindrà aquesta. O que digui «jo avui no puc venir, pots anar

tu?».  La idea és que no ens  ajuntem aquí  40 persones,  tampoc,  vale,  que siguin

equips  de  treball,  i  si  pot  ser  sempre  la  mateixa  persona millor.  Però  que vaya,

aquestes concrecions eren justament també lo que faltava per definir, no?

Jo- Si, i també vam dir l'últim dia que potser tampoc cal definir-ho tot. O sigui potser

després un cop funcioni podem anar veient...

G- Si perquè ens podem enganxar els dits, eh.
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J- Els dits ja els tenim enganxats ara.

G- No, no, amb això ens podem enganxar els dits també.

D- També vam veure que es podia generar, no? Vam dir osti, si això es comença a

encriptar i es comença a convertir en una dictadura...  llavors jo entenc o entenia,

quan tinguem tot això muntat hem de buscar un sistema per poder-ho desmuntar.

Perquè no passi això hem de tenir clar que això en teoria...  sistema per poder-ho

desmuntar, a lo millor no cal desmuntar-ho perquè tenim un sistema pel RRI que

regula com ha de funcionar tot això i sabem fins on hem d'arribar i en un moment

donat la colla pugui dir «ei, tot això fora».

G- Fora i un altre ET que comencés a treballar...

D- Exacte, podria haver algú que digués, jo això ho vull però amb aquest grup de

gent no, no m'agrada. Bueno, doncs fes-t'ho mirar, perquè si hi ha un grup de gent

que està dient «ei, que jo vull fer...».

J- Lo que no podem fer tampoc és estar canviant cada any.

G- No.

J- Perquè tampoc té...

G- Jo crec que això és un pas endavant... s'ha funcionat sempre igual, això no trenca,

és un pas endavant en el sistema de comissions.

J- Jo crec que això és posar en marxa realment el sistema de comissions.

G- Des del desconeixement eh, jo el que veig és que aquí el que volem és que hi han

onze persones, set, cinc, que tenen moltes ganes de treballar. Pues que siguin una
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mica els que maneguen tenint darrere una gent.

J- I que no volen tonteries a l'hora de tirar endavant.

D- Quin era el lema que deies tu? No m'enrecordo. Perquè per a mi el lema és «tenim

molta feina, optimitzem recursos i repartim-nos la feina». Per mi el lema és aquest.

G- Si no tenim gent darrere, com ho farem?

Jo- Clar, això és un...

G- Per  exemple aquesta  formació que us  vaig enviar  fa  uns  dies  a  finançament,

potser si no haguéssiu sigut dos persones, i haguéssiu sigut sis hauria pogut anar

algú, però es que dos és molt normal que estigueu ocupats. Finançament jo ara ho

veig una comissió molt pobre no per les persones que esteu sinó perquè sou dos.

Jo- Si, però es que finançament ara...

G- I tresorer ara tampoc no està, no hi ha una comunicació molt directe.

J- Jo crec que sempre ens ha preocupat excessivament el nombre de persones que hi

ha. I a mi el que m'ha preocupat és els llocs per fer la feina. O sigui jo m'oblidaria de

la quantitat de feina que ha de fer cadascú. Si aquella persona ho assumeix i en té

ganes ho fa i no hi ha problema, són dos o vint-i-cinc. El que passa que nosaltres a

vegades diem això perquè no tenim ganes de fer tot això i diem «bua, vaya tostón».

Però igual un pavo està super encandilat i super bé. Llavorens jo penso que això és

una de les coses per dir, vale, si jo sóc el tal... no se, què diu aquí?

Jo- Tresoreria i jo sóc el responsable de tresoreria i tal si, a mi si que m'agradarà estar

acompanyat però jo ja ser que he dit que si a això i que m'ho empalmo. I no esperaré

que ningú, i no em decepcionarà que ningú no ho faci.
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G- Si, si.

J- Vale, es que és el que està passant ara. Que tenim les coses que tenim tant obertes

que esperem a veure qui ho fa i el primer que no pot més s'ho empalma tot. Si jo ja se

que m'ho he d'empalmar tot perquè jo he dit que m'ho vull empalmar tot no hi ha

problema. Jo no espero que ningú faci mai cap publicació del Facebook, la faig jo.

Ja- Jo penso que, a lo millor no eh, però jo penso també que l'ET pot tirar també

endavant aquesta tasca de dir «jo em puc encarregar de mirar a quina data surt cada

subvenció i us aniré explicant, no, i llavors no se, entre tots anar fent les subvencions,

no? Vull dir que aquí una persona sola jo crec que no té massa sentit, per carregar per

exemple amb les subvencions que és un punt... fer les subvencions, un cop n'has fet

una és ràpid. El que passa es que s'ha de buscar, s'ha de fer la subvenció, després s'ha

de fer l'activitat i la justificació. Jo per exemple mira, a mi m'agrada fer subvencions

i no he esperat la colla.

G- I amb aquests si que hi confiaràs?

Jo- Però un moment...

Ja- Si tira endavant i fan l'activitat i les subvencions, si. El problema és que l'activitat

i les subvencions només s'havien de fer subvencions per vestits de diables i de Porc...

G- I no s'han fet,

Ja- No s'han fet. I a part hem cursat aquestes subvencions i no s'ha fet.

J- Les camisetes les vam pagar quatre mesos abans de tenir-les. O sigui, vam anar a

la botiga de camisetes i vam dir «ei, en volem Tantes, si? Me les cobres ja per favor i

em fas factura? I el tio va dir, hola?».

D- Bueno.
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Jo-  Bueno  si,  un  moment,  del  punt  aquest  de  tresoreria,  unes  quantes  coses

importants.  No vam dir,  i  per mi no ha de ser així,  que la persona que estigui a

tresoreria i a subvencions faci les subvencions ni les justificacions. De fet avui m'has

enviat, o avui o ahir un mail amb les subvencions per actes...

G- Jo entenc que és finançament tot això.

Jo- Si i no.

G- Vale.

Jo- Jo t'he respost dient «dóna'm els mails de les persones que fan Porkada i cursa de

dracs que els hi reenvio a aquestes persones». I és aquella comissió que si considera

que aquella subvenció va bé pel seu acte la demanarà i tindrà més diners pel seu acte.

G- Ah vale.

Jo- És a dir, jo crec que finançament ha de saber quines subvencions hi ha i tresoreria

ha de saber quins diners hi ha però això no vol dir fer totes les subvencions.

G- Jo crec que si.

Jo- Jo crec que no.

D- Mira, de finançament, un apunt, dius des de finançament estar al cas de totes les

sortides de dates de subvencions, les bases, saber com es justifiquen, saber... saber,

però no fer-les, vull dir «ei gent, que ha sortit una de vestuari.

Jo- Més que res perquè sinó és normal que ningú vulgui estar aquí.

G- No, per mi és, jo sóc tresoreria eh, «ei ha sortit una de vestuari, me'n vaig a les
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reunions  de  manteniment»,  «ha  sortit  una  de  Porkada,  me'n  vaig  a  la  reunió  de

Porkada».

J- Ha sortit una subvenció de Porkada?

G- No, de trobada de bèsties?

J- De l'ICUB?

Jo- No, de bestiari.

J- Ah, si, sempre ho fan. 

G- Clar, jo l'he rebut i li he enviat a ell, a la Joana perquè és bestiari i a la Susanna

perquè sou finançament. 

J- El problema és que fins que no ens la donin una vegada, faig un parèntesis perquè

ja es va investigar aquesta subvenció. Com que la Porkada és al gener...

Jo- Ja, ja ho he pensat.

J- Tu has de presentar el projecte i tota la polla i et diuen si et donen algo o no al

juliol. M'entens? Llavors una vegada has entrat a la roda que t'ho donen no passa res,

però el... s'hauria de demanar aquest any pel 2019, m'enteneu?

G- Però això ja es definirà, imagino.

Jo- Bueno, ho estem definint ara.

D- Una cosa en concret d'això que dèieu abans, és important crec, i una de les coses

recurrents que ha sortit a les reunions ha sigut que tu demanaràs ajuda o faràs un mail

d'aquestes 12 persones i rebràs 12 respostes.
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G- Com, com? Torna-hi. 

D- O sigui això vol dir que aquí diu ET. Tot i que jo sigui el tresorer, tot i que jo sigui

el secretari vol dir que «ei gent, que ha sortit no se que o que hem de fer no se que»,

aquí ja n'hi ha un... hi han colzes. Els primers deu colzes ja els tens. Perquè una de

les coses que dèiem és això, que hi hagués un equip com a mínim que t'hi puguis

recolzar. Que no estiguis fent secretaria tu sola, que hi haguessin... «hòstia. he perdut

el d'això de secretaria!»,  doncs rebràs 12 respostes.  «Busca per aquí no se que»,

saps? Que hi hagi una mica de feedback, una mica de... treball en equip.

G- Canviant el funcionament no crec que canviïn les persones.

D- No, però si aquí entra gent motiva com a mínim per a fer això, se suposa que estàs

motivada per la colla, no? Se suposa que, si tens una motivació per portar un tema de

manteniment, se suposa que hi ha una motivació.

Ja- El tema és canviar una mica el funcionament. O sigui la idea és que un dia a mi

un diable em va dir... i que no t'ho hauries imaginat mai em va dir: «però si és igual,

si això a la permanent és pot fer i desfer quan tu vulguis, ho podem tirar enrere». I no

haguessis dit mai. I jo tampoc eh, vull dir que qui menys t'ho esperes ara mateix et

diu que això no val un pitu. Jo això ja no m'ho esperava. Això vol dir que les coses

s'han de canviar d'una vegada perquè sinó qualsevol... o sigui ara tot s'ho val.

D- Però per això jo dic optimitzar la feina, per mi és això.

Ja- Jo lo que noto és que som un colló de gent, i hi ha una serie de gent que va fent

brometes. I aquest murmullo, no? Jo noto que et va com aixafant el cap, saps? I és

un... o quan intento dir, escolta pues això, em trobo sola. Estic rodejada de gent que

no... no... saps? Jo crec que si es concibeix un ET amb ganes, que jo miri i pugui

confiar amb la gent, que jo m'atreveixi a tirar endavant les coses perquè sàpiga que

em sentiré acompanyada la cosa pot ser molt diferent.
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G- Si, si, jo ho visualitzo. Jo estic motivada amb la secretaria, que és lo que estic fent

jo ara mateix i clar, jo em noto acompanyada de les persones que estan en l'equip,

com estan ara, que em puguin motivar o em puguin desmotivar.

D- Pues cuide-m'ho això. 

G- No, no, no, ja ho visualitzaré. No us vull enganxar perquè jo crec que avui és un

dia per avançar, no per... em sap greu que estiguem perdent el temps.

D- Un interrogant sempre està bé.

Ja- Clar, clar.

G- Bueno. Va.

Jo- Una cosa que per a mi és important i que hem anat parlant és treure feina a les

persones i trobar la manera de repartir-la. Perquè potser no trobarem gent nova super

motivada o gent que està a la colla però que es motivarà molt, però potser si que

podem enganxar a algú per poder fer una tasca concreta. O jo que se, potser trobem a

una persona que no està fent res i s'anima a portar les altes i baixes i control de socis.

Bueno, pues ja és una petita tasca, no? I... una mica també anem amb aquesta idea. I

jo si que volia dir de tresoreria, això que deies abans que el tresorer o finançament

havia de fer les subvencions, jo crec que... insisteixo, jo crec que no perquè llavors és

que ningú ho voldrà fer. De veritat. O sigui jo ara hi sóc però hi sóc expectant a veure

com queda. Segons com sigui seguiré o no. Si realment féssim totes les subvencions

que surten i que podem fer hauríem hagut de fer una per València, totes les del 40è,

ara una això que surt del bestiari...  o sigui constantment, les justificacions de les

generals de l'any passat que van ser fa res... o sigui constantment hi ha coses.

J-  Però aquesta de bestiari,  perdoneu,  la  podem demanar  eh.  La podem demanar

perquè l'acte està cobert. O sigui si ara bestiari ens paga l'acte que ja hem fet...

306



Jo- I tot això sumat a que no sabem els diners que tenim, el document que ens va

arribar per l'assemblea de cultura està malament. O sigui els diners que ens van dir

des de l'Orfeó que tenim no són reals, perquè hi han actes que ens han cobrat de

teatre, coses nostres que no estan allà.

I- S'està revisant.

Jo- S'està rectificant però vull dir que hi ha coses de gegants que ens han cobrat a

nosaltres... Jo no trobo per enlloc l'assegurança, i és algo que hem hagut de pagar

segur i a mi no em va semblar que estigui en el document.

D- Ah, ja, a vegades no apareix.

Jo- Vol dir que algú l'ha pagat i no som nosaltres. Vull dir que clar, arribar a que tot

això s'aclareixi ja és una feina prou gran com per estar fent les subvencions.

D- Una cosa, voleu que...

J- No. O sigui si però es que jo vull dir una cosa d'aquí.

D- Però llavors si ho repassem ho pots dir.

J- Si. És el primer punt.

D- Us sembla bé que repassem tot això... o quina era la idea d'avui?

Jo- Si, varies idees, una d'elles és repassar això, eh, però jo proposava calendaritzar,

perquè potser està bé que comencem a preveure... estem al mes de març i havíem dit

que acabàvem a l'abril. No se si arribem a l'abril. Abril, maig.

G- Això serà una assemblea.
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Jo- Si, al final de tot acabem amb una assemblea.

J- Perdoneu, això és prou important com perquè si s'ha d'allargar s'allarga.

Jo- Però bueno, que ho tinguem al cap.

D- Si veiem com està sortint tot, encara que triguem lo que triguem eh, jo penso que

val la pena.

G- Però vam dir dues assemblees a l'any.

D- Bueno però ara podem fer lo que vulguem. Jo prefereixo... jo crec que val la pena

no tenir pressa i a poc a poc i que pugui anar venint gent i anar opinant. Jo crec que

val la pena, eh.

I- Si tardem un any, tardem un any. Deixar-ho tot ben preparat perquè la colla... 

Jo- Una idea que havia sortir és fer una assemblea, aprovar això i que llavors aquest

ET fes el RRI. Pot ser? Que ho vam parlar un dia o no?

J- I fer una extraordinària pel RRI?

Jo- Si.

D- Jo crec que això és una mica....

Jo- O sigui quan parlàvem de presentar-ho per packs i no se què, no havia sortit

aquesta idea?

D- Però llavors que sigui que aquest ET treballarà sobre...
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Jo- Que la primera tasca que faci aquest ET serà el RRI.

D- Jo crec que així... de fet em sona que alguna altre vegada es va dir que això és

part del RRI.

Jo- Si, si, això si.

J- Però hauríem d'aconseguir, de cara a fer el RRI, els estatuts de l'Orfeó.

Jo- Si, els tinc.

J- Ah, tu els tens?

Jo- Si, Però no estan digitalitzats.

J- Ah no? Pues demà, això està digitalitzat demà.

Jo- Venga.

D- Però vols dir digitalitzat, digitalitzat.

J- Amb PDF.

Jo- És vàlid.

J- PDF que serà imatge, que no podràs...

D- Però si calendaritzem digue'm «tal dia quedarem per això» que a mi em va bé per

si he d'agafar papers.

Jo- Si.
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G- No estan digitalitzats?

Jo- Bueno, jo ho he demanat i  no. M'han dit  que era això.  Lo bo es que ja està

subratllat, que no ho he fet jo.

Ja- Més fàcil de llegir. Clar!

Jo- Amb requadres i tot.

J- Són del 2012?

D- La última revisió.

J- És una actualització o estan complerts?

Jo- A mi m'han dit que estan complerts. M'han dit. A mi m'encaixa. Això és el que el

Jordi li va donar a la Marta quan ella va entrar i li va dir que això són els estatuts.

Però jo amb el Jordi no hi he parlat directament. Vale, a part d'això hem de decidir en

cada reunió de l'organigrama i començar a fer l'esquelet. Que potser l'esquelet serà el

proper dia.

D- I lo de repassar això.

Jo- Repassar això,  calendari,  decidir  què va a cada lloc i  esquelet.  Quatre coses.

Deuen ser ja vuit i mitja... 

D- Les nou.

Jo- Buf, doncs som-hi.

[La conversa deriva durant uns minuts a parlar d'una altre qüestió]

310



J- Comencem. Jo des de que vam decidir això que quan em poso al llit li donc voltes

i no veig lo de les sis persones annexes aquestes no el veig. No el veig i no l'entenc.

Això és fruit de que ens semblava massa tancat i que el volíem obrir. I per obrir-lo

una mica ens vam inventar això. Potser parteixo de la base que a mi la idea d'obrir-ho

una mica ja no m'agradava molt. Llavorens considera que per obrir-ho una mica m'ha

d'agradar molt la solució. No és que no l'accepti eh, simplement no l'acabo de veure,

ho trobo com un parxe aquí, com un... no sé què.

G- Per l'objectiu que m'heu explicat, jo aquest punt no l'havia llegit, tampoc no ho

faria perquè es poden trobar aquí... 18 persones.

J- Aquest és el punt. 

G- Jo no se d'on ha sortit eh, però per mi no te sentit.

J- L'acompanyament en el relleu, el no se que, el no se quantus.

D- Es pot fer igualment eh, tot i que no es faci durant tot el temps, els sis últims

mesos poden entrar dues persones de cada per si l'any marxa que el b...

J- Perquè això erets tu el...

Jo- Jo no veig...

J- O era el Marc el que ho tenia en el seu esquema?

Jo- Bueno, jo tenia en el meu esquema que fos obert.

J- Tot obert, directe.

Jo- Directament. Clar, jo si, crec que si. Jo el que no veig és que sigui totalment

tancat. Perquè aleshores si jo no hi sóc i no m'agrada com està funcionant, si, clar que
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puc muntar tot un mecanisme per fer fora tota aquella gent que hi ha... però és molt

més complicat que si jo vaig allà i opino.

D- Pots opinar eh, a les reunions que hi ha trimestrals. Per això també vas proposar

reunions trimestrals. I et pots posar, no?

Ja- Jo també crec que faltaria participació.

Jo- O sigui la participació passa de poder decidir-ho tot cada quinze dies, que podem

decidir qualsevol cosa cada quinze dies, a haver-me d'esperar a una reunió trimestral

que  hi  haurà  molts  temes  a  parlar.  Perquè  només  que  tingui  al  primer  trimestre

valoració  de  la  Mercè,  valoració  de  FM,  valoració  de  com ha  anat...  que  seran

reunions eternes...

G- I aquesta valoració passarà per aquestes onze persones?

Jo- No, la valoració de festa Major i de la Mercè passa per reunions trimestrals. Però

clar, ja seran prou bèsties.

I- Seran com les permanents?

Jo- Si, serà obert a tothom. I a més hi han reunions trimestrals.

J- Si, li podem dir trimestrals o generals.

Jo- Si, o reunions de colla o generals o el nom que vulguem.

J- Jo penso que també el grup de treball pot dir «després de festa major el dia tal

convoquem la d'això».

Jo- Ja, potser no cal que sigui...
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J- Vull  dir  que vam dir  trimestrals  però potser  tampoc cal  que ho tipifiquem tot

perquè llavors n'has de fer una trimestralment. I què fem si no hi ha... jo si que veig

que potser cal una reunió abans de festa major i una després. Abans per explicar tot...

P- Bueno, que aquí també entra comunicació que per això estava.

D- Aquí jo crec que... si cal que estigui tipificat perquè així la gent sap que tu com a

mínim donaràs comptes a nivell de valoració o d'una sortida un cop.

J- Com a mínim. Estic dient com a mínim una trimestral,  però no cal esperar al

trimestre. Estic dient que per fer la valoració de festa major no cal esperar tres mesos

després. Ara estava bé perquè era com a màxim al cap de quinze dies.

D- Perquè si ho trèiem què?

J- No, jo no dic de treure-ho però de trobar...

Ja- Jo no ho trauria eh.

P- Jo no ho trauria pel simple fet de que si ho deixes així obert tens la opció de que

per exemple la gent nova que ha entrat està motivada i vol col·laborar a qualsevol, i

es posen a qualsevol grup d'aquests  i  en una reunió d'aquests  vol acompanyar  al

responsable d'un grup d'aquests pues el pot acompanyar i l'acompanya. 

D- Per això vam dir, però llavors calia estar en una comissió també?

Jo- Si bueno, estan les dues apuntades però hem de decidir quina de les dues.

D- Ah, una o l'altre.

Jo- Bueno, en algun moment van ser les dues... no està clar.
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J-  «Per  a  accedir  a  les  reunions  d'aquest  grup  sense  ocupar  cap  dels  càrrecs.

esmentats hi haurà alguns condicionants. 1.- màxim de sis persones externes al grup

al mateix temps». Cosa que no seria... bueno si. «Compromís d'assistència. Caldrà

incorporar-se a alguna de les comissions representades i caldrà estar formant part

d'alguna comissió de la colla». Falta aclarir aquests dos punts. I caldrà fer... el cinc és

el  mètode sancionador.  Ja,  directe.  Si  a  tres  no  has  vingut,  ja,  fora.  Compromís

d'assistència què vol dir? Dir això... a la tercera no tens dret a venir. No tens dret a

venir.  No perdona,  no  tens  dret  a  entrar,  ja  està.  Punto.  Que  comencin  a  passar

aquestes coses. Que la gent marxi de la colla...

G- No tens dret a venir a la reunió però pots seguir a la colla i tot.

J- Clar.

G- Clar es que no se com està regulat...

D- No ho tenim això, ja ho farem. No?

Jo- Si, però això si ho definim ja ho tenim.

D- O sigui dins l'ET?

Jo- Si.

D- El compromís d'assistència... hauria d'estar... Diguem-li sistema regulador, perquè

quan dius sancionador és com lo de l'ET. Que tu li volies posar junta...

I- Però jo me refereixo.

J- Sancionador, jo li posaria sancionador. Que la paraula comenci a impactar.

I- Però jo me refereixo que si estic en aquesta reunió i em comprometo però no puc
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anar en aquesta reunió no puc anar...

Jo- Però el tema és que si tu ho notifiques però no pots anar ni a aquesta ni a la

següent ni a l'altre no t'hi fiquis. Clar. Una no però si són tres...

J- Clar. Si a la primera no pots vale, a la segona bueno, a la tercera tal i a la quarta no

se què pues no.

I- Jo ho dic perquè ho sabem que hi ha gent tant retorcida, a lo millor jo el primer,

que a lo millor quan es presenti tota la d'això pues digui a mi aquest punt no ma

sembla bé perquè si jo no puc venir què passa?

D- Pues no vengas.

Jo- Pues no t'apuntis.

I- No però com una mica així...

J- Si no pots venir perquè aquell dia tens un imprevist no hi ha cap problema. A la

quarta que no puedas venir te vas fuera. Sea por lo que sea.

I- ja, ja...

D- Però igualment apart d'aquí hi ha moltes maneres de participar a la colla. Vull dir

que hi ha comissions, actes puntuals, coses de d'allò, hi haurà suport per no se què.

Vull dir que per ser de la colla o participar de la colla no cal estar aquí.

I- Evidentment. Jo això ja ho entenc David, però a lo millor moltes persones no...

Jo- Us sembla que... bueno, primer decidim què fem amb el grup. I després decidim

si... si fixem tres reunions com a màxim.
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J- Jo, de moment reduiria de sis assistents a tres.

D- Onze, els d'allò són onze. Els pelats són onze.

Ja- Els representants.

D- Si fiquem sis més són 17.

Jo- Reduir el nombre, dius. O sigui jo no ho veig sense alguna opció de venir des de

fora. Podem canviar el sistema, el que vulgueu. Però jo si que penso que necessito

algun sistema de que pugui entrar ventilació.

J- Jo, doncs jo prefereixo de que cada vegada que ens reunim tenir tres places lliures

a qui collons vulgui,  m'entens? Que has de dir  que vindràs i  que si  no dius que

vindràs  les  tres  places  aquelles  estan  lliures.  I  ja  està.  Però  ni  pertànyer  a  una

comissió ni res, ni compromís ni polles. Així hi haurà dies que no hi serem i dies que

si que hi serem.

Ja- Uf. Llavors pot passar el que passa ara eh, que hi ha gent que no està vinculada a

res, que no s'entera de res i pot parlar tot el que vulgui i ho destrossa tot. Com a

mínim que estigui en una comissió per saber com van les coses. Com a  mínim.

J- Perdoneu, es que jo o ho vull això. Saps? O sigui estic intentant com podria ser

perquè...

D- Clar, vam dir sis perquè no hi hagués mai un empat.

Jo- Si però es que això tampoc és així perquè llavors si enlloc de venir sis venen cinc

tens l'empat igual. Llavors el nombre de persones externes... per la votació és igual

perquè no...

G- Bueno com el jurat popular, convencem.
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J- Però escolteu una cosa, amb tanta gent serà molt difícil.  Amb una junta de sis

potser... però amb onze...

Jo- I si hi ha una votació que no es desencalla igual és millor marxar tots a casa i al

dia següent...

J- Exacte.

D- Us sembla que el deixem en stand-by aquest punt? Perquè sembla que és un punt

que no... el deixem en stand-by? O ens condiciona moltes altres coses?

Ja- Quin punt?

D- De les persones externes. Jo penso que no ens condiciona per poder continuar.

Jo- Però igual el podríem... perquè és la manera d'anar tancant l'ET, no?

D- Vale.

Jo- A mi em sembla bé reduir  el  nombre de persones si això ha de...  facilitar  el

consens. Jo veig enrevessat tot això.

J- Bueno però això ja...

D- Ja però això era...

Jo- Per mi una de les dues coses.

D-  Això  era  de  que  com  a  mínim  aquestes  persones  que  vinguessin  era  un

compromís. Era la condició. No? Que no vinguessin a prendre el sol.
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Jo-  Jo estic  d'acord  amb que hi  hagi  un compromís,  això  si,  segur.  I...  amb que

estiguin fent algo a la colla també. O bé a una comissió, la que sigui, encara que

estiguin fent reis, o bé... en alguna d'aquestes que ja estan aquí representades. Una de

les dos coses per mi. Però clar, no se, la resta?

J- Membre actiu de les comissions, no pertànyer al grup de WhatsApp.

Jo- Ja... però això és difícil de dir.

M- Preguntes a la comissió i et diran aquest no ha fotut res, fora.

J- El responsable de la comissió et dirà “el fulanitu no ha vingut a cap reunió” i

llavors li direm “fulanito no pots venir. Però tot m'ho invento perquè això no ho vull.

Ja- Jaume això no va així.

J- Bueno doncs si això no va així ens aixequem i marxem. Perquè això ha d'anar així.

Ja- Clar però no li pots donar aquesta responsabilitat a un altre. I sense cap mena de...

de reforç cap a ella. Això no anirà així. O sigui tu no aniràs i diràs “no, si, mira,

aquest no ha vingut a cap comissió, saps?”.

M- Home si no ha vingut a cap reunió jo crec que si. Una altre cosa és que va fent

cosetes i dius bueno va...

Ja- Jo crec que no. Jo simplement reduiria el nombre i ja està. De sis persones quatre.

I ja està.

D- O menys. Es que jo era de grup tancat també.

Ja- Pues dos. Vale pues dos.
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J- No, no passa res.

D- Dos no guanyes aire... no? Si la idea és aire.

Ja- Però aire... jo es que no m'ho prenc com aire. Perquè aire potser que tinguis aquí

una persona que vingui a boicotejar tot. Per tant per mi aquesta persona no és aire.

Perquè quan s'han obert les coses no ha vingut aire.

Jo- Però una persona que ja està activa en una comissió i que et ve a cada reunió

durant tot l'any...

D- Vols dir que no serà caca, no?

Jo- Difícilment vindrà a destrossar.

J- Jo crec que amb això té raó. I que difícilment aquesta persona podrà... o sigui jo

entenc que d'aquí cap a baix, aquestes 11 persones estaran més o menys amb una

sintonia... amb una línia d'actuació. Per més que vingui algú allà que digui que ens

volem vestir de rosa... i si té alguna bona idea que en rebenta una altre doncs mira,

mala sort si és bona idea. El problema és...

P- Jo reduiria el nombre i ja està.

J- El problema és el rebentar pel rebentar. És un espectacle està decidit i “porque

no... lo hacemos de Blancanieves y los siete enanitos” i en aquell moment la gent

s'engresqui i “a vale si porque no, hòstia si”. I llavors et quedes allà de pasta de

moniato.  Però  t'ho  ha  rebentat  però  la  majoria  s'ha  engrescat.  Per  tant  que  les

rebentacions jo les veig...

Ja- No és això, mira. Un funcionament similar al que m'esteu dient seria la comissió

del 40è. La comissió del 40è té subcomissions que treballen. I que no venen quan es

reuneix la  comissió del  40è però que quan al  WhatsApp es  parla  es  dediquen a
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rebentar les coses. I són gent que està treballant directament i de forma activa per

aquell acte. I no estan rebentant l'acte, van a rebentar la feina de la comissió. Això

passa.

Jo- Però van a totes les reunions de 40è?

Ja- No, no, lo que fan es rebentar-te... no van a cap reunió del 40è però no tenen

perquè si estan en una subcomissió.

Jo- Però llavors no... aquí no hi seran.

Ja- Saps lo que passa, que una persona d'aquestes ve a rebentar-ho tot. Exacte, si

tenen accés ho fan.

Jo- Si. Si però Joana, si però estem parlant d'una persona que automàticament... jo

crec que no és jo vull anar a aquesta reunió jo hi vaig avui i demà no hi torno a anar.

No. Estem parlant d'una persona que anirà tot l'any. Llavors el primer dia rebentarà

però al final...

J- No, no, tot el mandat.

Jo- O tot el mandat...

J- Lo que digui el d'això, aviam.

Jo- El temps que sigui però vull dir que no estem parlant d'una persona que anirà i

marxarà, que anirà a rebentar i marxarà. Que anirà a dir el seu punt i tornarà cap a

casa. Sinó d'una persona que es compromet a treballar, que l'única diferència és que

no tindrà un d'aquesta càrrecs. Perquè tampoc tenim cap compromís que la persona

de  manteniment  no  anirà  a  rebentar-ho,  o  que  la  persona  de  diables  no  anirà  a

rebentar-ho.
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D- Això també és veritat.

Jo- Que pot passar igualment.

Ja- Si.

Jo- I si és el Pol el que ve a rebentar i és el Pol el representant de diables a veure com

li diem que... que volem un altre representant de diables.

D- Això hauria d'estar regulat entenc.

Jo- Bueno però si la seva forma de rebentar-ho és que s'oposa a les mesures que

proposa el grup, pues jo que se.

D- Ja, ja, està en el seu dret.

Jo- Clar.

J- A veure, perdoneu, rebentar és una paraula... molt estranya perquè per mi jo no

veig que sigui rebentar, rebentar. És opinar diferent. I el problema de... jo crec que a

lo que li dieu rebentar és a un canvi de rumbo d'última hora o a tirar per la borda la

feina feta. Que jo crec que aquí no pot passar. Perquè aquí estàs anat a les reunions.

M- Això amb el sistema de votacions jo ho regularia.

J- És com si ara ella hagués vingut aquí i hagués dit “estic absolutament en contra

d'això que esteu fent aquí, jo no ho vull per la meva colla, què hagués passat?

G- Que és el que passa.

(riures)
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Jo- Que li haguéssim dit, ves a fer el mateix a una altre sala.

D- Que li hem dit al principi.

J- Exacte. Exacte. Per tant no hagués rebentat res.

G- No però llavors aquí està. El problema és que qui rebenta són persones. Potser

hem  de  pensar  uns  altres  mecanismes  a  part  de  tot  això  per  a  aquestes  quatre

persones rebentadores perquè jo si que veig altres coses d'això però ara no rebentaré

la  reunió.  Llavors  si  són  quatre  persones  les  que  rebenten  la...  saps?  Si  estan

localitzades aquestes quatre persones doncs fem un mecanisme per a aquestes quatre

persones. Diga-li moving diga-li dictadura.

J-  Jo li  dic  rebentar  a  crear  mal  rollo  a  les  reunions.  M'enteneu o no? Jo li  dic

rebentar a fer preguntes sin importància. Això li dic rebentar.

G- Ja però es que a vegades la teva pregunta a mi em pot semblar sense importància i

a tu no.

J- No m'has entès.

D- No.

G- De quines persones parlem?

J- Estic parlant de les rebentades rollo Latorre, o les rebentades rollo Montse B.

G- Doncs fem-los fora.

J- Les rebentades... o sigui la rebentada de si els tabalers podien anar al carro de la

Mercè o no... no ho vull!
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M- S'emporten una colleja.

J- Jo això no ho vull. No vull que a la meva colla s'hagi de pensar si els tabalers van

al carro de la Mercè. No ho vull. I que em convoquin a dos votacions. No ho vull. No

vull passar per aquesta vergonya.

G- Però es que això només passem per dues persones rebentadores. Dos o tres.

D- Que després generen quòrum...

Ja- Ui però això dos o tres... Aquí va estar la Núria A, la Montse B, estava l'Albert

L...

M- N'hi havien uns quants, eh.

J- Perquè aquesta gent encén als altres. I llavors es perden els papers.

(La conversa es dispersa uns instants)

J- El que vull dir que la llista de despropòsits és molt gran i s'ha d'intentar tirar de

qualsevol  manera.  El  despropòsit  de  l'assemblea  de  cultura,  que  si  els  diners  de

diables, que si no se què... això és un despropòsit complert. I és una rebentada. I és

això lo que entenc com a rebentada. No que vingui algú ara i... si vingués algú ara i

això fos una reunió de los onze magníficos  aquests,  això fos la  dictadura,  eh,  si

comença a flipar-se li dirien “perdona, esto no toca”.

D- “Esperanos arriba”.

J- “esperanos arriba” no però és difícil. Les juntes de l'Orfeó són obertes, com vols

rebentar una junta de l'Orfeó. Si vas allà i et comences a cagar amb el Cristu et diran

“vale, vale, molt bé, però fes un projecte, fes un...” entenc que passaria això. No es

que et diguem “no, no, no volem sentir-te” sinó “això ara aquí no toca. Aquí ara
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estem fent feina. Si tu vols tot això, si vols que ens vestim amb capes roses fes tot el

projecte busca els preus, no se què, busca com seria, justifica-ho i ho valorem”. I ja

està, ja no ho fas. Que és lo que passa.

G- Aja.

J-  Però  ara  no  em vinguis  tu  a  dir  «una  pregunta  sin  importància,  ¿porque  nos

ponemos  capas  de  color  rosa?»  i  llavors  tothom bua  bua.  No.  És  aquest  l'error.

Calleu. Fora. I aquí el rebentisme aquest jo no el veig, que pugui passar. És lo que

diu ell, i si aquí... a manteniment et ve un d'aquests?

G- Llavors mantenim lo de les sis persones.

J- No perquè es que per mi el problema no és un problema de rebentament, és un

problema de massa gent. La meva proposta encara era més dictadura.

M- Eren tres persones.

J- No home, eren sis.

G- En total?

J- En total! Llavors de sis a onze, més sis disset.

I- Jo us dic un exemple. Per exemple el punt de delegat, com la Eva i jo...

D- El què?

J- Delegat.

D- Ah, no ho havia entès, vale continua.
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I- Delegat. Per exemple en aquest cas la Eva i jo ho tenim ben organitzat. Ficant el

exemple. Perquè ella s'encarrega dels gegants i jo de diables. Jo tindria que vindre a

la reunió aquesta?

G- Tu vindries com a delegat.

Jo- Si. Clar, clar.

J- Tot controlat. Clar.

P- Així què? Les trèiem o les deixem?

Jo- O les reduïm de nombre, que és una altre...

P- Bueno si.

D- A mi m'és igual sis que quatre que...  vull dir si les deixem més igual sis que

quatre.

M- Jo crec que si les deixem no les omplirem, així que... ja està.

D- Això també pot ser eh.

Jo- Si, si que pot ser.

M- Deixem-les, no se'ns taxarà de nazis i... queda obert perquè sempre hi hauran

places. 

D- Però no poden dir que això és una dictadura si no hi ha un dictador. Precisament

aquí s'evita el president, el cap de turc, el cap visible i hi ha tota una sèrie de gent que

gestiona tot això.

325



Jo- Jo no...

M- Diran onze dictadors.

Jo- Jo no ho veig tant per... i no ho proposo per evitar que ens diguin dictadors.

J- Ja, ja.

Jo- Sinó que per a mi el problema pot ser de que si realment al final això funciona

com a legislatures, i hi ha un ET que es presenta en bloc, que s'està quatre anys i

després marxa, o no marxa, el que decidim. Veig que es poden adoptar dinàmiques

que potser abans d'aquests quatre anys es volen... no necessàriament canviar d'arrel

sinó redirigir.

D- Això és el que dèiem de fer el traspàs, lo que deia el Morell no l'altre dia.

Jo- Bueno, però no només fer el relleu perquè el Pol i jo estem a tresoreria, ara estic

jo a l'ET i després hi estarà el Pol i fem el relleu. Sinó que potser el Pol no està a

l'ET, passa un any, passen dos i no li està agradant. Però potser tampoc cal fer una

moció de confiança, fotre fora a tothom i tornar a començar, sinó simplement si el

Pol diu la seva opinió...

(S'escolta un soroll de cadires)

Ja- Uh, perdó, perdó, he sigut jo.

Jo- I això, i participa i tal...

P- Es que potser arriba un moment de que...

J- No veig com et soluciona aquestes sis persones la obertura. Perquè en el moment

que són sis persones que et venen tota la legislatura, qui estigui fora de tot això i
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vulgui venir a dir algo, com ho fa?

P- Però que no les omplirem.

D- Però ho has de pensar.

J- Però això, això ho estem fent per solucionar això. A raganyadents.

P- Però una cosa, al meu entendre aquestes sis persones seran fixes sempre?

J- Si clar. Que vols dir?

P- O es poden anar tornant, és a dir en cada reunió poden anar...

D- Uf...

J- No, no.

D- Jo en cada reunió no ho veig.

Jo- Jo el que potser renovaria cada any aquestes persones externes.

M- Les sis?

Jo- Si. I si es volen tornar a presentar es poden tornar a presentar però si hi ha altre

gent que hi vol entrar potser canviar-les. Per això estaria oberta que no fossin sis

persones, i fossin menys.

D- O sigui amb una temporalitat no obligatòria d'una any, no? Com a mínim un any.

Jo- Si, i a l'any següent tornem a parlar. Si no hi ha més gent que vulgui entrar pots

repetir, però si ja hi ha una altre persona té prioritat qui no hi ha estat.
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J- Vale, vale, però segueixo dient que això no soluciona...

Jo- No...

D- Suavitza. Jo crec que és un punt... d'encontre.

J- Vale. Tres?

D- Quatre i un any.

P- Tres i un any.

M- Han de ser parells.

P- Quatre i un any.

J- Això seria si aquestes onze persones a totes les reunions hi poguessin anar les

onze. Pensa que si és una reunió al mes i són onze, una a l'any que fallis ja està.

P- Bueno però llavors podria venir... algú altre de la comissió.

J- Jo per l'empat no ho faria.

Jo- Jo tampoc, per mi l'empat no és...

D- Bueno però és un argument. Ho dic perquè va sortir com a...

Jo- Si. Si però... però no tenim cap garantia de que després no faltarà un altre i per

tant tornaran a ser parells.

P-  Però  en  aquest  ET crec  entendre  que  s'ha  dit  que  per  exemple  secretaria,  el

328



responsable  de secretaria  no pot  venir  a  la  reunió  però pot  venir  la  persona que

col·labora amb secretaria si no pot venir a la reunió?

J- O no. Si no pot venir un dia no passa res. Si és una cosa puntual que tal no passa

res tios. Que no... no...

D- Sis amb un any, quatre amb un any? L'any el comprem tots, no?

Jo- Comprem l'any?

D- L'any com a mínim.

M- Si.

Ja- Si, que han de participar durant un any com a mínim.

J- Vale. A veure de gent. Tu quants dius Pol?

P- Quatre.

J- Joan, tu quants dius?

Jo- Mmm, més igual, tres o quatre més igual.

J- Has de dir tres o quatre.

Jo- Doncs quatre.

J- Tu.

D- Tres.
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J- Tres.

I- Tres.

Ja- Tres.

G- Dos.

M- Jo faria quatre i si s'omplen ampliable a sis.

J- Tres. Guanya el tres.

Jo- Si? Guanya el tres?

J- Un, dos, tres, quatre tresos. 

Jo- No se, a mi em sembla bé. Els que no heu votat tres? Si? Vale. Han de participar

un any com a mínim.

J- Com a mínim no?

D- Si, com a mínim.

G- Això són trimestrals?

J- No, això és l'ET que igual es reuneix cada setmana.

G- Ah, vale, pensava que eren les de l'ET, trimestrals.

J- No.

Jo- Un moment, quantes pots faltar?

330



M- Dues.

Jo- Pots faltar dos reunions a l'any? A mi em sembla molt poc. Jo faria tres o quatre.

J- Tres.

D- Jo per mi que es reguli igual que els altres, no? Quan trobem la regulació si que...

a qui si que no hi ha distinció. Tu ets el de comunicació i faltes tres vegades pues

igual que aquest, no?

G- I és càrrec de quatre anys?

J- No ho sabem.

D- Qui?

G- Tots aquests.

J- No ho sabem.

Jo- No ho hem decidit.

J- Ni se n'ha parlat.

D- Perquè a lo millor la opció és que si es presenta un altre ET i en aquest ET hi ha al

mateix secretari perquè li mola molt perquè no. Jo no ho veuria malament.

J- O sigui la renovació de càrrecs. és renovació de càrrecs.

D- Es que és molt diferent que hi hagi un president a això. Perquè tu aquí a lo millor

podries estar quinze anys fent de secretari.
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J- Jo això ho vetaria eh.

D- El què?

Jo- Jo potser també, eh. Ja ho parlarem.

G- No se...

Jo- Ho dius pel mínim o pel màxim?

G- Ho dic perquè ho veig rígid. Penso en mi, en el meu cas que estic fent secretaria.

Jo  no  puc  anar  a  les  reunions  però  segueixo  fent  les  funcions.  Només  que  una

persona ve i em passa l'acte. Tot lo demés ho segueixo fent. I això és temporal. Són

només quatre mesos. Ja m'hauríeu fet fora. Ho veig molt rígid.

Jo- Ja.

G- Ja m'hauríeu fet fora per quatre anys em quedo sense això que em fa il·lusió i crec

que ho puc fer bé. Secretaria tresorera, comunicació, lo que sigui. O sigui jo ara estic

de secretaria, ara mateix per aquestes quatre reunions que hi hauran jo no puc venir.

Em faríeu fora. Amb aquesta rigidesa que esteu regulant... ho veig rígid. Clar, a mi

m'hauríeu fet fora.

D- No, no, t'estàs confonent de reunions. Una cosa són les quatre reunions de la

colla...

G- No però aquesta s'anirà quedant més periòdicament.

D- Això a lo millor és un cop al mes o dos cops al mes o quatre cops al mes, el que

decideixi l'equip.
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G- Ja, ja, però si jo no puc assistir a aquestes reunions i tot lo altre ho puc fer a mi em

faríeu fora. Jo ara mateix, ara, si això s'apliqués ara ja m'hauríeu fet fora perquè porto

dos reunions sense venir i no puc venir a la següent ni a l'altre.

D- No perquè a lo millor tu no pots venir el dimarts però com que som un ET i estem

en contacte i tens onze respostes, o sigui no envies un missatge i no reps resposta

serà «ei, jo es que el dimarts no em va molt bé, podem fer-ho...» a lo millor decidim

reunir-nos els dissabtes.

J- A casa teva.

D- O fent un bocata no se on. Que clar, això és una ventatge si tu reps onze respostes.

J- De totes maneres, perdoneu una cosa, establir el mecanisme sancionador, ara em

vaig a posar Trump, és correcte. Però per a aquests no, és a dir, tu pots fer reunions

que...  potser no calgui  massa que vingui el  payo de manteniment i  que es pugui

excusar. Jo penso que...

D- Clar, però com ho regules això, perquè el dia que es parli de... de... pressupostos i

no vingui el de manteniment...

Ja- Però jo no ho veig així perquè és un ET.

D- Clar, colze a colze.

J- Però no pots una obligatorietat que...

Jo- Potser...

P-  Però tampoc sabràs  quins  punts  tens  a  la  reunió  perquè secretaria  en  aquella

mateixa reunió sortiran punts.
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Ja-Les coses es porten entre tots.

J- No ho aconseguirem perquè ningú et garantirà que pot assistir a tot. Ni jo mateix.

D- Bueno, pues regule'm-ho això.

J- Jo no et garantiré que vindré a totes.

P- Per això jo estava preguntant que...

D- No vindràs només ales que hi hagi un punt de manteniment.

J- No.

D- I quan es demani ajuda per... 

J- No, no clar, jo si estic aquí vindré a totes, a lo loco. Però estem parlant de que com

a mínim una al mes es farà, dotze, per tant jo potser que...

D- De pirotècnia es parlarà vuit cops a l'any, eh. A lo millor aquest tio ha d'estar tot

l'any. Encara que es parli vuit cops a l'any.

J- Si. No m'he explicat bé, no m'he explicat bé. Però el que us estic dient és que

aquest tio que tenim aquí, aquest, igual falta a quatre o cinc reunions l'any, perquè

falta. Un està malalt, l'altre té un ull de poll, l'altre no se que li passa i l'altre no se

que.

G- Però com que ho haurem parlat pel grup de WhatsApp ho sabrem abans.

Jo- No, no, no, no. No hi haurà grup de WhatsApp. Bueno ja ho parlarem però...

(riures)
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Jo- No, els grups de WhatsApp creen més conflictes que solucions, però...

D- Palomas mensajeras.

Jo- No. Com ara, direm tal dia a tal hora. I ja està, no? Bueno ja ho parlarem. Però en

qualsevol cas jo crec que això pot ser revisable, perquè no sabem la periodicitat amb

que es reuniran. És diferent si es reuneixen un cop al mes... potser si falten tres o

quatre vegades l'any...

J- Jo ara al meu cap, tal i com està tot, una reunió a la setmana la veig eh.

Jo- Clar, i si és una a la setmana faltar cinc cops l'any és super poc.

M- Jo crec que també...

Jo- O sigui que depèn de la periodicitat de l'ET.

M- Però depèn també de l'època en que ens trobem. Abans de festa major i després

de festa major entenc que ens reunirem bastant, o ens moments puntuals quan surtin

subvencions o... per x coses. Però potser hi han moments de l'any que vas fent amb

una al mes.

J- Jo crec que lo que s'ha d'establir és una periodicitat segura, una al mes. El primer

dimarts de cada mes hi ha reunió d'això, que aquesta és fija i aquesta no es salta. I a

partir d'aquí anem fent. I no pots sortir de la reunió sense saber la data de la següent.

Jo- I ja fixes la data de la següent, i l'hora.

J- Les actes al final s'han d'acabar «la propera reunió es convoca el dia tal a les tal».

Això és així.
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D-  Però  veus  jo  penso  que  tenint  regulat  o  tenint  parlat  tot  això  jo  penso  que

s'evitaran molts problemes per WhatsApp.

Jo- Pot ser, pot ser.

D- Una cosa, tot això que estem dient aquí tant concret hi ha un punt de, jo insisteixo

amb això, hi ha un punt del RRI que és «regulació de l'ET», i aquí és on anirà tot

això que anirà a l'altre. Exacte. Pregunto jo. Llavors amb això ja està. Llavors lo de

tot això ja no cal, no?

M- Jo per mi que formin part d'una comissió... per mi és la base. Si no mames la

base... aquí no.

Jo-  Per  mi  una de  les  dues...  bueno,  formar  part  d'una  comissió.  Que si  la  teva

comissió és comunicació perfecte, però si és... la porkada pues a mi ja val.

D- Pues ja està.

M- Qualsevol però que estigui amb algo. Que sigui un...

Jo- Llavors la tres la trec eh.

D- Val.

 Jo- Vale.

(La conversa deriva en altres qüestions durant uns minuts)

Jo- Bueno, escolteu una cosa, hi ha algun dubte d’això?

D- Tots!
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Jo- Tots? Bueno, si no canvio el que hem dit, us ho envio i us ho mireu a casa si

voleu.

D- Tot lo altre no ho he mirat, però és correcte, no?

Jo- Bueno, per això ho dic que si no... a casa amb calma...

M- Si perquè sinó l’última no haurà servit de res.

D- No, no era per canviar-ho, eh, vale.

Jo- No ho se, si voleu anem punt per punt, eh, però és per anar una mica més àgils.

I- Jo crec que ma sembla bé aixòs.

D- Doncs ho deixem així, llavors.

J- Jo us ho envio i si cal a la reunió següent fem esmenes.

D- Que a l’hora de fer RRI, com que tot això s’ha de definir, serà un altre moment

que ens ho mirarem, vull dir que això no és... ja...

M- No, no, això ens ho haurem de mirar com va.

D- Per això dic, suposo que això serà la guia, no?

Jo- Si.

D- Vale, pues ja està, no?

Jo – Vale, són gairebé les deu, fem calendari una mica?
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Ja – I a veure una mica també què parlem.

J- Tenim el dia 15 ja fixat.

(Acabem de  definir  les  següents  trobades  mentre  la  conversa  ja  es  dispersa,  en

acabat la donem per tancada).
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3.6 - Reunió del grup de funcionament – 07-02-2018

Revisió de les conclusions del treball de tècniques.

Assistents: Jessica (Ja), Mateu (M), Pau (P), Dídac (D), Josep (J), Jo (J) (ego).

J- Bé doncs, comencem?

Jo- Si, què us ha semblat? Voleu que... jo pensava arrencar a veure la opinió general i

si no surten coses o el que sigui doncs ja us faig més preguntes concretes, però si ja

surten coses.

Ja- Anem llegint i anem dient, no?

D- No, ell diu ara de fer-ho per sobre, no?

Jo- Si, jo us dic de fer-ho així d'entrada.

Ja- Vale.

D- Jo, així mirant per sobre les anotacions que m'he fet, veig que hi ha bastantes

coses que m'he posat “d'acord, d'acord, d'acord”; o sigui que jo podria dir que a nivell

general, en el concepte dels diferents apartats estic bastant d'acord. Tot i que veig que

en tots els apartats tinc notes, tinc aclariments meus. Perquè si que dèiem allò de

bueno, hem de donar una opinió, hem de... bueno si que al final hem intentat treure

suquet.

Jo- Podem fer això, una primera valoració general i després anem a les coses que...

Ja- Si, jo una mica ídem eh, jo no en tots els punts tinc coses apuntades, per tant si

que hi ha algunes coses en que estic del tot a favor i algunes coses que no, que no

comparteixo o que no m'acaben de convèncer del tot. I fins i tot hi ha un moment en

el mig que l'he entès acabant-lo de llegir. O sigui en el mig del text hi ha una part que
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dic ui no, amb això no estic d'acord, però llavors dic vale, si m'ho respon d'aquesta

manera si. Però en general si, en general si que estic bastant d'acord.

J- Jo, quan ho vaig llegir vaig estar bastant d'acord, en general amb tot. Hi ha alguns

punts que evidentment no del tot. I, per altre banda vaig pensar que potser seria útil

fer un tipus de document com aquest de preàmbul a l'assemblea. M'explico? Aquest

mateix no perquè jo mateix el veig...

D- Molt teòric.

J- Molt teòric i molt favorable al sistema actual. Amb un to massa...

D- Crític.

J- No.

D- Cap a l'ordre jeràrquic.

J-  Exacte,  cap  a  l'ordre  jeràrquic.  Cosa  que està  bé.  I  és  el  que  en  el  fons  ens

agradaria a tots però que és el que hem vist que... a la teoria igual si però que a la

pràctica grinyola. Doncs això, jo crec que igual caldria no fer... o sigui quan es faci la

convocatòria  de  l'assemblea  i  tal  s'hauria  d'adjuntar  un  tipus  de  documentació

semblant a aquesta.

D- Bueno, jo veia un... PowerPoint amb l'explicació de tot eh...

J- Si, si, bueno tot això ja us ho diré després. Vale. Siguiente.

P- Jo estic bastant d'acord amb tot el que s'explica, amb tots els conceptes tant de

lideratge i de gestió i tot. Però també a la vegada, a nivell pràctic, com estava dient

abans el Jaume, si ens fixem sobretot a nivell actual a la vegada no estaria d'acord.

Però  això  ja  és  una  cosa  després  a  explicar-ho millor.  Però  bàsicament  això.  Ja
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explicaria després millor.

Jo- Marc, vols dir...?

M- Ah, no, no, no m'ho he pogut llegir...

Ja- Jo vull dir un apunt. El punt dels altres? A mi m'ha fet especialment gràcia aquest

punt perquè jo de tots els altres punts he sentit a parlar, més o menys he sentit a

parlar. Però el punt dels altres és una cosa que no havia vist mai, de sentir a parlar

identificat  com  a  tal  en  una  conversa  diguem  més  formal,  no?  Parlant  sobre

dinàmiques de grup... Bueno, jo crec que és un concepte del que no se'n parla gaire, i

m'ha fet gràcia que estigui citat igual de formal que els altres punts. Realment... vull

dir que és un punt més entre passadissos, saps? I m'agrada que estigui perquè és un

punt que crec que ha d'estar perquè no pot ser que estigui entre passadissos.

D- Jo anava a dir que per mi és el menys desenvolupat potser i és un punt molt

important. És molt important perquè no surt potser al parlar de les dinàmiques de

grup però és un concepte que dins de diables surt molt.

J- Jo és el que he trinxat més.

D- Surt moltíssim. Llavors potser és el menys desenvolupat i el més important.

Ja- Si, és molt important que estigui, a mi m'ha sobtat que estigui en un lloc formal. I

ho trobo molt positiu.

Jo- Realment és el menys desenvolupat de tots. Tots els altres surten d'un treball molt

més ampli...

D- I jo crec que el contingut té molt pes.

Jo- Clar, és el menys desenvolupat perquè és l'últim en el que vaig adonar-me que...
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J- Això són les conclusions diguéssim?

Jo- Si.

J- Són les conclusions.

Jo- Si, tornades a redactar, però si.

J- No són les mateixes, són unes altres.

Jo- Si.

D- Ah, són les conclusions dels dos treballs aquells?

Jo- De un dels dos, l'altre, el que parlava de la història del correfoc no.

D- Vale, vale.

Jo- Si, més o menys són les conclusions d'allò. Allà, però, en aquell treball no parlo

dels altres, molt per sobre, però és una reflexió que crec que si que està a la colla. No

està segurament a les reunions però si que està present a la colla.

Ja- Molt. Està molt present en les dinàmiques de grups. Realment.

D- Molts conflictes generats...

Ja- Clar, per els altres.

Jo- Anaves a dir algo, Pol?

P-  Si,  jo  crec  que  el  tema  dels  altres,  sobretot  gràcies  a  aquest  grup  es  crea
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negativament els altres rols que s'expliquen més grans en els altres punts. Ho explico

molt fàcil, els que boicotegen. Si hi ha un grup de gent que provoca això després es

crea un grup de gent que sigui a nivell més de lideratge, per exemple. 

Jo- Vale, jo us volia dir un parell de coses del que heu anat dient. Primer que aquest

document intenta ser un document d'anàlisi, un document descriptiu del que jo veig o

jo he vist a la colla. No una proposta.

J- No, és clar.

Jo- Vull dir que abans també ho parlàvem amb el Pol a baix i ell també deia el que

ara deia el Jaume. “La idea de trencar amb les jerarquies és molt guapa però jo crec

que ara cal un altre”. I jo li deia que bueno es que amb aquest document, estiguéssim

treballant sobre el sistema que estiguéssim treballant, el meu objectiu seria criticar-

lo.  Vull  dir  que  aquest  és  l'objectiu  del  treball  que  estic  fent,  no?”  A qualsevol

sistema se li pot treure punta.

J- Vale. No, jo hi ha moltes coses que no les he qüestionat perquè he vist clar que era

una opinió teva. I moltes coses he dit... vale, tot i no estar-hi d'acord. Sinó potser

hagués trinxat molt més. És a dir que igual el meu anàlisi va més en aquesta línia.

Perquè hi ha moltes més coses que diem “això no ho volem”, però realment és com

tu dius. Pues això. Ja li podem fotre, no?

Jo- Si.

J- Li tirem els cuxillus. 

Jo- Anem amb l'ordre que està per anar seguint. Del primer punt d'introducció ja hi

han coses a dir?

J- Si, si.
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Jo- El primer paràgraf diu que dins de diables hi ha política, com en qualsevol altre

organització. Estem d'acord?

J- Si.

Jo- Vale, el segon paràgraf diu que sempre que hi ha política hi ha relacions de poder

que poden anar des de convèncer a algú a obligar-lo. 

J- Exacte.

Jo- I que aquest poder pot ser més o menys accentuat,  més o menys fort,  més o

menys reconegut pels altres... si? I la funció del poder és defensar la societat. En

aquest cas la funció de qui ostenti el poder a diables serà defensar diables.

D- Totalment d'acord, jo m'he apuntat aquí que lo principal d'aquest punt és això. Tot

aquest últim tros del paràgraf el reafirmo.

Jo- Vale.

J- Pues jo no. És a dir, si, però traslladat en el nostre cas, jo no se si sabem quins són

els nostres principis bàsics, i no se si la gent es dóna compte del desordre, i no se si

l'estat en el que estem afavoreix la continuïtat del grup o la destrucció del mateix.

Que penso més aviat que, aplicat a nosaltres com estem ara, al desordre que portem i

al no saber els nostres principis bàsics ens està creant tal desordre que jo en alguns

moments he vist la continuïtat del grup, no del grup Diables del Clot, és a dir Diables

del Clot seguirà, sinó del grup de gent actual que forma Diables del Clot.

Jo- Bueno clar, que l'objectiu del poder sigui mantenir l'ordre del grup i protegir-lo

no vol dir que qui tingui el poder...

D- L'estigui exercint així.
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Jo- Clar.

D- És com una d'allò genèrica.

Jo- Si clar, tu pots ostentar el poder i beneficiar-te a tu mateix i passar del grup. 

J- No, això ja s'entén que no ho diu aquí.

Jo- Ja, però vull dir que aquest poder no necessàriament ha de funcionar.

J- Exacte, però jo aplicat a nosaltres en l'estat que ens trobem ara.

D- Hi ha sempre algun tipus de poder, que pot anar del càstig per forçar a algú, que

és la coerció, a la persuasió, que és la capacitat per convèncer a algú. Nosaltres no

funcionem ni d'una manera ni de l'altre. Potser més de lo segon, que crec que després

també ho parla per aquí. Jo crec que és una manera molt genèrica de lo que pot

arribar a aconseguir o el que hauria d'arribar a aconseguir de fer un poder polític

estructurat, em faltaria a mi.

J- Si, però que potser no m'he explicat bé. Si aquestes funcions tal i com estem ara jo

les veig difícils perquè en funció a quins principis bàsics apliques això? Que no he

tenim encara, per això és el que et dic. Llavors el desordre que et dic, que és real, jo

penso que entre no tenir principis bàsics clars i el desordre que tenim s'està creant

unes corrents i unes històries que crec que no garanteixen la continuïtat del grup. O

sigui lo que diu el paràgraf estic d'acord, aplicat a nosaltres no.

D- Per això es justifica això.

J- Exacte. Això és el que estic intentant... el que jo havia vist aquí. 

D- Potser el següent paràgraf et resol això.
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Ja-  Clar,  jo  crec  que  no  parles  de  Diables  del  Clot  fins  que  arribes  a  aquí,  “el

lideratge a Diables del Clot respon principalment...” lo altre és general.

Jo- Vale, si el tercer paràgraf bàsicament és això. No hi ha ningú actualment amb un

rol definit que li doni el poder. Els únics càrrecs que tenim seria delegada de cultura i

secretària.

Ja- Això no és ben bé així, ho tinc apuntat per algun lloc, però no és ben bé així

perquè si que hi han uns càrrecs a diables.

D- Al reglament de règim intern surt, aquell que tens tu antic.

Jo- Si, però que actualment estiguin en funcionament?

Ja- Si, perquè estan votats i aprovats per una assemblea i no s'han... o sigui, si mires

el reglament de diables si, el que passa que l'altre és que la gent identifiqui com a tal

o s'interessi pel funcionament de la seva pròpia colla. Però si que hi ha uns acords

presos per la colla en un moment determinat en el qual es reconeixen uns càrrecs

que, per més inri, actualment, ni els mateixos càrrecs es reconeixen com a tal. Com

que ni els mateixos implicats es reconeixen com a tal molt menys els reconeix la

colla. Però els càrrecs, aquesta colla no només depèn de que la resta et reconeguin

sinó també de que et reconeguis tu mateix. M'entens? No se si m'estic explicant.

J- Desordre.

Jo- Si. Clar, però en el fons aquests càrrecs no existeixen, per molt que hagin estat

reconeguts en un moment donat, si no s'exerceixen i si ni el mateix protagonista és

conscient de que ocupa aquell càrrec, el càrrec a nivell d'organització no existeix.

D- Jo crec que el tipus d'organització ha portat al desgast, al tal desgast, vull dir com

erosió.
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Ja- Però això no és veritat, hi ha persones que ni tant sols han arribat a exercir aquest

càrrec.

D- Per això, jo vaig arribar que hi havia una persona que era secretària i mai havia ni

agafat ni enviat un acte. 

Ja- Per això, per això, en si aquests càrrecs si i són, però que diables, com tantes

altres coses es pateja les decisions preses en grup i aquesta és una de les que es

pateja. I a part que és pateja a nivell de grup també es pateja individualment quan

aquella persona li fa mandra fer aquell càrrec. Perquè això passa. O sigui clar, no és

cert.

D- Jo a més a més en aquest últim paràgraf també veig un perill. Diu: “el lideratge de

Diables del Clot respon principalment a les normes pragmàtiques, és a dir, no està

instituït ni s'ha decidit quina o quines persones han d'exercir aquest lideratge. Aquest

rol  s'exerceix  per  part  d'algunes  persones  de  la  colla  sense  haver-hi  una  norma

explícita que així ho determini”.

J- Però és veritat.

D- Si, si. Per mi el perill d'aquest tipus de funcionament, és la reflexió que faig eh, no

se si tocava o no, però per a mi el perill d'aquest sistema de funcionament és que

s'acaba... no se si tenim el sentit comú com una cosa positiva, suposo que en aquesta

colla si perquè tenim un dossier que es diu sentit comú, però el sentit comú és molt

perillós perquè el sentit comú és tal com tantes persones hi hagi. Llavors això per a

mi  si  que és  un perill  que  porti  a  la  deriva  per  aquests  lideratges  encoberts  que

parlaves i tot això. Aleshores per a mi del funcionament actual el perill és aquest.

J- I el fet de no reconèixer fa que la persona que en aquell moment està exercint

aquell rol,  si en un moment donat li agafa una pàjara o vol deixar de venir pues

aquell  rol  queda  adéu.  I  allò  que  havia  començat  a  fer  que  només  ho  sap  ell

probablement, el resto de la gent no ho sap i això es torna a caure en el... per mi això
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és el que ens porta al desordre. Dic desordre tantes vegades perquè és la paraula que

tinc subratllada. Però podríem dir...

M- Caos.

J- Podríem dir el fracàs. No caos tampoc, perquè just abans del putu caos surt un

matat i organitza el ball de carnaval. M’entens? Enmig d’un caos però el ball de

carnaval es farà. I diables haurà organitzat un ball de carnaval excel·lent. M’entens?

Per això, que... per a mi és diferent quan algú ho agafa perquè... sinó no es fa, que

algú que ho agafa perquè ja sap que l’any que ve ell ha d’agafar el ball de carnaval.

Jo- Ara, més o menys, els dos següents apartats que en el fons, no se si això ha

quedat prou clar, però la idea és que hi ha una forma d’analitzar la colla. Primer hi ha

un anàlisi i després hi ha un altre anàlisi que qüestiona el primer. O sigui, primer vinc

a dir  que en tota societat  hi ha poder,  i  que el  poder pot jerarquitzar o no.  Però

després dic que aquest anàlisi que he fet sobr el poder no té en compte el prestigi, les

diferències  entre  persones.  Si?  Ho  dic  perquè  crec  que  després   estaria  bé  que

parléssim sobre  prestigi.  D’aquí  no  se si  teniu  coses  a  dir,  imagino que algunes

coses...

Ja- Jo no estic d’acord aquí quan diu... al final del primer paràgraf quan parles de la

decapitació constant del líder. Jo crec que hi ha gent que si que espera que segons qui

decideixi per ell i per tota la colla. Sobretot segons qui. I això és obvi quan es diu...

quan per exemple en un reunió parlen dos però es miren a un, o si és un interrogant a

l’aire i es mira a un, concretament. I s’espera que d’alguna manera aquell dirà el que

finalment serà. Llaors si que és veritat que no sempre es decapiten els líders, i que

depèn del líder i, com deies més endavant, del prestigi.

J- No sempre, no sempre, però en general quan agafes una rienda de qualsevol cosa...

o sigui jo, la decapitació del lideratge potser per a mi és massa potent la expressió.

Ja- A mi m’agrada.
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J- Perquè ben bé a la decapitació total poques vegades s’hi deu haver arribat.

Ja- A diables? Moltíssimes vegades.

J- No, però no per un fet concret, sinó per varies gestiones.

D- O sigui un procés llarg, no?

J- Exacte. O sigui, ningú decapitarà al Pol perquè no ens agradi el ball de carnaval. 

Ja- No, però per exemple si fem una reunió i ell està portant una comissió i perquè la

seva comissió no tira i ell porta més coses que ningú i té més poder... o amb mi, no?

Si jo sóc una persona que té més poder dins la colla i m’interessa ara mateix dir-li al

Pol que no somiar-ho i això se tira para atrás, eh. Jo tinc el suport de gent, i no parlo

per mi, segons quines persones tenen el suport de gent com per a fer que la comissió

de carnaval d’ara faci així i Stop. També diré que cada cop menys, cada cop menys,

però encara queda. Encara hi ha un resquisi d’això, i s’ha lluitat molt per a que això

no passi. Però això...

J- Depèn com sigui a comissió que tens al davant.

Ja- Per això té dit, si el Pol està sol... Hi ha gent molt currante però més dèbil, saps?

O amb menys prestigi per al grup.

J- Jo en aquest punt que tu estàs dient, ho diria quan algú vol prendre una decisió per

a tot el grup de forma generalitzada. No de... de forma... vull dir perquè es decideix

per tot el grup que ens disfressen de Harry Potter o que l’entrada val 3 euros...

Ja- Però no són coses rellevants per a la colla.

J- Clar.
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M- Però si algú decidís cremar tots els trajes perquè en farem de nos la setmana que

ve se’l dilapida.

J- Exacte. Bueno perquè es clar hi ha coses i coses.

D- Això té a veure amb lo dels principis bàsics.

J- Que no sabem quins són.

D- No, per això. Que si una d’allò actua en base a uns principis bàsics no tindria

perquè passar  això.  O sigui  si  hi  ha  una proposta  amb un principis  bàsics,  això

evitaria  que  no  es  generessin  lideratges.  Perquè  aquí  diu  després,  que  aquesta

proposta d’equip de treball diu: «de tal manera que la seva veu i les seves decisions

passarien a quedar per damunt de la resta de veus». Jo aquí no estic molt d’acord.

Perquè després al final diu que el càrrec de l’equip de treball i la seva obediència

només es vàlid en la mesura que estigui representant els acords presos. És a dir, com

que aquí hi ha una contradicció, que per a mi és més lo segon, és a dir, per a mi és

més  que  aquest  equip  de  treball  ha  d’estar  emparat  per  tots  els  principis  bàsics

prèviament acordats per tota la colla. Per això li dóna un... saps? Per això no està per

sobre de ningú, de la resta de les veus, no?

Ja- Bueno i perquè estan pactats entre totes, no? No hi ha desigualtats si estan pactats

entre totes. Clar, jo també m’ho havia apuntat així. O sigui desigualtat és quan hi ha

una imposició. No?

D- Bueno, o quan es generen aquestes dinàmiques descrites abans, de que hi ha gent

que per prestigi, o ves a saber, o per manca de principis o per manca d’estructures de

funcionament acaben esdevenint, dintre d’una dinàmica de grup, acaben sortint líders

com a tots els grups. 

Ja- Clar, o sigui, jo em sento representada pel partit polític que jo he votat. Sinó no
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l’hagués votat. Per tant lo mateix amb un equip de treball.

Jo- Si. Però això no vol dir que aquest partit polític no tingui més capacitat de decisió

que tu. 

Ja- Perquè serà ell qui farà política, no jo. Jo em dedicaré a la meva feina i ells es

dedicaran a fer política, perquè jo els hi delego aquesta part.

D- Això funciona així. A tu et voten cada quatre anys, tu presentes un programa...

Ja- Per tant jo entenc que això és igual, no? Jo delego, com a diable, en l’equip de

treball...

Jo- Però no ho entenc. Amb això vols dir que com que tu delegues no hi ha jerarquia?

Ja- No, vull dir que no hi ha desigualtat.

Jo- Bueno, si.

D- O sigui per mi era que les opinions que tira endavant l’equip de treball no estan

per sobre de la resta de les veus perquè prèviament han estat escollits en base a uns

principis bàsics que és això.

Jo- Però...

J- En el fons si.

Ja- Perquè?

J- Perquè l’equip de treball pot decidir no fer el ball de carnaval aquest any.

D- No, perquè aquí hem dit que els valors dels diables són de cultura popular, fer
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barri...

Jo- Però que nosaltres diguem que fem barri o la cultura popular no necessàriament

vol dir que haguem de celebrar el ball de carnaval a l’Orfeó organitzat per diables

cada any.

Ja- Jo vull tenir un equip de treball que pensi que em representa les decisions que jo

prendria en aquell moment, per tant...

J- Però això no pot passar, eh. 

D- Per mi aquest equip de treball ha de presentar les seves propostes amb la seva

candidatura. 

J- Qualsevol equip de treball, qualsevol junta, en algun moment, es troba amb alguna

decisió que ha de prendre.

D- En base això.

J- En base a això, però no saps quins són els agents externs que et faran prendre

aquella decisió.

Ja- En base a la tendència que ha marcat en el moment que s’ha presentat. És a dir

que l’equip de treball marca una tendència de funcionar.

D- Un programa.

Ja- Clar, i llavors tu votaràs a uns o votaràs a uns altres.

J- Jo no dic que l’equip de treball suspengui el ball de carnaval perquè li surt de la

fava. Jo això no ho dic. Perquè aleshores si que entra el que tu estàs dient. Ara bé, si

s'hagessin donat les condicions que s’ha donat aquests any, que a una setmana no
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teníem gent ni teníem res, si quan tu vas enviar el mail aquella comissió no s’hagués

creat. Dir, ho fem nosaltres o no ho fem.

D- Però per a mi això va en base a això. Si diem que l’equip de treball no ha de ser

esclau de... podríem dir que no es fa. Sempre que hi hagi una justificació i perquè hi

ha un context que et porta a anul·lar allò.

J- Si, si, però aleshores el grup igualment, tot i així, et pot criticar.

D- Si, si, clar.

Ja- Però això és diferent.

P- Però això ja es problema de la colla, no és problema de l’equip de treball.

J- Ja, ja, però es que aquestes coses passen. 

P-  T’ho  comparo  molt  fàcil.  Imagina’t  un  moment  de  que  passa  lo  mateix  amb

l’espectacle. Imagina la comparació que et faig. De que no es fa espectacle perquè no

surt gent per a fer l’espectacle. Espectacle suspès perquè no hi ha gent que l’hagi

preparat. I l’equip de treball imagina’t per un moment que diu que no es fa. Doncs no

es fa.

D- Està justificat, no?

J- Però si, si, però tu em vas dir que tu estaves d’acord amb lo que jo et vaig dir que

és que... que t’haguessin carregat que s’ha suspès perquè tu has dit que se suspenia.

Sense fer reflexió del motiu real pel que s’ha suspès. Llavors ara vaig a traslladar la

situació sense tenir els principis bàsics que és lo que ens passa ara. Actualment jo

com a cap de sortida de la porkada hauria d’haver suspès el correfoc perquè el dia

abans no tenia cap tabaler apuntat a la llista.
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D- Podies haver-ho fet.

J- Podia haver-ho fet. Si ho hagués fet, sense estar emparat amb cap principi bàsic i

a... bueno, tot i que ho diu en algun lloc que no se surt si no hi ha tabalers...

Ja- Però es que dius que no però això si que s’ha fet, Jaume, s’ha dit que no, fa res es

va dir que no a dos correfocs perquè no hi havia tabalers. Això s’ha fet. 

J- La gent no ho sap això. 

Ja- I tant que ho sap.

J- La gent no es llegeix les coses.

D- No, no, no, no.

Ja- I tant que ho sap.

D- No, no, no, no. Perquè la gent té la responsabilitat de saber el que està passant. Jo

no estic exempt de la llei perquè no la conegui. O sigui és el teu problema que no la

coneguis.

J- Bueno és igual, igual és que no em se explicar. Què m’hagués passat a mi si el dia

abans hagués enviat un mail i hagués dit «no hi ha correfoc de la porkada, no hi han

tabalers apuntats».

Ja- Nosaltres ho hem fet motles vegades. Vale que no era un acte nostre i que anàvem

convidats.

D- I llavors dius, ha passat això «ah, vale endavant». El que passa és que això té un

perill, que puguem acabar fent només el correfoc de festa major. Però per això dic,

els principis bàsics són els que haurien de vetllar de dir «hem de fer ball o no?» en
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una primera instància hem de dir, «si clar». A partir d’aquí si les circumstàncies et

porten a anul·lar el correfoc de la porkada... jo crec que es podria donar.

J- Exacte. Això és així. 

D- Un dubte, jo tinc un dubte.

Jo- Si, després vull aclarir també un parell de coses. Però digues, digues.

D- Diu «la seva veu i les seves decisions passarien a quedar per damunt de les seves

veus, generant així la desigualtat» això és lo que no m’ha acabat de... 

Ja- No, a mi tampoc.

D- Però bueno, ja ho he dit abans. Diu «a més segons aquesta teoria aquest seria un

camí de no retorn ja que una societat que ha conegut la desigualtat ja no podrà tornar

a unes relacions sense jerarquia».

Jo- Si.

D- És a dir, que si nosaltres aconseguim construir un equip de treball amb aquesta

principis bàsics no podrem, un cop comencem a engegar això i a funcionar d’aquesta

manera tu no creus que es podria tornar a funcionar de forma anàrquica. Però per a

mi si que hi ha una jerarquia i una manera de funcionar molt concreta, eh, i molt

definida. Per a mi diables del Clot és i ha sigut anàrquica. Per a mi té aquest règim de

funcionar. Per això dic, no podria tornar a una forma...?

Jo- Bueno, m’explico. Això en el fons no és que jo vagi posant idees, sinó que són

autors que diuen, passa que aquí no està tot citat.

D- Per això, per això.
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Jo- Però hi ha un autor que defensa aquesta idea. Però per això a continuació poso:

«aquest  darrer  punt,  però,  és qüestionable en el  cas  de diables»,  perquè ell  quan

descriu  això  està  parlant  de  societats  que  només  funcionen  de  formes  no

jerarquitzades.

D- Vale.

Jo- Altres coses, jo perquè dic que la veu de l’equip de treball està per damunt de la

resta? Doncs perquè en un moment donat si ha de prendre una decisió, per molt que

es basi en això, tot sabem que això no deixa de ser un marc normatiu, unes lleis,

interpretables. La gent que ocupa, que està, si ara nosaltres fóssim l’equip de treball i

prenguéssim una decisió sobre carnaval, tenint-ho tot en compte eh, però al final hem

de prendre una decisió, aquí al costat hi ha mateix nombre de membres de diables

parlant  del  mateix,  però  el  que  nosaltres  decidim té  un  pes  diferent  que  el  que

decideixin qui està a l’altre banda del vidre. Només perquè nosaltres formem part de

l’equip de treball. Efectivament perquè ens han votat, però això no treu que la nostra

decisió sigui decisiva i la seva no.

Ja- Vale, el que passa és que entenc, entenc aquesta comparació eh, però llavors si tu

fas aquesta comparativa et diré que en el mateix moment en que jo decideixo no

formar part  de l’equip de treball  per determinats motius la meva funció ja no és

prendre una decisió sobre aquest tema. Sinó que jo puc tenir una opinió i venir a

l’equip de treball i expressar-la, però la meva feina no és prendre una decisió. Això

és part de l’equip de treball, i la meva feina és confiar que un cop votem aquest equip

de treball prendrà la decisió que a mi em representarà més, per tant...

J- Ja però desvincula-ho ara, se m’acut un exemple que podria ser bo. Imaginat que

està tot això funcionant, i, demà dos companys de la colla tenen un accident i estan

greus a l’hospital. I l’equip de treball decideix que, per motius de que no ens ve gaire

de gust i perquè potser no és el més adequat, no tenim el suficient ànim com per fer

el ball de carnaval i demà el suspenem. Estàs fora del marc normatiu, estàs fora de

tot. t’estàs carregant un ball de carnaval perquè ha passat això, i tu ets l’equip de
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treball i l’equip de treball pot decidir això.

Ja- Et continuo dient el mateix. No és feina meva si jo no formo part de l’equip de

treball. En tot cas si jo vull decidir hauré de formar part de l’equip de treball. I sinó

confiaré a que jo els he votat per a que prengui una decisió.

J- Per tant l’equip de treball té més poder de decisió...

Ja- Això és com si et poses al davant d’un polític i li dius «perdone, es que yo pienso

que...».

Jo-  Joana,  són dues  coses  diferents.  Una cosa és  que  tu  vulguis  imposar  la  teva

voluntat a un polític i l’altre és que tu puguis opinar si vols...

D- Transparència cada quatre anys.

Jo- Tu ara pots tenir una opinió generada de si t’interessa o no t’interessa les obres de

la Meridiana que faran aquí davant. És igual. Tu no aniràs a l’Ada Colau i li diràs

«això si, això no», no, perquè evidentment aquesta no és la teva tasca. Però tu pots

donar la teva opinió sobre si vols que facin les obres a la Meridiana o no.

Ja- Hi ha maneres de fer arribar la meva opinió als partits polítics.

Jo- Independentment de si tu ho fas arribar o no, la idea és que la teva opinió no

importa igual que la opinió de l’alcaldessa.

Ja- Ja.

Jo- Evidentment tu pots fer-la arribar. Evidentment la teva tasca, la teva feina és una

altre. I la seva és decidir sobre això. Però tot això no treu que hi ha una desigualtat en

el valor de, no de la opinió, de la decisió. Ella decideix què fem a la Gran Via i

nosaltres no.
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D-  Clar,  aquí  ja  no  estem parlant  de...  si  l’anàlisi  arriba  fins  a  aquest  punt  de

profunditat... però acaba, acaba.

Jo- No, bàsicament això. Aprofito per dir que la decapitació que dèiem abans no és

absoluta  necessàriament.  Pues  ara  ens  carreguem al  Pol  perquè  carnaval  no  ens

agrada. No. Pot ser en forma de boicotejar, o potser algo més...

Ja- Hi han varies maneres, si. Clar, si ho veus així si...

J- Clar, es que jo penso que és així com t’has de mirar... o sigui la demostració de que

l’equip de treball té més poder. Una altre cosa és que nosaltres ho intentem enfocar

personalment per a que això no ens passi. Però tard o d’hora algo ens passarà, que

ens farà dir doncs no o doncs si.

D- Però qualsevol model. 

J- Si, clar.

D- És més, és com funcionem molts animals, si anem més enllà. Vull dir, sempre hi

ha...  el  que  passa  és  que  l’animal  no  es  tria  democràticament,  et  foto  quatre

mossegades i fora, ni raono. Que seria el sistema de dictadura i coses així. Si, potser

vist així, no és que estiguin per sobre sinó que tenen prou aval democràtic, normatiu i

tot això com per un moment haver de prendre una decisió que tingui més pes. Si,

perquè no.

J- Una altre cosa és que l’equip de treball que s’adona que en aquell moment ha de

prendre  una decisió  d’aquest  tipus  prengui  una  altre  decisió  abans de prendre  la

decisió final, que sigui: «ho consultem a tota la colla».  

D- Això és democràcia participativa.
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J- Una altre cosa és el que faríem nosaltres. I com fer que l’equip de treball no tingui

un poder executiu exagerat sobre la resta dels d’aixonsis. Però tot i així no deixes de

tenir perquè tu pots decidir què poses a l’abast democràtic de tota la resta del grup i

què no.

D- Exacte.

J- I tu pots dir «ara això que ho voti tothom i això no». I et poden dir «home, allò ho

vam votar i això no». Vull dir, i estàs decidint i ells no ho estan decidint. Per tant per

més que nosaltres vulguem evitar que això passi i haurà algun moment que passarà.

Que estic d’acord amb que passi.

Ja- Si, bueno, vale, ningun problema eh. El que passa és que llavors jo si que faria

algun  apunt  o  algun d’allòs  perquè si  que  crec  que no  és  el  mateix  fer  aquesta

afirmació  en  un  sistema  democràtic  que  en  un  sistema  no  democràtic.  Aquesta

afirmació, jo me’n puc anar al sistema no democràtic i jo no la compraré perquè

llavors no l’he votat i no em sento representada, en canvi si és democràtic si, perquè

té un matís molt important i per tant m’hi sento representada. I per tant la decisió que

tu prendràs serà la més adequada. Saps? O sigui si és no democràtic tu prendràs una

decisió i te la bufarà si jo estic representada o no. I per tant la desigualtat podrà ser

totalment extrema. Jo si que veia aquest matís i potser per això aquí he tingut aquest

desenfoc, diguem.

Jo- Hi han graus de desigualtat.

Ja- Exacte, si, si.

J- Clar, hi han graus de desigualtat.

Ja- Si. Es que a mi dir desigualtat hem sona a... que no té perquè eh, però...

M- Aquesta desigualtat que dieu, ara mateix l’estem passant d’una persona a un grup
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de persones, perquè si el Jaume es va creuar i va muntar el correfoc de la porkada va

ser la teva decisió perquè s’ha de fer o el que creguessis. Pues ara serem sis persones

que direm «ho fem, si o no?» Pues el que diguem. O el ball de carnaval o l’espectacle

o qualsevol acte. Aquí una persona s’ho fot tot a l’esquena i ale, venga.

J- Aquí ara hi ha un funcionament que no és ideal per a ningú.

M- I que al final aquests poders existeixen, l’únic que ara potser es veu més perquè

hi ha més gent que ho portarà. Però realment si una sola persona vol tirar endavant

un acte l’acte acaba sortint.

J-  Clar,  inclús  el  ball  de  carnaval  sortiria  si  la  persona  màxima  que  en  aquells

moments està fent això diria «jo sudo, me’n vaig a casa». Algú altre sortiria i ho

faria.

Ja- Però si  i  no, mira.  Hi ha un altre exemple.  Si diables per exemple ha fet  un

intercanvi i se li fa el retorn i resulta que et diuen que les colles sortiran barrejades

diables ha de dir que no a aquesta sortida. Diables ha dit que si en alguna sortida

d’aquestes, jo he dit que no a una sortida d’aquestes. He dit que no i al final la colla

ha entès, se li ha plantejat i s’ha readaptat i hem pogut participar a l’acte de forma

readaptada, vull dir que la gent ho ha entès. I no passa res. Però si hi ha alguna cosa

del correfoc, si hi ha un aspecte que no encaixa amb al funcionament llavors diables

ha de dir que no participa. 

J- Bueno, però això ja estàs totalment en el que diu aquí. No hi ha res a discutir. Això

ho estàs  comentant  en  base  a  uns  acords  presos  prèviament.  Per  tant  si  algú  ho

intenta vulnerar no li has de donar cap altre explicació de dir «perdona, aquí diu que

tal i qual».

Ja- Si,. Si, però a vegades s’han acceptat coses que vulneren la nostra normativa.

J- Es clar.
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Ja- Ho has de defensar a capa i espasa, perquè segons qui ho proposi es vulnera.

D- Desconeixement eh, segurament. És a dir qui ho porta coneix perfectament però

el quòrum és per desconeixement.

Ja- I tothom té ganes de cremar.

J- Però en tot cas per a mi no és el mateix una cosa que l’altre.

Jo- Bueno, us sembla que seguim, que ara ja portem deu minuts amb aquest tema? Hi

havia ara el tema de l’especialització, que abans dèieu que hi havia coses a dir.

D- Jo, dius que és un risc perquè dius que... em sembla eh, que dius que aquesta

lògica és perversa i dius que hi ha un rusc, no? d’esdevenir una societat, en aquest

cas  un grup o un equip de treball  amb apartats  especialitzats,  no? Vale,  d’acord.

Perquè  no? Jo  crec  que no  la  nostra  societat,  jo  crec  que totes  les  societats  ara

funcionen  així.  La  titulits.  Jo  no  puc  entrar  a  fer  d’educador  si  no  tinc  uns

coneixements i una formació. Per sort. O sigui té la seva part positiva i la seva part

negativa. Jo penso que igualment qualsevol, aquí crec que ho dius, qualsevol podria

entrar a formar part,  de fet jo crec que una de les coses dels grups oberts és que

tothom pugui entrar i pugui aprendre. No hi han tòtems de la pirotècnia, no? O sigui

jo crec que està obert a que una persona vingui encara que no tingui ni puta idea.

Però jo crec que per a mi és bo funcionar per especialitzacions. Perquè no? No se...

Ja- Perquè llavors no fomentes l’interès i no hi ha canvi generacional. Si tu no tens...

això és lo que es queixa molta gent actualment, si tu no tens l’experiència no pots

arribar-hi,  i  com  aconsegueixes  l’experiència?  Doncs  perquè  algú  et  dóna  una

oportunitat. 

D- Si però, jo parlo per exemple, això fa referència a que estigui dividit tot això amb

secretaria amb unes tasques, tresoreria amb unes tasques, no? Fa referència a això.
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J- Bueno, en realitat fa referència al final de frase que diu «el càrrec és, al mateix

temps, l’espai que millor prepara a les persones per a exercir-lo».

Ja- Clar, clar.

D- Totalment d’acord.

J- Que jo això és el que he subratllat aquí perquè no se si això és absolutament real

davant de algú que a sobre està preparat per a aquest càrrec. És a dir que un altre

element a tenir  en compte és qüestionable que qui més preparat estigui per a un

càrrec sigui qui millor el durà a terme. Jo no se si això és un risc d’esdevenir una

plutocràcia de la racionalitat. No ho se. I poso en dubte que les persones estiguin més

ben preparades, si aquestes persones ocupen el càrrec i al mateix temps el càrrec les

forma a la pràctica i apoia la seva formació...

D- Això està bé, no?

J-  Aquesta  persona  evidentment  anirà  més  ràpid  en  entendre  i  posar  en  pràctica

aquell càrrec que algú que ni tan sols tingui una formació per a aquell càrrec. Això és

buscar-li tres peus al gat perquè en el nostre cas, quin càrrec seria aquest tipus? És

clar,  si  un tio  que tingui  una formació en econòmiques  probablement  et  serà un

tresorer excel·lent, però...

D- Jo que no tinc formació econòmica podria arribar a ser-ho.

J-  Entenc que sempre hi haurà algú que et dirà  «no home, però això fes-ho així

perquè es fa així, i quan presentis el document has de fer pim pam pum». Perquè per

exemple el Miralles va fer uns números de la porkada i va enviar una foto del foli

que va fer que allà no s’entenia ni cristo. Si? Que eren incorrectes els números? No.

Però allò no ho entenia ni cristu. Per tant jo no puc expressar el meu pensament tal

com em ve i pretendre que els altres l’entenguin sense explicar-los. En tot cas l’hauré
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d’acompanyar d’un àudio o no se què. Perquè un estat de comptes el pots presentar

de 28.000 maneres. Ara, que l’entengui la gent sense dir-te «¿esto que es?» no n’hi

han tantes. Llavors... el que vull dir amb això és que algú que no tingui ni puta idea

d’economia,  que en sa puta vida hagi  portat  ni  els  números  de casa seva en els

números d’enlloc, li serà molt difícil poder presentar els números de una colla de

diables en públic.

D- Això està contemplat, no? Amb el tema de... que va sortir una cosa semblant. Val

dir que, per a que les coses no quedi penjades, que hi havia un traspàs, com un temps

de  traspàs.  També  per  això,  no?  Per  poder  formar  o  per  poder  traspassar  la

informació  a  la  següent  generació  o  a  una  persona  que  fes  de  relleu.  Però  és

justament això, no? Que el càrrec justament et pot donar la especialització.

J- Si, si. Exacte. Si. Jo estic treballant d’una cosa per a la qual no tinc la formació. I

al  principi em va costar i poc a poc vaig entenent molt més de...  tal.  Però hi ha

tasques  i  tasques.  Jo  entenc  que  posar-me  a  fer  de  psicòleg  d’algú...  potser  em

resultaria impossible començant des de la pràctica si no tinc ningú al costat que, com

a mínim...

D- Igual s’acaba suïcidant, no? l’altre. (riures)

J- Clar. m’explico, no? Llavors, penso que això aplicat a nosaltres és exagerat. Si que

té raó en forma i contingut però penso que nosaltres no fem res tant complicat com

perquè hi hagi d’haver algú format per a que ocupi aquell càrrec i que no hi hagi

ningú més capaç d’ocupar aquell càrrec a dins de diables. Per tant...

D- perquè ho deies tu?

Jo- És a dir, jo no dic que això necessàriament hagi de passar, dic que és un risc. Si

en la comissió que sigui, la comissió econòmica, per exemple, doncs algú, passa el

temps, en sap molt, segueix fent tots els números, eh, fa un sistema de funcionament

de Excel que la resta, dic Excel o el que sigui, eh, la resta no entenem però veiem que
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com que en sap li diem «tira, tira», i veiem que cada vegada tenim uns números més

ben endreçats. Com que ho fa bé li seguim donant suport i al final entenem que tenim

un sistema molt endreçat però ningú més podria entrar en el seu sistema d'Excel i

entendre exactament el que hi ha allà posat.

J- No. no. Jo el que estic dient és que això és el que el grup ha d’evitar. És a dir, si tu

estàs fent el tema subvencions d’una manera molt rocambolesca i molt complicada

t’hem de dir  «Joan, això no ho pots fer així» perquè el que vingui al darrere no

entendrà res.

Jo- Si ho hem d’evitar és perquè és un risc. Això és el que vinc a dir, eh. Tu dius això

ho hem d’evitar. Clar. Ho hem d’evitar perquè és un risc.

J- Home. Vale. Vist així si.

D-  Però  amb l’argument  aquest  de  que tu  ho  has  de  poder  explicar  per  què  ho

entengui tothom. Jo m’agafo a això perquè en aquesta casa ha passat,  a l’Orfeó.

S’explicaven els números i ningú ho entenia.

J- Perdona, en aquesta casa passa. A l’assemblea passada ningú va entendre res.

D- Si, si. Es parla de xifres de milers de euros i tu estàs dient bueno... m’acaben de

donar una xifra i jo no ho entenc. Jo per exemple no ho entenia. Crec que s’estan

buscant les maneres per a que una persona de humanitats o de lletres pugui entendre

el comptes de l’orfeó. I segurament no hi ha una mala intenció eh, però clar, està

passant.

J- Jo reitero eh, entenc el que estàs dient i el que acabes de dir ara, però penso que

nosaltres, amb el nostre dia a dia no hi ha res que sigui d’un coneixement tant bèstia

com que hi hagi el risc d’esdevenir una... o sigui no fem res tant críptic, no fem res

tant... vull dir, sense les persones que estan fent les comandes de pirotècnia de la

colla no passaria res, un altre faria les comandes de pirotècnia, tardaria més, però el
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que vull evitar és que, de la manera que estem fent les comandes de pirotècnia mira,

em serveix, no ens hauria de servir, perquè les persones que ho fan ells ho tenen a

casa, ells ho tenen per la mà. Aquest fa així riquitum i sap l’intringulis de quan truca

al pavo, «ponmelo por cajas», no se què,  i  han altres que ho sabem perquè som

xafarders i ens hem donat compte. Però hi ha gent que no té ni puta idea. I per tant si

tu haguessis de fer ara la comanda del correfoc del 40è potser tindries dificultats,

quan potser no hauries de tenir-les perquè allà dos i dos són quatre. Si veiessis la

comanda de l’any passat allà ben posada diries ah mira això, però si no saps ni quina

referència has d’agafar, ni què és el rodonyar ni si el que agafem és el que peta o el

que no peta... i no saps que... però seria la màxima dificultat que trobaries, lo qual a

mi em sembla exagerat dir que...

Ja- Però és que és molt bàsic, no? És com les relacions amb les altres colles, o amb

les federacions, o amb el districte, i això és super important perquè pots generar una

imatge de la imatge de la colla super diferent a la real.

J- Si. I tant.

(La conversa deriva en altres qüestions)

D- En tot cas la conclusió és que funcionar per especialitzacions està bé, no? Perquè

tota l’estona estem parlant de les parcel·les de funcionament.

J- Si, la filosofada era si cal tenir el coneixement per fer-ho o no o si igualment el

càrrec et forma sense tenir el coneixement. Jo penso que a nivell de diables si, perquè

no és una osa molt complexa. Si tu t’haguessis de posar a fer la comptabilitat de

l’orfeó potser et sortirien xispes i el càrrec no et formaria. I podríem entrar després a

parlar de quin càrrec pot fer l’Ivan o quin càrrec pot fer el Rizo, però aquí ja estàs

parlant d’unes altres coses, més personals.

Ja- Exacte, més que l’experiència les habilitats i les aptituds personals de cadascú.
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J- Exacte. 

 

(La conversa deriva en altres qüestions)

Jo- Bé, jo, una mica el que us volia dir, i amb tot el que hem dit, considero que si que

hi ha risc. Potser és un risc baix perquè hi ha una especialització baixa. O sigui no

estem parlant, com dèieu, d’uns llibres de comptabilitat super complicats, sinó que

com a molt és un pressupost de deu mil euros l’any... bueno, però això no vol dir que

no hi sigui. Hi és i ha sortit per a mi un exemple molt clar de les relacions amb

l’exterior. Per molta bona voluntat que jo tingui si ara desapareixen determinades

persones de la colla que en general esteu mantenint la relació amb l’exterior no serà

el mateix que jo hi vagi. 

J- Te’ls hauràs de tornar a guanyar.

Jo- Clar, perquè jo no tinc aquests vincles establers. I aquests vincles s’estableixen,

evidentment no només d’estar en el càrrec, però també perquè estic en el càrrec. O

sigui, si jo sóc el responsable de relacions, com que jo sóc, si el Pol és d’una altre

colla li diré «ei Pol, perquè no ves, tal...» i aquí estem enfortint la nostra relació.

P- Però es que actualment això ja està passant i no... amb les comissions temporals ja

està passant. No em refereixo a temes exteriors, eh.

J-  A la  porkada  va  venir  els  d’Argentona  i  els  del  Cabrils.  Els  de  Cabrils  cap

problema perquè  va  venir  la...  i  hasta  em va abraçar  i  tot.  Però  per  exemple  el

d’Argentona és un tio excel·lent. Va venir i jo li vaig explicar «mira, aquí tenim la

pirotècnia, no se què», i em va fer les mateixes preguntes que jo li hauria fet a ell,

però quan va arribar no em va abraçar com l’altre. Saps? Clar, però ara aquest tio té

una impressió de mi. I pensarà «ostres aquell que ens va atendre pues de puta mare»,

o fatal, jo que se. Jo crec que pensarà de puta mare però...

D- Però perquè hi ha algo més, perquè és lo que es pugui generar a partir d’aquesta
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relació, però això ja és fora de diables.

J- No.

Jo- No.

D- Jo penso que si, tu quan dius... tu truca a Argentona que tu els coneixes, i al final

per diferents circumstàncies va acabar trucant una altre persona. El contacte ha anat

super bé, Argentona ha vingut, la trobada ha anat super bé.

Jo- Si, que pot funcionar igualment és evident, però que el fet que tu tinguis una

relació externa té un efecte.

D- Si, clar.

J- Jo ara he començat a crear una relació amb ell. Jo aquest tio no el coneixia de res.

Ara si. Ara aquest tio si em troba pel carrer se’n recordarà de mi. Perquè jo li he

parlat directament. No se’n recordarà... tu hi erets?

P- En el correfoc si...

J- Anaves de verd?

P- No.

J- A pues de un altre que anava de verd perquè no li va parlar, simplement. Però jo

vaig parlar amb, en el porkatapes, no se què, que li anava dient «ara el següent bar és

aquell, aparquem allà», o sigui aquest tio si em troba pel carrer dirà «mira., aquest és

aquell del Clot». Si la pròxima vegada que els tornem a convidar hi torno a parlar jo,

si ells ens conviden i hi torno a parlar jo...

D- Ja està.
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J- Ell pot decidir, o els dos podem decidir, que els dos ens queien de puta mare i un

dia ens diem una tonteria pel Facebook, un dia no se què o no se quantos i resulta que

un dia em convida a fer una costellada a casa seva. Pues molt bé, m’explico? Però en

aquell moment jo m’acabaré de guanyar Argentona, i em veure amb el dret o tindré la

possibilitat, com tu podries tenir ara, de dir «nene, una cosa amb tota confiança té de

dir, que no se què...».

D- Però perquè tu fas relacions amb les colles amb uns objectius. Una cosa és la

relació que tu tens com a colla, però bueno, tu quan fas relació amb les colles, o

s’hauria d’entendre, que tu ho fas amb uns objectius. Per això sempre reivindiquem

que si vas amb una samarreta de diables intenta donar una resposta adequada, intenta

acollir, intenta no... saps? Hem d’escopir a la paret quan anem a Sant Quintí? No.

J- No.

Jo- Hem de vomitar a dins, no? (riures)

D- Bueno jo penso, perquè la cosa va d’això.

J- La cosa va d’això, però si la cosa traspassa després, això ja és cosa vostra.

D- Exacte, això és una cosa personal de cadascú.

J- A mi si vas a fer birres amb el d’Argentona em suda soberanament sa polla.

Ja- Hi ha una part que crec que no esteu tenint en compte, crec que és la part més

important i crec que es veu molt, que si no te n’adones pots cometre l’error més gran

en nom de la teva colla, vale? I el tema és que quan tu comences a relacionar-te amb

les colles tu ets hereu d’una altre persona que representava la teva colla, no? I tu veus

en la gent, sobretot tu quan et relaciones «hola marc, ets de Canovelles, vols venir?»,

no. Això és una relació de tu a tu. Sinó que quan tu vas a un col·lectiu, i diables del
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Clot està representat en varios col·lectius, doncs la gent ja espera una conducta de tu,

que és la conducta que has heretat.

J- Però aquesta conducta no és heretable.

Ja- Si, si, aquesta conducta...

D- Anàvem a la coordinadora i ens deien «clar, com sempre Clot...»

Ja- Si, si, aquesta conducta la gent te la atribueix.

D-  Però  a  partir  d’un  moment  es  va  començar  a  portar  la  contrària  d’una  altre

manera, i donant arguments. I no portar la contrària.

J- Però igual si anés segons qui no portaria la contrària.

Ja- Jo no dic que tu heretis la conducta, jo dic que tu heretes el càrrec i la gent té unes

expectatives vers el càrrec que tu has heretat. Llavors aquesta conducta tu, el tema, lo

que jo anava a dir és que, què és el que passa aquí? El més important és que tu no

pots prendre decisions immediates perquè no representaran al teu col·lectiu, sempre

has de portar el «sóc representant de» i has d’aconseguir, no que et diguin Joana sinó

que et diguin Clot. Vale? En nom del col·lectiu i no en nom individual. No és tant

clar. Perquè quan jo arribo en segons col·lectius s’espera que prenguem una decisió.

Hi han altres col·lectius que no, que saben que Clot s’ho ha de pensar, ho ha de

consultar, ha de votar i ha de portar una votació.

D- Anda que no ens hem partit la cara a la coordinadora per això.

Ja- Llavors, això és el màxim perill, el fet de que tu t’apoderis de la decisió de la

colla. I això passa a moltes colles i és la màxima crítica que tenim nosaltres cap a les

altres colles, vale? I això passa perquè clar, és el més fàcil. El que dèieu de l’equip de

treball, no? Hi han decisions que s’han de prendre al moment, bueno o no, té una

369



importància relativa. Vull dir, segons com és més urgent o no, però és relatiu.

J- Però jo estic segur que el fet de crear un equip de treball i una nova metodologia

com la que estem proposant, hi haurà menys coses per a les quals, si tu estàs en una

reunió d’aquestes no puguis dir si o no. I llavors en aquell moment potser diran «en

serio ens ho dius ara?».

Ja- No, jo actualment no...

J- Això pot reduir el marge d’error, hi ha algunes coses de les quals que ara no has

pogut dir «si», perquè has hagut de dir «ho he de consultar amb la colla», el fet de

tenir això igual hi ha coses que si que podràs dir.

Ja- però això ja m’ho aporta a mi el dossier de «sentit comú», vull dir que serà encara

a més nivell, estic d’acord, però ja actualment ja tenim una manera de fer-ho, perquè

quan jo vaig començar no hi havia res a què agafar-se. Res. Vale? El que vull dir amb

això és que tot i que el càrrec és un càrrec subjectiu si que és veritat que si que és

més fàcil d’heretar, vale? Si la persona que tens davant no ha creat unes relacions

d’amistat sinó que ha sigut un bon representant de colla i de col·lectiu. Sempre que hi

hagi aquestes condicions és fàcil d’heretar el càrrec.

J- És fàcil d’heretar el càrrec, però no et dóna la garantia...

Ja- No, clar que no.

J- De tirar-ho endavant amb el mateix èxit.

Ja- Clar que no.

D- Igual no, però per això per a mi ha d’estar ben definit que és lo que ha de fer el

secretari per a que el marge que tingui de subjectivitat, ho faci amb més carinyo o

amb menys carinyo, però que això surti.
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J- Hi ha tot un fet de dinàmiques històriques, pensaments històrics i no se què, que ni

ha alguns que ens agraden, i n’hi ha alguns que no ens agraden les maneres de fer,

per exemple a la Mercè, de l’Ajuntament, que no ens agraden, però estem segurs que

tothom de la colla sap quines són aquestes maneres que ens agraden i quines són les

que no ens agraden?

Ja- No.

D- No.

J- Vale, per tant, si algú d’aquests de la colla que no sap aquestes maneres i està

sobradament capacitat per fer de relacions públiques i va cap allà podria caure en un

cercle, en el qual Clot no ha caigut mai, sense infringir cap norma.

Ja- Clar, es que això us ho estic dient perquè això ja ha passat. I jo vaig anar a una

reunió amb bestiari i amb ajuntament i va passar. Vull dir que això passa.

J- Que si, que només es que això no ho estic dient jo. El que estic dient és, tot i el

càrrec ser heretable, el tarannà de la colla i tot lo que tu vulguis, quan tu apareixes a

una... jo no he anat mai a una reunió de la coordinadora, si hi anés, suposant que

sàpigues tot lo que saps de la colla i tatatà, si hi anés podria...

D- Donar-li un altre tarannà.

J- Donar-li un altre tarannà, que des de Clot se li doni un altre tarannà a aquesta

proposta que si hi haguessis anat tu no hagués ni arribat aquí potser.

D- Però així és intrínsec, és inseparable.

(La conversa deriva en altres qüestions)

371



D- En fin, això dóna per tres debats. (riures)

Ja- Vale va, següent punt.

D- Vols que vinguem amb tu a classe?

Jo- Si voleu.

D- I que el professor marxi.

Jo- Bueno, crec que es guai el que hem anat parlant, per això volia fer-ho ara i no al

juny, perquè crec que així anem parlant coses que potser ens van bé per...

D- Per això mola la diversitat del grup. Quan al principi veies un més així i els altres

no tant... i ara veus que...

J- Si, però els no tant han desaparegut.

D- Els no tant què?

J- Els no tant així.

D- No, no, els estem portant cap a... (riu)

J- Bueno, això és una cosa que vull comentar eh, fes-m’ho pensar perquè abans de

marxar vull dir una cosa sobre això.

D- Sobre la piràmide?

J- No, sobre el grup.

Jo- Aleshores, dit això, que torno a dir, per a mi queda clar que hi han riscos del que
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diu aquí precisament, pel molt que el risc pugui ser baix crec que el risc el tenim

molt present. Perquè hem de debatre, hem de veure com fem qui pot fer què. I és

algo que no tenim clar ni nosaltres sis. O sigui que precisament quan parlem de fer bé

un càrrec, de fer-lo bé, de que estigui ben regulat... tot això són límits per a evitar

aquest risc. O sigui tot això és com ho fem per a evitar que això esdevengui una

tecnocràcia en que jo sóc el que se fer això i per tant jo sóc el que ho fa, i fins al dia

que decideixo deixar-ho seré jo perquè sóc l’especialista.

J- En el nostre cas crec que no seria greu.

Jo- Pot ser, però, jo he sentit a dir... això m’ho explicava un dia la Cristina, «jo quan

vaig entrar molt poca gent sabia fer permisos, i vaig haver de picar pedra per a que

algú m’ensenyés a fer permisos, perquè en sabien tres persones.

J- Això ja és gilipollisme, que no te’n vulguin ensenyar.

Jo- Bueno, d’acord, d’acord, però...

D- L’excusa és de les dues bandes perquè moltes vegades...

P- És l’excusa que molta gent et posa «no perdona es que jo no em poso en aquesta

comissió perquè no se fer això», o clar. Jo per exemple, en totes les comissions que

he estat i estic, automàticament a tota la gent nova els hi dic «perdona, vine, que

t’ensenyaré alguna cosa». Tema permisos, tema de pautes en tot, jo crec que se li ha

de fer a tothom. Perquè així quan una persona desapareix sàpiga fer tot. Per exemple

abans, quan deia el tema de coneixement o no coneixement, no, no has d’entrar un

coneixement, has d’entrar amb unes ganes, amb unes habilitats i punt. Amb ganes

d’aprendre i de saber on vas a entrar. I si t’han d’ensenyar doncs que t’ensenyin, i

amb ganes d’aprendre tot.  Però si has d’entrar per tocar-te els ous...  pues no. No

entris. Perquè sinó no serveix. A mi almenys no em serveix de res. I actualment és el

que està passant.
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Jo- vale, no se com ho veieu, si voleu seguir... són les deu i mitja.

J- Si, acabe-m’ho.

D- Jo voldria seguir perquè a mi també em diverteix molt això.

Jo- Vale, pues...

D- Però estic d’acord també amb lo que dèiem abans que potser si cal aquests espais

també en aquest grup. Bueno, potser li estem donant una profunditat també a nivell

universitari...

J-  Però  jo  crec  que  això  serveix,  estar  traient  tots  aquests  temes  aquí  i  estar-ne

parlant, després quan acabem direm «no però recorda que vam dir que...».

D- És això, que jo crec que aquests espais estan bé...

J- Si estiguéssim parlant del Barça-Betis... diries vale.

D- Perquè això potser ha obert el punt que potser s’han de mirar bé aquestes coses,

que potser els traspassos s’han de fer d’una altre manera. Vull dir que potser aporta...

J- La transparència dels càrrecs...

D- Exacte.

Ja- Són coses que s’han de dir a la colla i que potser no tenim mai temps de la colla

però que potser poden modificar el règim intern. Com ha de ser un representant o què

ha de fer en base a si perjudica o beneficia a la colla és una cosa que no...

D- Objectivitat.
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Ja- Que no... i jo tampoc se si la persona que hi ha en cada càrrec... jo mateixa no se

si ho estic fent bé o no ho estic fent bé, saps? Jo se que no estem barallats amb ningú

i això és una bona senyal.

D- És també posar en dubte lo que s’està fent ara. És això, a lo millor jo això no ho

havia pensat.

Jo- Bueno, què us sembla... sabeu que hi ha una cita després?

D- D’aquest senyor?

Jo- D’aquest senyor.

Ja- Si.

Jo- Bàsicament ve a dir que un sistema que no està regulat i comencem a regular-lo

tendirà a funcionar millor, però si ens passem amb la regulació és una anada i tornada

i llavors torna a no funcionar.

Ja- Si.

J- On està aquesta cita?

Ja- Pàgina dos, al final.

J- Ah.

M- Que està entre cometes.

Jo- Si.

Ja- La cita que està en castellà.
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J- Però jo penso que en el nostre cas s’està evitant, intentant evitar almenys, de totes,

totes, que no sigui un sistema inflexible.

M- Si, jo penso que sempre ho hem estat.

J- Jo penso que no... perquè suposo que sabem això, d’alguna manera o altre, estem

intentant evitar...

M- Va sortir això ja...

J- I estem intentant evitar la gerència absoluta. El que dèiem abans, o sigui, s’ha

matao  no  se  quién,  suspenem  el  ball  o  ho  preguntem.  Jo  crec  que  nosaltres  o

preguntaríem. Amb això anem amb una mentalitat molt oberta, malgrat algú pugui

tenir un poder superior, nyi-nyi... però penso que en cap moment ningú va destinat a

executar aquest poder per a aquest tipus de decisions. El que sigui de funcionament

com la samarreta i tal si. Però lo altre...

D- Jo crec que és lo que estem fent. Aquesta flexibilitat que podem arribar gràcies a

l’espectre que hi ha en aquest grup de treball. Si el grup de treball fos amb idees molt

compartides  i  tot  això  jo  penso  que  s’arribaria  a  un  funcionament  fins  i  tot

perjudicial. Anat cap a la part jeràrquica o anat cap a l’altre no, a lo millor anant cap

a l’altre acabaríem amb un sistema tant, tant relaxat que a lo millor no acabaríem

regulant res.

M- Seria igual.

D- Exacte, llavors jo crec que la riquesa, justament la flexibilitat aquesta, penso jo,

l’aconseguirem gràcies a la riquesa d’aquest grup i  a les reflexions aquestes tant

diverses i tant... vamos, que podem ser els dos pols, jo penso que això és lo que dóna

aquesta flexibilitat. Espero. De fet jo crec que vam començar amb una idea, o les

idees que van sortir en les primeres reunions van ser radicals, molt més radicals, per
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part de les dues visions. Dues visions jo dic, una molt més jeràrquica, una molt més

horitzontal. Jo crec que s’han desradicalitzat molt les opcions, jo crec que les dues.

Jo crec que estem trobant bastant el punt...

M- Com a mínim que es pugui entendre aquí segur, el tema serà a fora com ho vegin.

D- Bueno, però a nivell de treball d’aquí, clar, a nivell de la normativa que reguli el

grup.

M- Clar, però nosaltres ho veiem molt clar, però a la que nosaltres traiem un equip de

treball per sobre de la resta... ja veurem.

Ja- Hem de tenir en compte també com expliques a la gent, no? Aquest espai reflexiu

per a poder entendre i poder digerir aquest sistema o votar aquest sistema.

J- Aquí és on jo  vaig posar un «Ho estem intentat» amb un signe d’exclamació,

després de la cita d’aquest paio. Penso que això que diu ho estem intentant. Per tant

no estem anant a favor d’una inflexibilitat, en cap cas, jo penso que estem intentant

que l’equip de treball sigui el motor que faci anar diables, no el Hitler que decideix

què  collons  ha  de  fer  diables  o  si  es  vol  fer  una  sortida  o  no  o  si  ens  posem

espardenyes o si... aquestes coses no les farem mai.

D- Des del minut cero jo crec que han sortit propostes de mecanismes de intentar

evitar les dictadures, que això és lo que jo crec que ha anat relaxant les dues...

J- Volem fer una democràcia controlada.

D- Si. I participativa.

J- Exacte.

D- Moderada si, i sobretot participativa. De moments de transparència, de moments
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d’opinió, de moments de participació. Però això no treu que hi hagi un ordre a l’hora

de fer la feina.

(La conversa deriva en altres qüestions i la donem per finalitzada)
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Annex 4 

Transcripció de les entrevistes

4.1 – Entrevista a en Miquel (09/03/2017)

Bé, de fet, el primer que té de preguntar és si et fa res que ho gravi.

No em fa res que gravis. El protocol de... de d'això. Cap problema.

A veure, vale, jo tinc algunes preguntes però bàsicament és parlar sobre el que has

viscut a la colla i sobre com ho veus ara.

Vale.

Llavors la primera és això, tu com veus el funcionament de diables, si tens alguna...

què diries si algú et diu: com funciona diables?

Vale.  Actualment  hi  ha  com el  grup motor  o  la  comissió  grossa  on  hi  participa

tothom. I després hi ha unes subcomissions on aquestes subcomissions en principi

estan formades per aquelles persones que tenen més interès per alguna activitat de

diables concreta i que té més motivació. En principi aquest és el sentit de les petites

comissions, que totes es reuneix a la gran comissió, a la comissió motora. I... a banda

d'això hi han càrrecs que... permeten tenen de tresoreria, tenen de representant amb

les altres entitats de l'Orfeó, una d'aquestes són diables una altre són... pues el grup

de intercanvi de xapes, el teatre... i veig que és un sistema democràtic, un sistema on

es  permet la  participació de  tothom.  Tothom que estigui  motivat  i  que es  cregui

aquest  projecte.  Què  passa?  Que  perquè  tothom es  cregui  aquest  projecte  hi  ha

d'haver molts factors que es compleixen i potser només es compleixen alguns i per

tant hi ha moltes persones que queden desapercebudes en aquest procés democràtic

de presa de decisions, de participació, de... les activitats. I jo crec que per una banda

és per la motivació, pel temps que se li pot dedicar o per la... perquè encara no es

senten com cohesionats amb el grup i per tant no es creuen un projecte comú que és

molt gran. Fan més petites cosetes. Crec que aquest és el funcionament general de

com jo interpreto o veig la... el treball del cos de diables i la organització. Destacar el

tros de poder de... segons les persones que o tenen un lideratge natural que és més
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destacat o porten més temps a la colla. Eh... puc dir noms?

Si, tu mateix.

Famílies Gras i tot això doncs si que tenen un poder de lideratge més gran. O altres

persones concretes que també són veus més escoltades. Tot i que això no treu poder

rebatre-les i no és un lideratge autoritari sinó un lideratge més... democràtic on si que

escolten i no poden decidir res que tothom no estigui d'acord. O una gran majoria. La

presa de decisions és això, també es fonamenta molt amb el vot, habitualment, i no

amb el consens. Almenys a la comissió general o comissió motora com per exemple

lo de les dessuadores o tot això que s'acaba,  o les samarretes noves, s'acaba fent

votacions de qui aixeca la mà. No es fa per consens. Consens entenent que tothom

estigui d'acord amb la decisió que es prengui. Llavors aquesta votació, que per a mi

hauria de ser l'últim recurs, també és un fallo perquè llavors la minoria accepta el que

la  majoria  decideix,  encara  que  no  estigui  d'acord.  Això  provoca,  pot  provocar

frustracions. Jo ho viuria com amb una ofuscació inicial i després una acceptació

perquè hem d'acceptar que les coses es poden decidir per votació també. En certs

moments. Després del debat. si. Jo crec que així de funcionament de la colla, a nivell

organitzatiu, en quant a presa de decisions i actuació de... general.

Vale. Potser et pregunto algo que penses que ja se però és per aclarir-me. Quan et

refereixes a grup motor, a què et refereixes?

Em refereixo a la comissió permanent, em refereixo a... la comissió que està definida

com que estan totes, que hi pot anar qualsevol persona de la colla. Amb la necessitat

de  que  hi  vagi  sobretot  una  persona  representant  de  les  subcomissions  o  de  la

comissió de material, comissió de... wachiweri, doncs aquesta comissió en principi

està oberta a tothom, a totes les persones de la colla. Però si que es demana que hi

participi una persona o dues de cada comissió.

Però això no passa.

Això realment no passa. Vull dir la teoria és molt bonica. La veritat és... és certa. Jo

que estic  en una comissió o per  exemple estic  a  la  comissió de tabalers del 40è

aniversari, no he anat a cap reunió de comissió permanent o de comissió del 40è
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general. Suposo que per temps i per motivació de... o perquè ja preveig com pot anar

la reunió i preveig que... que no em sentarà bé anar a una reunió d'aquelles i que

prefereixo no dedicar-hi el temps a una comissió tan gran i potser si a accions molt

concretes a la subcomissió de... de tabalers, de música. Hi ha la comissió de música,

la  del  40è  que  engloba  totes  aquestes  comissions;  marxandatge,  festa  del  foc,

correfoc del 40è, tot això; i la comissió del 40è va a la reunió... permanent o grup

motor.

Vale. Si de cas ara et pregunto una mica com de trajectòria i després anem entrant

més en coses que ja has començat a dir, vale?

Vale. 

Quant de temps portes, més o menys?

Uns nous anys. 

I com hi vas entrar?

Hi vaig entrar... hi vaig entrar per una col·lega, per una amiga en aquell moment. Que

compartíem bones vibracions, moltes coses, i em va dir “ei, jo estic en un grup de

tabalers, vols venir a tabalers?”. Llavors hi vaig anar. Un dia i em va agradar molt.

Érem poquets, érem set, sis... rondava per allà el número. I anàvem a assajar a un

altre local. Llavors com que no teníem un local de referència on ens reuníem tota la

colla  doncs  em vaig  fer  molt  amb el  grup aquest  de  tabalers  que  érem pues  la

generació dels 18 anys, 17 anys. I agafàvem el tabal del patateru i anàvem al casal

d'avis del Clot. Assajàvem, fèiem els riures i ja està. I de tant en tant algú deia “ei,

que hi ha correfoc”; i llavors anàvem cap allà. I vaig començar doncs això, per motiu

d'una amistat.

I encara hi és?

No hi és. No hi és. De fet ho va deixar al cap de... dos anys un any i mig i... de fet

dels que érem en aquell moment als que hi som ara quedem la Marta, El Marc S va

entrar una mica més tard però també i el Dani A, i jo. I cadascú està d'una manera

diferent, jo crec, a la colla.
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I  què  recordes?  Bueno  ara  deies,  no,  com  assajàveu  i  tot.  Però  a  nivell

d'organització què recordes?

Recordo que era com... jo em deixava portar molt i llavors era, anàvem, tot anava

com molt rodat en el sentit de que una persona que portava més temps sabia que és el

que s'havia de fer. Sabia com anava la cosa i llavors més o menys ens deia què sabia

de fer. Jo que se, anar al magatzem al patateru i agafar els tabals doncs un, el Pep o la

Marta, algú que portava molt de temps, sabia com engegar la burra, com engegar els

llums, agafar els tabals, tenia les claus, quin era el número de contrasenya per treure

l'alarma i tot això. I això venia molt de... per herència, per herència i per experiència

no? Per l'experiència de molts anys. O de feia un any o de dos o de tres. Per tant jo

pues  em  deixava  portar  més.  I  les  decisions  pues  les  portaven  ells  o  que  les

prenguessin ells. Llavors jo assumia o les acceptava, o no i llavors jo participava en

aquell moment. Però... no era, en cap cas era, el grup de tabalers en aquell moment

era de caire democràtic o assembleari tant així. També no teníem vincle com es té ara

que tenim un local,  de  connexió  amb diables.  Vull  dir  jo  als  diables  els  veia  al

correfoc i no els tornava a veure. Perquè els horaris eren diferents no teníem el bar o

un local com coincidim tots avui. Però com que no hi havia local no hi havia aquest

espai de trobada. Llavors fèiem veure que diables era una cosa i tabalers potser era

una altre. Perquè com que era espais diferenciats doncs es veia la diferència perquè

no existia un espai conjunt doncs es va enfortir per un cantó tabalers i per l'altre

potser diables. I això va anar canviat. Per les generacions que van anar entrant al cap

dels  anys de nous tabalers  i  nous diables i  per  la...  per  aconseguir  un local  a  la

meridiana. Crec que es va aconseguir al cap de dos anys... un anys i mig dos anys de

jo estar aquí.

I ara em deies que més o menys les persones que sabien com anava com la Marta, el

Josep... i clar de seguida he pensat de les famílies que són, no? La família Gras, la

família Rizo. 

Aja.

No se si té alguna cosa a veure amb que siguin d'aquestes famílies o si simplement
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és que portaven molt de temps a la colla i ja està.

És bona. És bona. Jo atribueixo a que si, és una família que porta molt de temps en

un mateix espai. Coincideix que al venir de família suposo que els hi ha agradat

aquest rollete i llavors s'han anat afegint. Però també penso que per exemple no tots

els Rizos i no tots els Gras tenen el mateix pes com per exemple... també el paper de

la dona, això és veritat, la dona del... Jordi Gras, del director, del presi de l'Orfeó i la

dona del Josep Rizo són dos noies, dos dones que tothom sap qui són però no tenen

tanta presència directe a la colla. No se si pel fet de ser noies és un fet que les va

marcar en el seu moment o què, però si, els referents, els avis per dir-ho d'alguna

manera, els veterans, i els seus fills i les seves filles si que van, amb el seu cognom,

han agafat aquest rol de poder.  Suposo que és un entremig entre l'experiència de

portar anys allà, perquè si una persona sigui de la família que sigui no s'ho coneix no,

i per tant entre l'experiència i el tema familiar. Que està enganxat. Llavors nosaltres

ja molt això. I...

Bueno això que deies del paper de la dona també és interessant perquè si, almenys si

pensem  en  els  fundadors,  bàsicament  surten  només  d'homes,  almenys  els  que

queden, no? I també pensava l'altre dia,  en el  grup aquest de funcionament van

venint dones però el...  la base d'aquest grup, els qui estan aquestes reunions són

bàsicament tot homes, amb l'excepció de la Joana però que tampoc hi és tant com

altres homes. En canvi a la colla és meitat i meitat més o menys. 

Si. Això ja diu molt. Diu molt. És possible, per les relacions que s'estableixen de... el

gueto a les assemblees o a les reunions que és com una olla de grills. Llavors tot és

directe, amb agressivitat, sense arguments, i llavors és possible que... pues hi hagin

persones  que no vulguin apropar-se a  això  perquè pot  ferir  sensibilitats.  I  potser

incòmode, algú pot sentir-se rebutjada o pot sentir-se com...  com en una situació

agressiva, no dic violenta, però si forta o agressiva, llavors això pot fer rebutjar a

aquelles persones nouvinguts que en aquell moment decideixen “bueno, que es matin

entre... i que acabin de decidir perquè jo no em vull ficar en un marron entre això”.

De fet jo crec que la nostra generació, la meva generació, la dels... 90, 89, 92 és una

generació on des de l'inici hi havia nois i noies més o menys, o per igual o almenys

amb  la  mateixa  capacitat  de  decidir  i  tenint  espais  conjunts.  I  en  això  però  la
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generació de més amunt, la del 85... 84, 85 és cert que predominaven molt els nois i

hi havia dos noies, la Joana i la Roco. I ara bueno, perquè ens hem fet grans tots

però...  bueno  aquesta  generació  i  grans  també  molts  homes  i  poques  dones  que

participessin d'aquesta cultura, no se què és el que van viure ells però entenc que si

que  van  poder  entrar  noies  i  van  sortir.  I  segurament  degut  a  les  relacions  que

establien els nois cap a les noies, potser de superioritat, d'agressivitat o de comentaris

barroers que encara s'escolten i que evidentment afecten a les persones que se senten

identificades amb aquesta comentaris que no són agradables. Això ha fet pues que...

les dones tinguin un rol per sota perquè no es volen ficar en marrons. Però clar veient

el estil de la Joana i de la Roco i veiem dos dones amb uns ovaris ben posats i molt

grans.  I  també és com...  quina sort,  no? Però són molt grans i  que poden moure

muntanyes  elles  dues,  però clar,  una persona que no pugui  moure  muntanyes  ha

quedant  desapercebuda,  ha  quedat  marginada,  fora,  rebutjada  o  no  ha  volgut

participar. Diu què de quin tipus de relacions hem establert.

Potser, no se si de l'inici quan vas entrar te'n recordes però, en quin moment prens

consciència de que això és una colla de diables i... bueno comencem per aquí, en

quin moment prens consciència de que és més gran que tabalers.

Jo crec que... que quan vaig, al cap de tres anys o així que ja sabia de la existència de

les reunions, que hi podia participar realment i que estaria ben acollit, entre cometes,

és a dir que no seria vist com un estrany sinó com una persona de la colla. Quan

tothom ja almenys m'havia vist la cara. Perquè la clar el primer any i mig els dos

primers anys no ens veiem massa les cares i tampoc es que tinguéssim molts bolos,

doncs  passàvem  més  desapercebuts.  Jo  passava  molt  desapercebut.  També  tenia

divuit anys, dinou anys, i llavors no va ser fins arribar aquí al local nou i llavors ja

vam tenir espais de trobada. Que a més a més els... el Pep, i el Marc T, i amb els que

vam començar a la colla van marxar i llavors vaig agafar com un paper de bueno, ara

jo se més que les persones que estan entrant noves perquè porto tant temps; dos anys.

Llavors en aquell moment és vale, hem de crear vincles entre diables, llavors va ser

el moment en que, en aquell moment, dos tres anys que va ser quan vaig prendre

consciencia de que no només era tocar el  tabal sinó que hi havia una moguda al

darrere bastant grossa de pressupostos, de bolos, de normatives, de organització de
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diables en general, de festivitats, de tot això. Va ser això, al cap de dos anys i mig

tres.  Quan  em  va  tocar  agafar  el  rol,  insisteixo,  de...  de  puretilla,  el  rol  de

experimentat de la secció de tabalers, secció nom de la part de tabalers. Perquè si

hagués sigut, si no hagués sigut així és possible que m'hagués pogut columpiar més.

I quan tu comences a participar de la vida de la colla en general, de diables, quins

lideratges veus?

Veig lideratges... estic reflexionant, en aquell moment... Clar, veig molt clarament un

Miralles, un... bueno és igual els noms. Veig lideratges en segons quines coses segons

quines persones. En situacions de pensar logístiques de camions de cotxes no se què,

o de llums veig un Miralles. Gestionar preguntes, inquietuds, més o menys important

pues això anava més a la Cristina, que jo li tinc més confiança perquè tu ets amable,

perquè tindràs... no et tirarà mai res en cara. Veig, no veig tant a una Joana i un David

com ara, en aquell moment els veia més també divertint-se. També tenien 25 anys, 26

anys. Veig més un Rizo, més que ara. Abans el veia més.

Al Josep?

Al Josep. A la sortida de Navas...

Al pare, eh?

Al pare, si, si. Jordi Gras... però tampoc massa, no el recordo massa Recordo potser

més,  si  que  hi  havia  lideratges  perquè  sinó  no  hagués  sortit  però  també  bastant

anarquia.  Els  que sabien  que anaven fent  i  llavors  hi  havia  gent  que els  seguia.

Llavors bueno, si jo vull ajudar, si algú vol algo pues vaig, perquè vull i ja està. A les

reunions, a les reunions així sentades en la cadira i taula lideratges més de la paraula

de la Roco, de l'Espi, de l'Espi molt també, i l'Espi amb les seves bones i males

maneres de dir les coses doncs també marcava. I ja està, segur que m'oblido d'algú

però més o menys. I de la Marta Gras un lideratge bastant natural en quan al grup de

percussió. En el que aquí llavors jo també vaig prendre bastant el lideratge perquè la

Marta i jo va ser un bueno, ens hem quedat sols, ja no som els que érem abans, ens

hem quedat sols, si que hi ha el Marc S. i el Dani però que està i no està. Llavors va

entrar gent nova i vam dir bueno nosaltres hem de tirar, no volem que sigui com
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abans, i també buscàvem un canvi de funcionament, que no funcionés com abans i

que no fos un cap de colla de tabalers. Sinó que tothom pogués decidir, que tothom

es responsabilitzés, que tothom sapigués que hi havia reunions que érem una colla de

diables... i que no recaigués tot el pes sobre nosaltres. I vam provocar un gran canvi

en aquell moment. És a dir, el canvi va ser bastant heavy en aquell moment de... del

Josep Rizo fill que ens diu el que fem, el que toquem i com ho fem a... començar a

compartir-ho tot. Tot i que després es va viciar. Pel meu gust. O la dificultat de... clar,

això va ser un gran canvi, com una revolució. Però aquesta revolució es va estancar

en el moment que vam deixar de provocar més canvis. I que la Marta i jo ens vam

pues... estancar en els nostres instruments. Perquè per a prendre una decisió de la

colla si que... per mi hi ha com dos, tres coses, no? Que seria les funcions del grup,

que això ho vam aconseguir; el tema de les decisions compartides de si anem a un

bolo, anem a l'altre, decidim fer aquesta cançó o decidim no fer aquesta cançó; i

l'altre musical que era concretament dels assajos i els instruments que es toquen, no?

Vull dir com la part més tècnica, la part més... de organització i la part més... bueno. I

la part tècnica si que ens vam estancar en aquest rol de tenir la caixa i l'agut o les dos

caixes en algun moment o dos aguts; que implicava a l'actuació decidir quina cançó

fèiem, quina no, quan tallar-la i  com tallar-la. O quina cara visible és davant del

públic tot això. Son coses. Llavors també implicava un lideratge literal, perquè totes

les persones seguien a la persona que estava dirigint. O la Marta o jo. Vaig veure

aquests lideratges en aquell moment.

Deies, vam començar una revolució i després es viciar.

Si.

Què fa que es vici? La part dels instruments, de que us quedeu amb aquests dos

instruments?

La funció dels instruments. El canvi constant de persones que entraven, perquè jo

dels  nou  anys  que  he  estat  a  diables,  a  tabalers,  pues  hi  han  hagut  com quatre

generacions més o menys cada dos anys. Llavors lo que passava és que quan una

generació marxava i entrava una altre generació de tabalers, vull dir sempre quedava

algú, no desapareixien tots de cop, vull dir que desapareixien en comptagotes, dos de
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cop, es quedava un... però al canviar tant implicava una altre vegada reforçar per una

banda la coneixença de la colla, la coneixença de les peces musicals. Llavors clar

aquest començar com des de cero amb aquestes persones que entraven de cero era

com que la revolució s'havia estancat en el lloc de... en una primera fase de conèixer

la colla i conèixer les cançons. Que això porta un temps. Porta bastant de temps.

Quan s'assimilaven, persones marxaven. Marxaven perquè? Alguns segurament per

motius  personals.  Alguns  potser  vinculats  per  la  colla,  de  se'm  demana  massa

exigència a la colla, se'm demana un... clar, quan ja està tota la integració doncs se'm

demana  una  part  de  participar.  Quan  una  persona  no  podia  participar  com se  li

demanava per part de la colla podia ser molt agressives o com criticar o senyalar amb

el dit a aquella persona i aquella persona sentir-se malament i dir pues jo no vull

responsabilitzar-me, per tant me'n vaig. Llavors és possible que aquest sigui un dels

motius, segur que n'hi han d'altres.

I tu en algun moment et vas sentir senyalat o criticat?

Si!  Si,  si.  Si  fem una diferenciació  entre  les  persones  que toquen  el  tabal  i  les

persones que cremen i que les que cremen en general són persones més grans, per

tant porten molts més anys i tenen una visió molt més concreta del que és diable,

bueno, una visió concreta, nosaltres en tenim una altre o en teníem una altre en aquell

moment. Doncs veia molta crítica de les persones que tiraven foc a les persones que

tocàvem el tabal perquè no assumíem les expectatives que ells suposo que esperaven.

Però clar, perquè tampoc suposo que vivien les nostres vides i veien que a nosaltres

setmanalment ens trauria, dedicant ja tres hores, quatre hores, perquè eren dos hores

d'assaig  i  una  abans  per  fer  birres  i  una  després  per  fer  birres,  que  una vegada

setmanal ens reuníem. Però a més volien que ens reuníssim una vegada quan ells

només només s'estaven reunint a lo millor una vegada quinzenalment. Llavors era, i a

més s'esperava molt de nosaltres. I nosaltres no volíem perquè estàvem pues suposo

que sempre em sigut entre trobar la felicitat i tocar bé, no? Pues estàvem aquí que

eren dos grans objectius, molt grans, i que a més a més se'ns demanés una implicació

molt gran a la colla amb uns punts de... doncs amb aquests punts pues a vegades de

no tolerància, de no respecte entre uns i altres doncs era com uf... quina mandra. 
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Tornant una mica a l'inici, quan vas entrar sobretot, en els dos casos, tant a tabalers

com a diables, qui et va acollir o com va ser el procés d'acollida?

El procés d'acollida va ser per la Sara M, que era la col·lega que em va portar i que

em  va  introduir  molt  en  el  món  de  tabalers.  I  llavors  pues  bueno,  s'agafen  les

baquetes així, aquí estan els tabals, aquest és el local on es guarden, aquest és el local

d'això, em... tot això, de la part de tabalers. I llavors de retruc, puntualment, la Sara

anava dient  “ei,  pues he rebut  un correu de la  colla  de diables  i  ens  estan dient

merdes”, ens deien pues que no estàvem implicats, que no anàvem a les reunions,

però jo sentia aquest comentari, perquè jo vaig sentir aquest comentari i vaig dir “ah,

que hi han reunions de diables?”. Com si que anàvem acompanyant de diables no

sabia que hi havia reunions quinzenals. Llavors aquest acompanyament va ser un

acompanyament molt de... de grup de percu, no tant pel grup de diables, que això

m'ho vaig haver de fer jo, suposo, o al cap d'un any i mig quan ja vam començar a

coincidir doncs posem cares a les persones realment i no ens trobem només cremant i

ja està. Suposo eh. Hi ha el Rizo, en aquell moment, més en grup de percussió va ser

el que em va acollir, i llavors després pues si que la Cristina, l'Espi, el Miralles, que

són com les figures que recordo més, potser l'Àlex, van fer aproximacions, però no

un acolliment. Van fer aproximacions de dir “hola, pues jo em dic Miralles; hola jo

em dic Marc”. Així ho recordo als inicis, al primer any, si.

Quan tu estàs més actiu, o fins i tot ara dins la colla, hi ha actituds que o bé no

t'acaben d'agradar o que...  de funcionament de grup o individuals que potser no

t'agraden. Com les canviaries?

Manifestant  que  no  m'agraden.  Fent  explícita  que  no  m'agraden.  Perquè  moltes

vegades aquests comentaris, aquesta manera de fer o aquestes conductes que jo no

m'agraden són potser inconscients per ells, una coletilla que té o una manera de fer

que té ja assimilada, i que per tant ho naturalitzen, perquè ho fan com a natural.

Llavors el que faria seria visualitzar de que a mi aquella actitud o aquella decisió no

estic conforme, no m'agrada. Per mostrar que la seva actitud o la seva decisió no és

algo generalitzat, sinó veure que hi ha disconformitat, i veient aquesta disconformitat

aquella persona, amb l'apreci que em pugui tenir, digui vale, no et vull inconforme en

quant a actitud o en quan a decisió Llavors potser buscarà un punt per aproximar-nos
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tots dos. Intentaria així el canvi. Com intentaria fer-ho de la manera més sensible

possible.  No puc imposar canvis.  Llavors des de la meva opinió, des de la meva

manera de fer si no estic d'acord doncs proposar, primer dir que no estic conforme,

proposar coses, perquè és molt fàcil  també criticar de vegades si són decisions, i

conductes... manifestar-les o rebutjar-les a vegades, o no formar-hi part, que això és

una evasió, i així no les canvio, no hi formo part. Per tant si es busca el canvi si que

és manifestant-lo.

Si, potser la pregunta havia de ser més com et posiciones davant d'aquestes coses.

Davant d'aquestes coses m'he posicionat evitant-los i passant del tema. I com si jo no

escoltés o veies res. O dient-les.

Entenc que això són postures individuals.

Si.

Com  a  colla,  com  a  conjunt,  com  les  afrontaries?  Això  que  et  deia,  no?  Tant

individuals com grupals,  tant pot ser el  sexisme d'una persona com actituds que

potser  no  ens  agraden  d'organització  o  el  que  sigui.  Com  a  colla  com  ho

afrontaries?

Com a colla ho veuria com per exemple la proposta de fer jornades de formació, vull

dir  perquè  no  un  cap  de  setmana.  Poden  ser  constants  o  poden  ser  puntuals,

formacions que ens permetin tenir una visió més crítica o una visió diferent o ampliar

mires en quan a com prendre una decisió o en quan a temes  de conductes.  De

sexisme, de individualisme o de egocentrisme i egoisme. I ho faria en formació a

nivell  de  colla,  ho  faria  també  treballant  algo  tant  senzill  com  uns  normes  de

convivència, i fer un decàleg de normes de convivència, per exemple. I per temes

organitzatius és un tema. Aniria bé una formació de aprendre a discutir, aprendre a

tenir una escolta activa i un discurs constructiu, aniria bé també a veure quin tipus de

organització hi ha, vull dir si existeix les votacions, els consensos, grups motors, no

grups motors... però a banda de saber tot aquest ventall que entre tots jo crec que si

que podem oferir-lo, saber quin es el millor està bé però saber que no tothom pot fer

el mateix també està molt bé. I mai tothom li podrà dedicar el mateix perquè tens a
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una persona que té els fills i l'hi ha de dedicar i no pot anar a les reunions i això ha de

ser super lícit, una altre persona que estigui estudiant, treballant i demès també és

super lícit que pugui faltar. Però això s'ha de poder entendre i que hi ha moments i

moments  de cadascú.  Seria  com el,  ho treballaria  com la  empatia  o  la  capacitat

d'entendre que no tothom, mai, podran estar de la mateixa manera, implicats de la

mateixa manera, i que segurament això anirà canviat al llarg dels anys per a tothom,

segurament.  Cadascú amb les  seves  històries.  És  un tema que suposo que també

obrint aquests valors i anar provant funcionarà. En el moment en que ens estanquem,

vull  dir  que  està  guai  poder  provocar  canvis.  Perquè  el  moment  en  que  ens

estanquem llavors  serà el  moment  en que segurament  ens  quedarem bloquejats  i

acabarem perdent la nostra força. En el moment en que hi han canvis, organitzatius o

de que hi han aquests debats de que hi han coses de sexisme, hi han coses així, jo

crec que són canvis que provoquen la...  pues la renovació d'una habitació amb la

finestra oberta  i  que entra aire,  i  que cada vegada l'aire és més bo i  hi  han més

finestres obertes. Llavors no és tòxic. Penso que així és la manera.

És el segon cop que fas servir  la importància del canvi i  què passa quan no es

produeix  el  canvi  en  un  grup.  Quina  importància  té  que  hi  hagi  canvis?  Què

significa?

Que hi hagi canvis és la característica principal del grup de diables, on hi ha canvis a

nivell  d'entorn  i  a  nivell  de  grup.  A nivell  de  grup  dic  canvis  perquè  hi  han

generacions que entren i que surten, persones que entren i que surten. Què passa?

Que si aquestes persones entren en un lloc on veuen que el projecte està fet i no

poden,  o  l'accepten  o  se'n  van,  perquè  si  no  l'accepten  estaran  de  mala  gana  i

acabaran malament. Pues aquesta capacitat de canvi perquè entenc que diables és

cultura, i aquesta cultura popular, una cultura de tothom i per tothom, si una persona

que entra  i  que vol  fer  cultura  no és  capaç  d'entrar-hi  del  tot  perquè no,  aquest

projecte no és capaç de incloure en la persona nouvinguda llavors no acaba sent

popular, del poble per tothom, sinó acaba sent d'unes famílies. Llavors per mi, per

que no es vici a de ser en constant canvi per poder-se adaptar constantment a les

noves persones que venen. I quan ja són persones que porten temps a més a més una

persona va canviant amb el temps, vull dir que no puc separar a les persones de la
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cultura. Llavors jo no sóc el mateix que fa deu anys. Fa deu anys potser volia molt

més la festa que ara, i ara potser continuo volent molt la festa però també busco el

gaudir  musicalment,  o  el  gaudir  tranquil·lament  xerrant.  Aquests  canvis  s'han  de

poder adaptar. Si jo no em puc adaptar ni el projecte es pot adaptar, si no hi han

canvis, ens quedarem atrapats, ens quedarem estancats, i jo crec que la força de que

tot va bé és perquè tot va canviant sinó... hi haurà un moment en que tots marxarem,

o estarem deprimits. 

El paper del canvi el planteges pràcticament com imprescindible dins un grup.

Si.

Per a que hi hagi una bona relació, perquè no és, bueno abans parlaves de que sinó

l'aire és tòxic, deies

Si. Exacte. si. I ho veig per exemple un cas molt clar, tabalers. Si durant sis anys

toquem les vuit peces iguals, encara que canviïn certs aspectes vull dir, vuit peces

durant deu anys és com escoltar la mateixa cançó durant un any sencer per despertar-

te,  acabes  odiant  aquella  cançó.  Tot  i  que  era  la  teva  cançó  preferida.  Si  no  es

provoquen  els  canvis  un  excés  de  rutina  en  algo  lúdic,  per  mi,  provoca  la  no

motivació. Perquè llavors ho has viscut amb els millors moments, amb els pitjors

moments  però  dius  bueno,  i  ara?  Vull  canviar.  Vull  viure  una  altre  cosa.  I  per

exemple és algo que ha passat molt a tabalers, que tocant tantes vegades les mateixes

cançons arriba un punt que dius basta, també. Ja me les se amb els ulls tancats. Perds

la il·lusió, perds les ganes, perquè ja ho saps, ja vas de carrerilla. Llavors busques la

motivació a les persones, busques la motivació a una altre cosa. Però... però tot és

molt important que canvii, no hi ha res en que no sigui imprescindible el canvi. Sinó

és això sinó és tòxic, com l'habitació que ni hi ha finestres.

Bueno, hi en aquesta línia fa uns anys uns quants membres de diables vau proposar

un canvi.

Si. Si, si. 

Entre els quals tu hi eres, no? No se quin paper vas jugar allà, però si que recordo
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que formaves part del grup.

Si, si, si, si. Vam veure com que la participació  en les reunions o la colla directament

no era per igual, tot i que enteníem la diferència, i per això també lo de les diferents

comissions,  vam  decidir  de  provar  un  altre  tipus  organitzatiu.  Perquè  abans

antigament  era  comissions  i  les  reunions  setmanals  o  quinzenals,  de  fet  no  ho

recordo, de la colla general. I llavors el que vam proposar va ser una nova manera de

funcionar a veure si la gent, com que enteníem que era diferent i que podia fer coses

diferents,  es  pogués  implicar  amb allò  que  realment  volgués.  Si  tu  anaves  a  les

reunions de divendres, de dilluns, t'obligaves a estar participant a tot, entre cometes,

o d'estar en tot, i potser hi havia persones que no volien això. Acabaven d'entrar i

potser només tenien ganes pues d'estar al tema de la festa major o estar només a

temes de correfoc concretament o estar a coses de l'Orfeó. Com que tenim aquesta

diferencia que cadascú tenia les seves motivacions dins un projecte tant gran, afinitat

amb x persones i que el projecte es podia enfortir molt, doncs vam valorar la idea de

que hi hagués un, una comissió, no? Una comissió permanent on hi pogués, on hi

anés tothom qui volgués. Perquè era la gràcia de que fos horitzontal, però que a l'hora

es creaven subcomissions molt concretes, o intentant-les concretar al màxim, on cada

persona podia anar  a la comissió que volgués,  entenent  que llavors s'hi  havia de

quedar un temps, no? Almenys pues... el que es pogués, no hi havia un mínim ni un

màxim, i que de tal manera es poguessin adaptar més bé a la participació amb petites

coses. I aquesta proposta la vam presentar en assemblea general de diables i aquesta

proposta es va acceptar. I llavors es va dur a terme fa dos anys, fa tres, si que ha

passat el temps. I llavors ara pues s'està tornant a parlar de tems d'organització i tal

però bueno, està així, així, crec, jo estic ara una mica fora, per tant no ho tinc clar del

tot.  Però en un bon moment crec que si  que  va ser  guai,  aquest  canvi  que vam

formular, i que les subcomissions pues es van omplir, tot i així va continuar havent-hi

el  problema que les subcomissions no acabaven de participar  concretament de la

comissió permanent.  O almenys  un representant  és  possible  que  no  hi  anés  a  la

reunió permanent. I la reunió permanent s'ha tornat a transformar una altre vegada en

les  reunions  de  dilluns  que es  portaven  abans.  Ara  bé,  lo  fort  d'això  és  que  les

subcomissions han tingut l'autonomia per poder dur a terme la seva tasca, i per tant

no és la comissió, no s´on les reunions de dilluns, la comissió permanent la que ho fa
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tot, sinó que ara s'ha repartir més o menys. O així és com ho tinc entès. També he de

dir que jo ara fa un any que no estic a la colla en el dia a dia, sinó estic més aviat

consumint de les seves activitats i per tant no estic ni llegint els correus casi. Llavors

aquí em falta informació. Però se que a l'inici d'això, és a dir fa dos anys quan es va

crear el canvi si que hi havia això, aquesta participació més en les subcomissions que

molts tabalers van agafar o almenys 5, 6, 7, 8 tabalers a diferència de fa cinc anys

que eren dos tabalers. Ja vam provocar un canvi on algunes persones es van implicar

més. Llavors això ja va ser bo, va ser molt bo. Un altre canvi segurament farà que

altres persones encara s'impliquin més. I potser algú ho deixi eh, però que això ho

provoqui. I també hem d'entendre que això, que hi haurà un... persones que marxaran

i persones que s'hi quedaran, a la colla de diables, pels motius que sigui. Perquè se'n

van d'Erasmus i llavors se'n van sis mesos i tornen i estan il·luminats i ja està, volen

viatjar més, volen fer la seva vida o el que sigui.

Ara, quan hi ha un acte es munta una comissió i en aquesta comissió s'hi apunta qui

vol.  aquesta  comissió  s'encarrega  d'organitzar-lo.  Abans  de  que  hi  haguessin

aquestes comissions, tu saps com s'organitzava tot això?

A veure, a veure... abans de que hi hagués aquest canvi organitzatiu així hi havia les

reunions  aquestes setmanals  o  quinzenals  i  allà  es parlava tot.  Festa  major,  vale,

doncs ens hem d'encarregar del bar, qui truca al birrero? Al de l'estrella, pues algú

s'encarregava, qui truca a tal, es feia en aquell moment, és a dir es decidia qui feia

què i es donava una lata límit per cada... depenent de la funció, no? El de les estrelles

pues era important o el dels permisos, pues qui s'encarregava. Ho feien tot els de la

reunió setmanal. Diferents de l'assemblea de diables. Que ha anat també modificant

tot això de l'assemblea de diables. Recordo una tancada que per mi va ser com la

primera assemblea. Que va ser una tancada referit a anar a una casa de colònies i fer

una reunió o intentar fer una reunió, una assemblea durant dos dies amb descansos

pel mig. Aquesta va ser com la primera assemblea que jo vaig assistir-hi, que potser

portava  com  quatre  anys  a  la  colla,  més  o  menys.  I  després  han  anat  sortint

assemblees i cada vegada més. Vull dir que hem passat de no existir assemblees a

que n'hi hagi més. I ara podem parlar de una, dues, no se si tres assemblees anuals.

Potser és massa però una o dues segur. Que això ja està molt bé. És a dir un espai en
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que es poden decidir coses i veure per on estem anant i les impressions que surten es

manifesten. I això és força de canvi.

Quan vau començar amb aquest grup d'on va sortir la força o l'impuls? Tu com

arribes a formar part d'això?

Jo crec que per una part, i la més bàsica és la cohesió de grup o l'amistat. És a dir, a

mi em va sortir anar a les reunions quan sabia que anava x persona i llavors és un

bueno, vull anar amb aquesta persona i a més a més tinc ganes d'estar bé amb ell o

prendre responsabilitats a la colla. Suposo que són aquestes fils eh, però ajuda molt

que hi hagi alguna persona que tu vulguis compartir un moment amb ella i l'altre que

tu vulguis responsabilitzar-te de coses concretes de la colla. Per tant entenc que una

persona acabada de venir si va a una reunió no la viurà de la mateixa manera que si

ja  porta  un  any  i  va  a  una  reunió.  Dic  una  reunió  i  no  una  comissió  que  les

comissions acaben sent  potser més senzilles,  més fàcils  en el  sentit  que són més

petites, ja s'apunten persones amb una afinitat molt concret. Com marxandatge, pues

ja si volen fer samarretes van les persones que estan més motivades i que saben quina

feina concreta van a fer. En canvi si vas a una reunió general et pots trobar prendre

decisions de qualsevol tipus. Des de si fem un bolo a València o no el fem a València,

si el deute que tenim com l'assumim, si volem participar políticament d'una activitat

o no, si les taules i les barres o la piro que hem de comprar, o quantes persones

comptem. És molt gran. Són tantes les coses que a vegades dius, pues estic motivat

per  parlar  sobre  una  sortida  però  no  sobre  com  endrecem  el  magatzem  d'aquí.

Llavors suposo que facilita el treball en comissions.

I quan vau fer la reforma, recordo que d'alguna manera el grup que ho vau proposar

era  un  grup  extraoficial  per  dir-ho  d'alguna  manera.  O  sigui  no  hi  havia  cap

mecanisme per crear un grup oficial que debatés. 

Si.

Ara en canvi és molt clar que hi ha un grup que està treballant per fer una proposta

nova. O almenys a mi em sembla que és clar perquè es va dient. En aquell moment

tinc la sensació de que la informació de que hi havia aquell grup arribava, suposo
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que a tothom, però a tothom li arribava per sota, una mica.

Si. Suposo que era un grup de motivats que buscaven canvi. I que les reunions que

teníem setmanalment o quinzenalment, no me'n recordo, com que tenien un volum de

feina  tant  gran  no  tenien  una  capacitat  per  provocar  o  dissenyar  una  estructura

d'organització així. Deixant de prioritzar o prioritzant això i no altres coses. Per tant

si que es va fer un bueno pues, com podem dissenyar l'assemblea i amb quin caràcter,

no?  I  aquest  caràcter  de  canvi,  de  buscar  una  organització  nova  doncs  va  ser

dissenyat pels motivats que van dir, vale, fem una assemblea i volem el canvi, volem

una  manera  perquè  podem  decidir  millor  les  coses,  no  ens  carreguem  les  deu

persones que sempre som a les reunions de diables. Com podem fer perquè no ens

carreguem.  Doncs  nosaltres  mateixes  ens  vam  organitzar  per  que  poder-li  dir  a

tothom del pal veniu i decidim una nova manera d'organitzar-nos. També va ser una

proposta molt en oposició, tot i que evidentment al ser una proposta tant estructurada

i  pensada implicava que altres  persones  no  poguessin  tenir  propostes  del  mateix

nivell o de la mateixa força. I per tant va ser acceptada i acabada de perfilar per

tothom ja. Però va ser si, proposta però molt condicionada perquè no hi havia una

altre proposta que aquella.

I recordes com us organitzàveu?

M... Amb una birra a la mà, amb reunions i... suposo que hi havia una organització

formal i una organització informal que era la organització formal era quan estàvem a

la  taula  assentats  i  la  organització  informal  era  quan sortim de  la  reunió  que ja

portàvem dos hores, de les de dilluns setmanals, i sortim a fer la birra desesperados i

llavors  allà  continuàvem  parlant.  Continuàvem  parlant  de  coses  que  ens  havien

quedat o idees que ens havien sorgit de la reunió que no havíem tingut temps perquè

ja era molt llarga la reunió. I que suposo que d'aquí va ser d'on va sortir la idea de la

nova organització, no tant d'una reunió formal sinó de birres a la mà i piti a la boca i

anar xerrant a veure com ho podem fer, com ho podem fer. I en un paper de bar

escriure una primera idea, un primer esbós. Ho estic recordant així, espero que sigui

així. Suposo que d'aquest paper de bar després va passar a una proposta de reunió

dels dilluns on després es va traslladar a la proposta de l'assemblea. Que passa? Que

com a molt això havia quedat en una acte de “es proposarà algo” però no va quedar
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com formalment a tothom de “ei colla, estem canviant l'organització”, simplement

potser va quedar així a l'acte. I ja està. Com que tampoc molta gent no venia a les

reunions tampoc se li explicava. Perquè era un tema de bueno, ja farem la proposta a

l'assemblea.

Recordes més o menys qui hi havia en aquestes reunions?

Jo recordo al David, recordo... recordo al David, recordo a la Roco, recordo a la Cris,

recordo al Pol... érem cinc o sis. I és possible que m'hagi passat i que un no sigui i un

altre si, eh, però crec que recordo aquests i no se si la Berta. Recordo que no érem

masses tampoc. Recordo aquestes persones no molt més. Tabalers... Marta G. no la

recordo, no... i ja està.

Vist amb el pas del temps com ho valores, com valores aquest canvi? Has quedat

satisfet o es van complir expectatives?

Si. valoro que a nivell organitzatiu si que va haver-hi un canvi, va haver-hi un canvi

bo o un canvi que va provocar canvis. Que volíem, o sigui el nostre objectiu era que

la gent participés més, es responsabilitzés més i que no tothom que no les mateixes

persones de sempre estiguessin a tot arreu. Va passar en una mesura relativa, però si

que es va provocar un canvi. Si que va permetre visualitzar constructivament que

necessitàvem mans. Penso que no és l'únic canvi necessari quan es planteja un canvi

organitzatiu  perquè  un  canvi  organitzatiu  va  implicat  dels  valors  individuals  i

col·lectius de les persones que formen el grup de diables. Llavors no hi ha hagut un

treball  de  valors,  per  dir-ho  d'alguna  manera,  d'uns  valors  de  cooperació,  de

sindicalisme, uns valors comunistes, per dir-ho d'alguna manera, que el que diuen és

“em desprioritzo a mi per prioritzar tot el col·lectiu”, no? Penso que aquests valors,

no duts a l'extrem sinó aproximats, no s'han treballat tant ni de manera constructiva. I

penso que és algo que s'hauria de fer. Per això abans també parlava de formacions,

no? Vull dir  jo no puc organitzar-me amb una persona que cada dos per tres diu

comentaris  agressius.  Llavors  necessito  una  discussió  de  saber  discutir,  de  saber

parlar, de saber escoltar, de saber dialogar adequadament, de no imposar, de respecte

a tothom, a homes i dones, a grans i a petits. Llavors una formació de valors, de

canviar  els  que  tenim ara  o  modificar-los  una  mica  per  enganxar  també  des  de
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organització amb el que cada individu és. Per tant veig que no va ser suficient. I que

mai serà suficient només un canvi organitzatiu si no va acompanyat d'un canvi de fer

i de pensar i de relacionar-se amb les persones.

L'Espi, quan vam engegar aquest grup que hi ha ara de canvi, l'Espi va enviar un

correu dient que no podia venir però que el sistema no era el sistema organitzatiu

sinó que el problema eren les persones.

Ja.  Si.  No  diria  que  el  problema  siguin  les  persones  sinó  les  relacions  que  les

persones fan entre elles. El tipus de relacions que estableixen entre les persones, més

aviat  és  aquest  el  problema,  no  tant  la  persona en  si.  Però  si,  és  un  tema.  Una

organització  com  la  que  plantegem  nosaltres  que  és  horitzontal,  voluntària,  i

democràtica ha d'anar acompanyada de valors d'esforç, valors de treball en equip,

valors de superar-se, valors de cooperació i de solidaritat. Si no hi han aquests valors

i de respecte, sobretot de respecte. Si no hi han aquests valors la forma organitzativa

que nosaltres ens marquem no podrà existir. En el moment que no hi hagi respecte

l'organització horitzontal que plantegem no podrà existir. Perquè ho existirà en petit

perquè poques persones voldran participar d'aquí. Si no hi ha solidaritat on jo faig i

tu fas ens emportarem moltes coses a casa i llavors jo perquè voldré participar d'això

si sempre faig molta feina i noi l'altre no. O d'empatia. Sinó només podrem assumir

una organització de lideratge per les persones que bonament puguin. De tal manera

que aquests valors es perdran, no? Però serà més fàcil que siguem ovelletes. Entre

moltes  cometes perquè no ho arribaríem a ser  mai,  però seria  més fàcil  que ens

emportem per lideratges. I ja està.

Parles de la importància de la formació. Què penses de la sanció?

En cap cas sancionaria.  Penso que no s'ha de sancionar.  Que justament la sanció

aniria en depriment dels valors. Penso que...  jo que se,  no sóc cristià però donar

bones oportunitats, segones, terceres, quartes... donar la mà a qui està al terra, a la

persona que s'equivoca... penso que hauríem de tenir aquesta filosofia. Sancionar no

ho veig en cap cas a no se que sigui jo que se... has trencat un vidre, es que és absurd,

no? Has trencat un vidre de l'Orfeó pues el pagues i ja està. O has fotut un cop de

puny a una persona de diables, no ha passat que jo sàpiga, per tant te'n vas de la colla
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de diables. Això seria una sanció que acceptaria. Però no sancions de no he participat

a x reunions al mes o a l'any per tant tu no pots sortit a la sortida que sigui. Jo aquest

tipus de sanció no la veuria perquè aniria en depriment, aniria en contra d'aquesta

valors que crec que són necessaris per a aquesta organització horitzontal. Per tant

passaria del conductisme de les sancions i aniria més cap a la pedagogia o el treball

cap a aquests valors. Ho podem fer des de la construcció d'aquests valors. Des del

que ja tenim, pues donar-li força a això. Per tant estic totalment en contra de les

sancions.

I la formació que proposes seria voluntària o podria ser obligada en algun cas?

Si. Penso que seria altament recomanada, molt altament recomanada. Quan entra la

obligatorietat  en  joc  és  una  putada  a  nivell  d'aprenentatges  perquè  no...  la

obligatorietat  no  garanteix  l'aprenentatge  significatiu,  i  nosaltres  el  que  aquestes

formacions haurien de permetre és un aprenentatge dels valors que ens permetin...

l'obligatorietat  jugaria un punt en contra.  Llavors recomanaríem, facilitaríem molt

aquesta d'això i a més potser si que faria incentius de “hi ha dinar després”. Amb

l'alimentació  ens  acabem  guanyant  bastant  a  les  persones  sempre.  Per  un  punt

motivador. Però no la podria... no la faria obligatòria com per exemple el curs de foc

que es  fa  a  tots  els  diables.  No la  faria  obligatòria,  no la  faria  obligatòria.  Però

altament recomanable si, i la faria un i dos i tres dies.

Llavors com actuaries, poso un cas eh, una persona que en un correfoc ve a tirar, jo

que se, amb gorro de piscina. Què faries?

És bona. En el cas de que una persona vingui així...  li...  preguntaria si recorda...

primer de tot per quin motiu va així. Li preguntaria perquè va així. I li diria que per

tirar ha d'anar amb el traje de diables. Vull dir si ve com a colla, nosaltres hem de

portar el traje de diables perquè nosaltres som això. El que li acabaria dient és un...

ves a l'Orfeó a buscar el traje de diables. I torna i vine a tirar. Si està molt lluny, ei,

pues perquè no gaudeixes del correfoc des de fora. Aquí per seguretat no pots formar

part de la colla. No vull parlar de sanció perquè no li estaria dient... li estaria dient

que no pot fer de diable però si de públic, no? Llavors si que és una sanció però...

això tothom a la colla sap com s'organitza, i per tant li diria això, o vas a buscar el
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traje o no agafaràs una carretilla. I fica't al mig del foc i disfruta del correfoc i vigila

que no se't incendi el cabell, perquè això ja ho saps que és un plàstic que crema.

Ja, potser no era el millor exemple.

No, no, és molt bo aquest exemple vull dir que... però tendiria a dir això. Si, si. Que

no se'n vagi lluny de nosaltres, vull dir que es pot quedar i participar però que no pot

agafar una forca. En tot cas no veuria del tot... no és lo millor però algo que no portés

foc com carregar una saca o algo, o anar a comprar aigües, seria també ideal. Pues

aigües amb un gorro de bany és perfecte, va tot lligat.

Bueno, ara hi ha aquest grup en el qual formo part, de canvi de funcionament, d'una

nova proposta.  Tu cap a on creus  que hauria de tirar? La colla de diables  què

necessita per organitzar-se?

Necessita fer molt bones acollides a les persones noves, i estic pensant sobretot de les

persones de tabalers.  Perquè és on acostuma a entrar més gent.  Cosa que ja s'ha

començat a fer però remarcar el fet de la benvinguda que és molt important. Paper de

la formació, així amb valors i tal. I a nivell organitzatiu no se, algo que no sigui

obligatori, algun model que no sigui obligatori, que sigui lliure, que sigui voluntari

com ho és ara, que sigui participatiu, molt participatiu, que vinguin les votacions en

cas extrem només, i si fa falta pot utilitzar les noves tecnologies, com ja s'està fent

ara però com a recurs també de presa de decisions L'Ajuntament de Barcelona ho fa,

altres ajuntaments ho fan com a processos participatius que es poden dur a terme

també a nivell telemàtic i això pot facilitar ta,bé en certs aspectes. Jo que se, una

idea. També és una currada crear plataformes i tal. No tinc clar una idea, penso que

aquesta han de ser els principis bàsics. Ara la forma que adopti amb aquests principis

és bastant indiferent.

Què vols dir amb forma?

És a dir, pues democràcia participativa, nivells de comissions molt variables...

Organigrama?

Organigrama, més organigrama em refereixo, si.
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Hem parlat d'aquesta reforma de fa dos o tres anys, d'ara aquest procés que s'inicia;

recordes algun altre canvi des de que formes part de la colla?

No especialment. A nivell organitzatiu per mi quan jo vaig començar a participar de

la colla, quan vaig començar a poder dir la meva opinió sense que em fessin zasques

ni sentir-me novato ni que em fessin sentir novato. En aquell moment per mi, que

llavors jo vaig començar a formar part de la colla. Però a part d'aquest canvi, jo crec

que no.

Ara vius la colla des d'un punt diferent, des de fa un any aproximadament que ja no

vius tant el dia a dia de la colla, no estàs tant implicat; abans deies consumeixo...

Més que participo, si.

Algo així.  Més enllà dels motius personals que hi pugui haver darrere d'aquesta

decisió, hi ha algun motiu relacionat amb la forma d'organització de diables?

Amb la forma d'organització no, amb la manera d'organitzar-nos o amb la manera de

reunir-nos si. Vull dir és un petit matís. És a dir qui cridi més o es baixi els pantalons

serà més escoltat que... és a dir no hi haurà un moment de tranquil·litat a les reunions.

O jo ho recordo molt així, que no hi ha moments passius i tranquils. És bastant, molt

intens.  Molt  intens,  de  vegades  desagradables.  Moltes  ofuscacions,  moltes

retroalimentacions  entre  persones  que  van  cremades  i  que  expressen  aquest

cremament de manera negativa que fa cremar més als altres també. Llavors això és

un pes que no acaba condint molt. Aquest tipus de relació entre les persones a l'hora

de... o la fàcil crítica, des del desconeixement de vegades, o des del coneixement, és

igual, fàcil crítica i no constructiva. Crec que aquí és on si, on resta més. Per altre

banda, vull dir, es poden decidir coses i es poden produir canvis. Simplement que és

temps i energies. I com que és un element voluntari i que es fa en horaris de nit

també implica cansanci. Llavors en la meva situació personal estic en un moment de

gestionar tota la meva vida i cansaci voluntari per coses a més complicades, difícils

de  relacions,  de  veure  coses  que  no  t'agraden  o...  veure  que  parlen  sempre  els

mateixos... també perquè porten el continu del dia a dia, llavors és un... si entro un

dia no servirà de res. Hauria d'entrar un any sencer perquè llavors no parlin sempre
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els mateixos sinó que llavors jo podria ser escoltat una altre vegada. Sabré de què

s'està parlant i sabré parlar o sabré què decidir. Ara anar de manera bolet un dia al

trimestre en una reunió trobo que no...  m'ho perdre tot i no seré escoltat.  O seré

criticat en el moment que digui algo perquè algú dirà “bueno, però es que tu només

has vingut avui”. Amb tota la raó del món eh, i no se què s'ha parlat fins avui perquè

no he anat i no em llegiré vuit actes. Llavors aquesta és una dificultat també, que una

persona que vol anar de manera un bolet potser no té ganes. Llavors decidirà que fins

que no tingui un trimestre sencer o un any sencer per anar a la reunions penso que no

hi anirà. Això és el que em passa a mi, que no vull anar a les reunions fins que no hi

pugui estar realment.

Abans parlàvem de la importància del canvi, llavors és una pregunta doble; per una

banda  és  necessari  el  conflicte  per  a  que  hi  hagi  canvi?  I  per  altre  banda,  és

necessàriament negatiu el conflicte? O necessàriament positiu?

Vale. Els conflictes no crec que s'hagin d'evitar, i per tant penso que no és que siguin

necessaris sinó que són naturals o que són inevitables. Són necessaris. Un conflicte

provoca  inestabilitat  i  llavors  les  persones  busquen  la  nova  estabilitat  davant  el

conflicte. Això pot ser negatiu o pot ser positiu, però no sempre un o l'altre, depèn de

com es gestioni. Si un conflicte es treballa molt bé és positiu màximament, és a dir,

perquè un conflicte no té perquè ser hòsties, un conflicte pot ser... bueno, un conflicte

es  defineix  com un joc  d'interessos,  no?  Entre  una posició  i  l'altre.  Quan d'aquí

aprenem a construir-ne a sobre pues això acaba sent encara més, acaba... fent-se molt

més  gran  i  per  tant  crec  que  enriqueix  un  conflicte  si  es  fa  un  procés  bo.  Els

conflictes existeixen per dues bandes perquè totes les persones són diferents i els

interessos d'un i de l'altre poden xocar. De fet si xoquen el que fan és això, i es pot

fortificar. Si no es saben resoldre bé acaben sent negatius i acaben posant barreres,

traves, deixant anar-se'n o cremar-se o marxar de la colla. Però poden ser positius.

Per tant els conflictes penso que són bons i que hem d'aprendre a gestionar-los bé. 

I són necessaris per a que es produeixi el canvi?

Són necessaris... uf... és una bona pregunta. Se que hi ha canvis sempre que hi hagi

conflicte,  per  bo  o  per  dolent.  Però  diré  que  no  perquè  faré  diferenciació  entre
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conflicte i problema i davant d'un problema podrem provocar canvis però que no

necessàriament serà a  través  d'un conflicte.  Perquè si  un conflicte  és  quan hi ha

diferents interessos és possible que un canvi que podem provocar sigui a través d'un

problema, on tothom estigui junt amb una cosa i no hi hagi xoc d'interessos perquè el

nostre objectiu és el mateix. Si que el nostre objectiu és el mateix però no la forma

d'aconseguir-lo,  i  per  tant  un  problema,  per  exemple  les  subvencions,  jo  que  se,

doncs poden provocar un canvi de diners. O el problema d'aconseguir la festa major a

la Meridiana o al Parc del Clot serà un problema a nivell legislatiu o normatiu o...

institucional  en  quant  a  l'ajuntament,  i  per  tant  serà  com  un  problema,  no  un

conflicte. No hi hauran persones directament vinculades a aquest interès de si es fa

aquí o es fa allà. Llavors crec que no és necessari sempre un conflicte per a que hi

hagi canvi. Faria aquesta diferenciació entre conflicte i problema.

Vale. Un altre tema, ja acabem eh, en què consisteix l'autogestió, l'assemblearisme, i

si a la pràctica són sinònims.

Vale. 

T'ho dic de cop perquè potser...  ho englobes en un tot o potser ho vols fer per parts,

tu mateix.

Vale. Autogestió, assemblea i si tot és un...

Si, des d'una visió general però pot ser enfocat a diables. Tu mateix.

Penso  que  si  que  són  coses  diferents.  L'autogestió  implica  entre  cometes

l'autogovern, és a dir autogovernar-se, això si que seria sinònim per a mi. I que és la

capacitat que tingui un col·lectiu, en aquest cas diables, de com a colla decidir el seu

present i el seu futur. Això pot adoptar moltes fórmules, pot ser una dictadura, pot ser

una democràcia x, pot ser una assemblea el que sigui l'òrgan decisori, no? El que

prengui les decisions. Per tant penso que no són sinònims assemblea i autogestió tot i

que l'assemblea la inclouria com una part de l'autogestió, una manera de dur a terme

l'autogestió. Perquè podria ser marcat per lideratges i és una autogestió de la colla,

no? Ens autogestionem d'aquesta manera. L'òrgan de decisió és una assemblea, i a

més a més l'assemblea pot ser pues mira sempre votem i ho assumeix tothom, o que
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ho faci per consens o que ho faci per atzar tirant un dau al terra i que l'assemblea hagi

decidit que així es prenen les decisions Penso que és això. I que per tant no són

sinònims total sinó que l'assemblea és una manera d'arribar a l'autogestió.

Aleshores l'Orfeó, que té una junta directiva i a més a més hi ha l'assemblea, no se si

és una assemblea anual, consideres que és un funcionament assembleari? Des de la

teva percepció del que és l'assemblearisme.

Ja... 

Entenent que a l'assemblea de diables hi poden participar tots els socis i sòcies però

a la pràctica sabem que no hi participen.

Aquest és el problema del... de l'assemblearisme i que no podem entendre que l'Orfeó

sigui assembleari perquè no tothom hi participa. I jo no hi participo. Tot i que sigui

assembleari perquè hi pot participar tothom al no participar-hi tothom no acaba sent

assembleari sinó pseudoassembleari. Perquè per a les persones que han pogut anar-hi

prendran les decisions per a tothom. També qui no hi participa està decidint que no hi

participi pel motiu que sigui.  És lo de sempre eh.  Llavors ja prens una decisió i

acceptes les conseqüències, les responsabilitats d'aquesta decisió, que en aquest cas

és  assimilar  tot  el  que es  decideixi  a  l'assemblea,  és  a dir  acceptar-ho.  Si no ho

acceptes marxes. Si fos autènticament assembleària per mi, pel meu gust, seria que

tothom hi participés. També és una decisió no participar-hi eh, i aquí entra el si és

més assembleari o menys. Perquè una assemblea ha de ser voluntària però aleshores

una  persona  que  està  fora  i  que  aquests  prenen  una  decisió  quan  hi  ha  moltes

persones que també estan a fora... Va! El 75%.

Creus que hi ha dominacions dins la colla? De persones o de discursos.

Si. De persones... si, si, si, si... dominacions eh, has dit?

Si, ho bé persones que dominen... comencem per aquí, tu creus que hi ha persones

dominants, que dominen dins la colla?

Si. Casos de persones que dominen més per exemple a tabalers, persones que poden

dominar més als assajos, si la comissió d'assajos no funciona bé, o si hi són elles,
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dominaran molt més elles que per exemple persones que hagin arribat noves i que

per tant seran... o una Sara o un Marc S que estan més desapercebuts al moment de

dir les coses, no? A nivell de diables, general, eh... crec que Espi, crec que David,

crec que Joana són més escoltats. Jaume... són més escoltats que altres persones de la

colla pel seu... potser per tenir les idees molt clares i molt quadrades i pel seu tipus

de discurs. Això fa que tinguin un domini cap a altres persones. El això es fa així

perquè sempre ho he fet així o això es fa així perquè s'ha de fer així. Són arguments

molt forts que o una altre persona té la capacitat de contrarestar això o llavors es veu

supeditat amb aquest argument a un tipus de discurs que deixa poc parlar a l'altre i

parla més un. I se'n riu del que pugui dir l'altre o després ja juga un rol de broma

quan parla l'altre. Llavors això fa crear rols de poder i de dominació cap a l'altre

persona. Quants uns tenen molt clara una cosa. Llavors acaba pues... o la gent s'acaba

enganxant amb ells, per la capacitat de discussió que tenen o de com proposar els

seus valors i les seves idees, i per tant acaben imposant el seu discurs, o bé acaben

tenint coses que no es poden assimilar o inclús que poden acabar assimilant eh, però

potser aquest és l'últim dels casos que s'evidencia més. Per tant si que hi ha moltes

coses que acaben dominant x persones, que acaben dominant x punts de vista i x

ideologies. Penso jo. No ho veig tant com un Jordi G, que el Jordi G. pues està més

atent i escolta més i... i consumeix més que participa o acaba decidint. I té punts de

vista  ell  i  té  informació però no els  imposa amb discursos  ni  amb conductes  de

discurs, penso jo.

Llavors  vincules,  si  no  ho  he  entès  malament  eh,  llavors  vincules  els  discursos

dominants amb les persones dominant. O no?

Si. Si, si, ho he fet. Si.

Els  discursos  dominants  serien  resultat  de  les  persones  dominants?  O hi  poden

haver uns discursos dominants que les persones assimilen com a propis? No se si

està clara la pregunta.

Si. Penso que si, que un discurs és dominant quan moltes persones l'accepten com a

dominant. Ara bé aquest discurs ha hagut d'aparèixer d'alguna banda. No apareix del

no res. En aquest cas una persona decideix o unes persones es reuneixen i decideixen
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i la publiquen. Persones que publiquen o manifesten o expressen discursos o idees

dominants o acaben sent acceptades per aquestes persones que no són capaces, que

no tenen o que no volen o que no tenen cap altre opinió... llavors les que si que tenen

una altre opinió o que no la tenen perquè no l'han generat o perquè no han tingut

temps o perquè no s'ho han plantejat poden o acceptar-la o poden discutir-la. Depèn

del discurs que tingui una persona és més fàcil discutir amb ella, discutir amb el...

entre un i altre. De fet depèn del tipus de discurs que tingui la persona pues és més

fàcil o més difícil discutir. Si una persona que té pocs anys a la colla una persona

experimentada li diu això és fa així perquè es fa així perquè s'han de comprar mil

birres i no dos-centes, és un discurs dominant perquè... està fent servir un discurs de

poder perquè jo ho he viscut això. Llavors aquestes les accepten. O si neguen o van

en contra per llavors, però clar negar-s'hi té la dificultat de crear una proposta, de

crear una alternativa. Que una persona que pensa en això, somia amb això, se'n va a

casa i pensa amb això que una persona nova que només està aquí a diables quatre

hores pues li costa molt generar una nova proposta, una contraproposta, conciliadora

o el que sigui. Per tant és més fàcil acceptar-ho o no dir res i dir bueno, avui m'ho

menjo, a veure si demà no m'ho torno a menjar. Llavors si que hi ha una ideologia

dominant quan passa això, perquè és acceptada o reprimida per una persona callada o

acceptada o... o en el moment que es contradiu llavors es contradiu i guanya, llavors

si que tindria... que a vegades ha passat. O acaben sent sempre aquestes persones

dominants que acaben... dominant la ideologia o el tema.

Bueno, última qüestió relacionada amb això. Per tant penses que es pot produir un

canvi sense el recolzament d'aquestes persones?

Si. També penso que la minoria és font de canvi. En el moment que hi hagi una

minoria,  minoria  no en  quant  a  quantitativa  de  persones  sinó  pues,  o  qualitativa

perquè la qualitat del seu discurs és menor, de moment, en la manera que hi hagi una

minoria aquesta minoria ja és font de canvi. La existència mateixa de una minora és

que ja no hi ha un grup que pensa tot igual sinó que hi ha algú que té una idea.

Aquesta idea ha de saber combatre-la, per fer-ho el que ha de fer és crear el camp de

batalla  per  dir-ho  d'alguna  manera,  per  crear  una  metàfora.  Creant  un  espai  de

discussió. Si no hi ha espai de discussió aquesta minoria es desfà. Per tant la minoria
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ha de poder anar xocant contra la majoria, en la mesura en que la majoria vegi que hi

ha una minoria que xoca s'haurà d'aproximar, en el moment que s'aproximi, penso,

que llavors hi ha el moment de negociació entre minoria i majoria. Llavors això ja

crea un canvi en la mesura en que hi ha un consens per crear el canvi. Totes dues

parts hauran de cedir, no? Pues la majoria potser haurà de cedir en alguna cosa i la

minoria tampoc es pot col·lapsar amb la seva... proposta. I ja serà un canvi. Per tant

les minories, a part de ser un canvi ja en si mateixes, poden provocar encara més

canvis si fan servir una bona estratègia d'aproximació.

Molt bé. Bueno això és tot. Gràcies.

Això és important: visca els Diables!
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4.2 – Entrevista a la Carolina (05/04/2017)

Això que et deia, bàsicament és preguntar-te sobre el funcionament de la colla però

des del teu punt de vista.

Però com està actualment o com... jo veig que hauria de funcionar.

Les dues coses. Una mica de trajectòria, d'on venim, com ho veus ara i com creus

que hauria de funcionar.

No se, la trajectòria a veure, jo quan vaig entrar ho vaig veure o jo també ho vaig

viure una mica... tenia uns referents, hi havia unes persones com diguéssim, entre

cometes, no es que manessin però si que dirigien, com actualment tots tenim uns

referents. Doncs jo ja vinc d'aquest... jo ja ho veia així. Jo ja veia unes peces que

dirigien, no imposaven, no era això, però si que portaven les riendes. I això segueix

fins ara, però clar, les riendes les porta sempre el mateix. És com si va arribant aire

fresc, vale? Va ajudant però igualment les riendes les segueixen portant els mateixos i

depèn de què, o de quines persones, ja et dic jo que... clar, és el meu punt de vista, eh,

tot això és el meu punt de vista.

Si, si.

I... si, al principi molt bé perquè clar, no coneixia aquest món, m'agradava aquest

món i  m'ho vaig passar bé.  Però suposo que quan te  vas implicant més i  tu vas

entrant vas veient  que la cosa està com una mica capada,  vale? Que si  et  volies

moure et marcaven molt cap a on dirigir-te. I suposo que quan portes més temps i

veus això, a part de la feina que sempre la porten els mateixos perquè vulguis que no,

per  x  motius  de la  colla  pues...  sempre s'impliquen més unes persones que unes

altres, i a part d'això si tu vols moviment i veus que et van dient “no, no, per aquí

no”, pues bueno també et vas cremant més. Perquè clar, estàs treballant i a sobre veus

segons quines coses pues... va cremant-te. Actualment està així la cosa, hi ha molta

gent que s'ha cremat, hi ha molta gent que crec jo que s'ha cremat perquè crec jo que

no s'ha deixat fer les coses com un vol, entenc, pel meu punt de vista. Tot és el meu

punt de vista eh.
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Si, si.

I... potser altre gent s'ha cansat de que sempre porti la paella pel mànec alguns, i dirà

pues si jo aquí no m'hi puc ficar doncs no m'hi fico, no se... i jo crec que la colla... hi

hauria... com està anant a funcionament, la primera reunió que jo vaig venir, jo ho

trobo bé, que es reparteixi una miqueta la feina. Que hi hagin uns referents diferents.

Tema de junta, se li ha de dir junta o com sigui, però que hi hagin càrrecs, que la gent

s'impliqui amb càrrecs i que la gent sàpiga lo que ha de fer que no... que no sigui

dispers.  Per  exemple  la  delegada  de  cultura,  en  teoria,  jo  quan  vaig  entrar  de

delegada de cultura va ser el relleu de l'Espi, i jo li vaig preguntar la delegada de

cultura què és el que fa. I em va dir, és la persona que transmet la informació de junta

a les reunions i viceversa, és un contacte entre la junta i la secció. Vale, pues molt bé.

Però quan aquesta delegada de cultura resulta que a part de la seva tasca com a colla

per fer activitats, organitzar el que sigui, jo em vaig veure bombardejada per tot el

tema que si eren queixes, que si eren sales, que si eren factures, que si eren diners

amunt i avall... clar, de lo que se'm va dir primer a tot lo que abarcava després pues

clar, allò em va saturar i cada vegada que es feia una activitat pues allò m'ofegava

més.  Perquè sabia jo que era l'activitat  i tot  lo que comportava darrere, una altre

vegada perseguir... i a més, jo sóc una persona que a mi no m'agrada perseguir a la

gent, el tema de factures i tot això pues a mi em suposava una feina que a mi no

m'agradava, no la volia fer. Per això al veure que tot això anava a més jo vaig dir

que... aquesta feina no la volia fer, a part de l'altre que... de funcionament de la colla

en  si  que  tampoc  tirava  endavant,  sempre  hi  havien  a  part  de  ser  les  mateixes

persones jo crec que tampoc es feien ja les coses amb ganes, per part de la... només

es feien les coses amb ganes allò que a algú li tocava... puntualment alguna cosa que

organitzava ell o que... però no arribava aquesta motivació a tota la gent de la colla. I

aquesta és una de les coses de veure com motivar a la gent per a que vulgui fer més

coses a la colla. 

Tu quan vas entrar a la colla, més o menys quan temps fa?

Jo vaig entrar a la colla... cap allà el 2009 perquè la Georgina... si... 2009 o 2007. Si,

ella va estar així, així a la colla tocant tabals i jo l'acompanyava al principi amunt i

avall per portar-la als llocs i llavors de mica en mica em vaig incorporar a la colla.

408



Llavors ja vaig entrar  bé,  bé cap al 2009, 2010 que es va fer la  inauguració del

centenari i a partir d'aquí ja em vaig implicar anat a les reunions, fent activitats... clar,

des  del  2010 fins  al  2017 que estem ara  què han passat,  7  anys? En teoria  són

poquets anys... o molts no se, però jo veig poquets per molta gent que hi ha a la colla,

jo  amb pocs anys...  suposo que també vaig entrar amb moltes ganes,  vaig entrar

amb... al 100% a fer les coses i... fins ara, que ja cada vegada ho estic deixant més.

A fer de delegada de cultura, saps quan de temps ho has fet?

Doncs jo diria que quatre. Ben bé no t'ho sabria dir però jo crec que uns quatre. 

Quan vas entrar, per la Georgina, com va ser el pas de dir jo vull estar aquí també?

Clar, jo quan vaig entrar a mi m'agradava, o sigui a mi sempre m'ha fet por el foc,

però m'agradava. Però jo cada vegada que anàvem a un correfoc me'l mirava de fora

perquè em feia respecte. Però jo acompanyava a la Georgina i de veure l'ambient que

es movia a dintre, de companyerisme, de que ara anaves a un barri i coneixies a gent,

bueno et movies entre la colla, t'ho passaves bé, hi havia caliu, o sigui el caliu que es

veia a mi m'agradava. I clar de mica en mica vaig anar fent. Primer amb sortidetes

anava provant, anava amb el carro, o anava... sense tirar perquè a mi em va costar

molt tirar però...  també he de dir a favor de la colla que he perdut la por al foc,

segueixo tenint-li el respecte, però por ja no perquè ja conec el foc, o sigui se lo que

fa, se lo que no, el respecte no li trauré mai, però... que estic molt còmode, al principi

estava molt incòmode i ara estic còmode. Però vaig començar així, anant a sortidetes,

de mica en mica, i ja després quan a la colla es va dir, vale, es que per ser de la colla

també s'ha d'anar a les reunions, va passar molt pos temps eh, des de que jo vaig

començar a fer alguna sortida fins que vaig començar a anar a les reunions va ser de

seguida,  no  vaig  trigar  molt  en  anar  a  les  reunions.  I  bueno,  a  mi  sempre  m'ha

agradat. Suposo que m'ha agradat, a veure com t'ho diria jo, m'agrada que se'm vegi

però discretament. I això de portar coses i tal a mi sempre m'ha agradat, fins que

m'he cansat de que se'm vegi. Però no, no, m'ho vaig passar molt divertit, de veritat

que la colla em va ajudar molt perquè quan jo vaig entrar, vaig arribar aquí al barri

gairebé no coneixia a ningú, aquí se'm va obrir un món nou, vaig perdre una miqueta

més la vergonya de les que tenia, vaig conèixer el centre, la gent del barri, vaig veure
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que amb la colla no només feien correfocs sinó que també es dedicaven al barri, que

feien activitats per la gent del barri, i a mi això també sempre m'ha agradat molt, fer

barri  m'ha agradat molt,  i  és una de les coses que també em crida i  em segueix

cridant.

Quan vas començar a les reunions com funcionava la colla? Qui feia les coses o com

es decidia?

Les coses eh... quan jo vaig entrar les coses les portaven la Joana i el David. Ja dic

ells porten molts anys, suposo que també s'han cansat, però.... era això, eren els meus

referents, la Joana, el David i el Jordi Miralles. Entre aquestes tres persones si hi

havien sortides, si hi havien coses pues anaven fent. La veritat es que no recordo si

érem més gent dels que som ara. Jo crec que més o menys sempre hem estat les

mateixes. No hi havia molta més gent de la que hi ha ara, encara que ha entrat gent

però no... però la Roco, me'n recordo d'alguna reunió, no venia tant sovint com ara

però si que venia a alguna reunió. I el funcionament era el mateix que ara eh, era

això, sortien sortides, ells s'assabentaven perquè els hi agrada aquest món, estan molt

ficats a les colles, a les coordinadores, coneixen a molta gent; llavors eren ells els que

proposaven les sortides, vale? I pel barri suposo que també, ells tenien els contactes

de sempre, el Jordi Miralles tenia els contactes d'aquí de la Farinera i de... bueno, i

entre ells  com ja portaven sempre tot  a  la  mà,  com sempre s'ha fet  tot,  pues ho

portaven ells, la veritat es que ho portaven ells també.

Llavors ells proposaven sortides i hi havia les reunions de dilluns?

Si, les reunions de dilluns també.

Que eren setmanals?

Eren setmanals. I es feia així. Es seguia fent assemblea anualment...

Es feia? Cada any es feien...?

Si, en teoria es pretenia fer l'assemblea cada any, es feia així. I bueno, jo crec que...

ha faltat, no se, trobar la manera de que ens trobem tots, més... no se com explicar-

t'ho, de fer més coses coses. Perquè ens coneixem i puguem fer més activitats més
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còmodes.

O sigui fer més grup, fer més pinya, no? Potser?

Si. Si. Ja saps, quan vam sortir a la Bisbal, quan vam sortir a...

Si, clar, a la Bisbal va ser molt xulo.

Vale. València també va ser... va estar bé, però a part d'aquestes sortides pues intentar

fer allò però aquí. I això no ho aconseguim, no ho fem. A lo millor una sortida de cap

de setmana,  potser si  que funciona això,  perquè ens anem coneixent.  A veure jo

també et dic, de funcionament de fa... dos anys, de com estàvem a com estem, des

que va sortir l'assemblea que es funcionava per comissions, jo crec que ha avançat, jo

crec  que  funciona,  s'ha  de  fer  els  seus  retocs  però  jo  amb  aquesta  manera  de

funcionament la gent s'ha implicat molt més, la gent sap molt més lo que es fa aquí,

no  només  ho  coneixen  quatre  persones  sinó  que  arrel  de  fer-ho  per  comissions

cadascú  toca  algo,  i  sap  totes  les  traves  o...  enrenous  que  hi  ha  entre  totes  les

activitats.  És  veritat  que  el  tema  de  permisos,  abans  de  que  jo  agafés  tema  de

permisos per exemple ho portava la Montse B. i ella m'ho va traspassar, però eren

puntualment una o dos persones que sabien fer els permisos Ara s'ha obert més el

tema a que cada grup faci el seu permís. Bueno, no se perquè ja l'últim no se com ha

anat tot lo del 40è.

Ja, no ho se, lo del 40è també és excepcional, no?

Si. I jo crec que això de funcionar per comissions es veu tota la feina que hi ha i lo

que implica preparar una activitat. Un correfoc o fer una sortida.

Fa un parell d'anys un grup, en que tu hi eres, oi?

Si

Vau proposar funcionar per comissions, com va sortir la idea?

Bueno quan vam veure que faltava gent, que nosaltres mateixos ja perdíem les ganes

d'anar fent les coses, de... no se, em sembla que també va ser el David, el David va

proposar aquesta idea de intentar obrir-ho a més gent, a veure com. I la veritat es que
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quan es va proposar la gent... quan ho vam proposar a la assemblea, perquè nosaltres

a  l'hora  de  preparar-ho  vam dir,  vale  si,  que  funcioni  per  comissions  però  seria

interessant que cadascú de la colla estigui implicat en alguna de les seccions, ai, de

les comissions de la colla. Això per part de la colla no va arribar bé perquè molta

gent  opinava  que  era  una  obligació  i  estàvem imposant  que  per  ser  de  la  colla

s'havien d'apuntar a una comissió i sinó fer fora. Si, podia sonar així però crec que va

funcionar perquè hi ha molta gent que es va apuntar. I hi ha molta gent que crec que a

part d'apuntar-se crec que s'ho està passant bé. També s'ha de dir que molta gent que

s'ha apuntat  que  feia  temps  que...  per  exemple  el  Marc  S,  l'Anna,  tu...  clar,  tots

aquests que portaveu molt de temps a la colla us ha costat entrar, però ho heu agafat

amb ganes, jo penso que ho heu agafat amb ganes, però clar, aneu arrossegant un

tarannà que a lo millor no és... i clar, canviar això també costa. Perquè a lo millor no

és...  en el  seu moment i  ara suposo que també costarà.  Però jo crec que aquesta

manera va bé. El que passa que clar, s'ha de repartir més la feina perquè no vagi així

la gent. Perquè si que estiguis en una comissió però no cal que estiguis en totes. Que

sinó et vas cremant, et vas cremant i això no ajuda a la colla.

I tu aquests anys que has fet de delegada de cultura, com t'has sentit? Respecte a la

colla...

No,  jo  m'he  sentit  bé,  eh,  jo  m'he  sentit  bé  fins  als  últims  temps  que  ja  se'm

desbordava la cosa. Va ser més o menys al entrar per comissions, vale? Que a l'entrar

per comissions com uns demanaven, els  altres demanaven i  els  altres demanaven

clar, no era el mateix referent sinó em venia molta gent i em venia per totes bandes, i

allò em va superar. Però jo la veritat que m'he sentit molt còmode, m'he sentit molt

recolzada...  jo per part  d'això no tinc cap problema, molt estimada també m'estic

sentint,  el  que passa que és això,  que la  manera de repartir  la  feina també m'ha

saturat, però jo per part de la colla m'he sentit molt bé, m'he sentit molt a gust i si no

fos per això seguiria sent delegada perquè estava molt a gust.  I per l'entitat pues

també estava  molt  a  gust,  m'he  sentit  bé.  A vegades  la  manera  de  funcionar  de

l'entitat  potser  no  és  la  que  més  m'agradi  perquè  ha  funcionat  també  molt

jeràrquicament i aquestes situacions a mi no m'agraden, però bueno, jo crec que es

pot canviar mica en mica. Però la veritat és que he estat còmode, he estat molt a gust
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i he après molt, molt, tant de diables com de l'entitat.

O sigui que d'alguna manera a tu el funcionament per comissions et va sobresaturar.

Va suposar que ja  no es  parlaven les  coses  només en una reunió sinó en...  deu

reunions...

Si, i en deu reunions pues clar, cadascú et venia potser a la mateixa vegada o de

diferents maneres amb aquest pressupost, aquest pressupost, i clar, a mi això si que

em va... em va saturar una mica. Perquè quan venia Sant Joan, fes aquest pagament,

fes no se què. Clar, jo lo que m'agradaria proposar o que la comissió de funcionament

es pensés és, i és lo que jo vaig dir, una comissió obre i tanca, com si diguéssim, si

una comissió obre fent un pressupost, vale? Doncs que aquest pressupost digui vale,

necessitem aquests diners, jo puc sol·licitar aquests diners a la delegada, per exemple

en aquest cas, i aquesta delegada demanarà els diners. Per funcionament de l'entitat

és millor, ja ho saps tu, fer transferència, perquè és un taló que has de fer al portador,

això implica que has d'anar un matí a la caixa i la gent no té tant de temps per fer

totes  les  gestions  que  això  comporta,  vale?  Però  si  cada  comissió  presentés  el

pressupost i cada pressupost tingués la relació de tots els gastos, de tot lo que s'ha

pagat,  de  tots  els...  i  després  de  tots  els  ingressos  això  ja  quedaria  tancat  per

comissions. Llavors tu acabes de tancar aquesta comissió amb els números. Pues jo

tenia tants diners, m'he gastat tants diners però em sobra això. Si tu tot això ho dónes

més o menys clar a la delegada ella no s'ha de buscar la vida. Però clar si per cada

comissió jo t'ho dono i ja t'ho gestiones tu pues clar, tantes comissions a mi... però

treballar  per  comissions,  la  comissió  obre,  fa  el  pressupost  però  també  fa  el

tancament i és té, això és lo que hi ha i a més hi ha transparència. Lo que s'està dient

que no hi ha transparència, si una comissió obre, sap tot lo que hi ha de gastos, es

tanca i es veu els guanys i les pèrdues doncs jo crec que si.

Si, i tota la colla pot veure què suposa cada acte.

Si. Però això no ha funcionat fins ara. Jo ara al fer-li el traspàs a la Eva li he intentat

dir que a veure si funciona així, que no la bombardegin i am més, si es pot buscar un

tresorer a diables millor que millor, perquè a ella la deslliuren de molta feina. A part

d'això tant... eh... no hi havia un circuit... o sigui tu a la colla no li explicaves... per lo
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que puc suposar jo, tu a la colla no li explicaves com funcionava el circuit d'aquestes

coses. Sinó quan li tocava es topaven amb mi o amb qui fos i li deien, això, això i

això, però no s'ha explicat en ningun moment com es funciona o com es pot fer.

Suposo que també ha sigut un fallo nostre, de fer feina però de no dir, vale, prou, fins

aquí però ara ho expliquem bé a veure com es gestiona. Vale? I... crec que també ha

sigut un fallo nostre i anava a dir-te algo... a si, i a part d'això, igual que vam parlar a

la última assemblea, seria convenient, igual que estem fent ara els cursos de CRE, de

certificat de... explicar que apart de una colla de diables, o una colla de gegants, que

som d'una colla de cultura i que la secció de cultura pertany a la entitat. Que sàpiguen

que la  entitat,  o sigui que nosaltres existim perquè està  la  entitat,  o sigui  fer-los

conèixer que està tot això, perquè a vegades no es coneix que és lo que es fa aquí a

dintre la entitat, vale? Tant perquè no es morin les seccions que hi han a dintre, és bé

que hi hagi comunicació entre elles, entre les seccions. Amb teatre o... o fer activitats

entre tots i intentar... jo crec que seria una bona manera també de recaptar gent, si hi

ha algú de teatre que li agradi la música o li agradi diables o li agradi gegants, si ens

coneix és una manera de poder ampliar la secció. Igual que al revés, que si hi ha algú

de diables o de cultura que li agradi la música o el teatre o el que sigui pues que

conegui que aquí també n'hi ha, perquè hi ha molta gent que no coneix el que es fa

aquí.

Ja, que venim a fer el que toca i ja està. Ja. Llavors, quan vau proposar tot aquest

canvi, des d'aleshores tu has vist millora en la implicació, em deies.

Si.

La  resta  de  coses,  més  enllà  del  finançament,  com  es  prenen  les  decisions,  la

participació de la gent, com ho veus, bàsicament el funcionament de la permanent

com ho veus, i com ho veus en relació a les reunions del dilluns d'abans.

El funcionament de la permanent el que es va proposar en un principi quan es va dir

no és lo  que s'estàs  aplicant,  perquè es va decidir  que la  comissió permanent  hi

hagués com unes persones que haurien d'estar a les reunions per al que s'estigués

parlant. Però això no es duu a terme, o sigui cadascú va individualment i només es va

a les reunions quan hi ha una comissió... i s'està apropant el dia. Però... jo crec que a
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les  reunions  hi  participa més gent,  amb aquest  tema també,  encara que no sigui

tothom ni de totes les comissions, però... jo veig més participació. El que passa que

hi ha moltes vegades que et quedes penjat perquè com que no hi ha cap activitat, no

s'ha de parlar de res, pues yo no voy, m'interessa, voy. Llavors això per a la gent que

va cada dia a les reunions i veu que només apareix segons quines persones i decideix

el que decideix o parla del que parla en funció del que li interessa, pues això també fa

mal a tota la gent que va cada dia. Crec que també hi ha falta de respecte, falta de

respecte cap a la gent de la colla, no només a les reunions sinó a l'hora de que...

proposen una activitat o fan alguna activitat i no es pot valorar la feina que es fa, si

no al revés, si a mi no m'agrada t'ho diré a la cara que a mi no m'ha agradat però no

t'ho reconeixeré la feina que has fet fins ara. I això fa mal. 

Faltes de respecte en aquest sentit, de la feina feta?

Si, de la feina feta perquè clar, si ha sortit bé, molt bé, però si ha sortit malament buu,

i no cal. Si no ha sortit bé pues ja ho intentarem millorar. Però que... segons quins

comentaris  o  segons  quines  coses  pues  no  calen.  I  questa  falta  de  respecte  cada

vegada... bueno es que ja fa temps que no vinc a les reunions però fan mal i cada

vegada se senten més. A mi això no m'agrada. La falta de respecte és una de les coses

que a mi m'ha fet que jo vagi fora.

Quines actituds a part de la falta de respecte, o si hi ha més actituds que no t'hagin

agradat?

Més actituds  que no m'hagin  agradat...  a  veure  com dir-t'ho...  que a  vegades  les

coses, està malament que ho digui jo però... es queda com molt tancades, com molt

amb secretisme. O sigui a vegades es decideixen les coses i es decideixen no per una

reunió permanent. I això... o sigui també entraria dintre la falta de respecte, perquè si

tu vas a la reunió, es decideixen unes coses però per x raons veus que no és així i es

canvien les coses... clar, si dius això s'ha de parlar aquí, això s'ha de fer aquí i després

tu vas i ho fas al darrere t'estàs saltant aquest pas. Després no vulguis que l'altre

gent..

Si, si. Si, que hi ha decisions que s'haurien de prendre a la permanent i es prenen en
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algun altre lloc, no?

Si, si. Cada vegada passa menys però si que ha passat, si que ha passat. I a vegades

he estat implicada, no te voy a decir que no. ha sigut una... ah pues si, ah, bueno vale,

pues fem això. Pues no. Com moltes altres coses, jo crec que, bueno no se, et puc

posar un exemple però tampoc no se si cal entrar en detalls cap a persones.

Com tu vulguis.

Pels WhatsApp, totes aquestes faltes de responsabilitat, faltes de respecte que s'estan

agafant, a mi això no m'agrada.

Ja, jo es que no estic al grup, què passa al WhatsApp?

Què  passa?  Pues...  la  ironia  va  molt  pel  WhatsApp,  i  la  no  sinceritat,  i  que  si

t'escapes  jo  t'ho  puc  dir  per  escrit  perquè  se  que  no  et  veig  la  cara.  Llavors  jo

m'atreveixo més a escriure-ho que a dir-t'ho a la cara. Llavors t'ho escric però l'escrit

a lo millor no s'interpreta com s'ha d'interpretar. A lo millor jo ho escric d'una manera

i tu ho reps d'una altre. Pel meu estat d'ànim o per lo que sigui. Llavors hi ha molt

mala interpretació de lo que es diu al WhatsApp, segons lo que es digui cadascú com

ho vol agafar. I hi ha molts mal rollos entre nosaltres pel tema del WhatsApp. Jo crec

que el WhatsApp no és molt bona idea per segons què parlar.

Potser no és el lloc.

No, no és el lloc.

I  què,  com ho canviaries,  se t'acut alguna manera de canviar aquestes faltes de

respecte? Les dues 

coses  que  em  deies,  les  decisions  que  es  prenen  fora  de  la  permanent  i  la  no

assistència quan no...

Jo crec que... havent aquesta falta de respecte segons... hi han algunes coses que si

que es podria fer per funcionament. Si hi han alguns estatuts, hi ha una normativa, sé

que és molt lleig dir-ho però si hi ha algunes normatives de com ens podem dirigir,

llavors acotem aquesta manera de fer. Si les sortides han de quedar en permanent i

s'han de... no això no hem va bé... per exemple el material de diables, si es queda per
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escrit que el material de diables sempre que es necessiti s'ha de fer un escrit o s'ha de

presentar una instància o s'ha de parlar sempre en permanent, si això ja està per escrit

jo per exemple et puc dir no, això ho has de fer així. Que tinc algo que em recolza

perquè si ho tinc escrit així jo també ho hauré de fer així. No se si m'explico.

Si, si, clar. Si hi ha un document que diu que com s'han de fer les coses ens remetem

a aquell document per fer-les.

En remetem i no porque tu si y yo no. entens? No fas aquest lleig de jo si jo no. no,

està aquí escrit sigui el Papa sigui...  el niño,  és igual. Tots hem de funcionar pel

mateix. I no perquè jo porti més anys a la colla jo tingui més dret a fer-ho que no tu.

A veure, és parlar per parlar però hi ha molta gent que funciona així. Això... però es

que la falta de respecte depèn de cadascú, es que clar, és molt difícil de dir-li a una

persona, no, això no. no ho sé. Es que el respecte és cadascú que ens hem de fer

valer. Clar, jo puc anar a una reunió i clar, jo vull que em respectis perquè cada dia

vaig a la reunió però una persona que no ve a la reunió... és que es molt difícil per

mi, clar.

Ja, jo tampoc no ho sé. Bueno, ben bé, quan vau proposar el canvi per comissions,

què buscàveu?

Que la gent s'impliqués més.

Més implicació, o sigui de més gent. 

Si.

I creus que es va aconseguir?

Si.

Recordes qui formava part d'aquest grup?

El  David,  la  Joana,  el  Jaume,  crec  que  el  Jordi  també...  el  Miralles,  érem molt

poquets eh. Érem les mateixes. La Roco... es que no me'n recordo molt bé. Això va

ser per una assemblea. El Pol crec que també. Però els mateixos de sempre. Més o

menys.
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Ara vist amb el pas del temps, encara que hagi funcionat en general, què faries, què

canviaries o afegiries?

Jo de moment donaria un bot més de confiança a les comissions. A lo millor trauria

una o posaria un comissió depèn què vulgui la colla. A lo millor una comissió no és

necessària. Per exemple la comissió de Reis, és puntualment un dia i és una feina una

mica puntual. O afegir més comissions però més tipus funcional a la colla.

Què vols dir?

Estan totes aquestes comissions que són anualment, que sempre estan, però segons

com...  no se,  és  segons la  manera de funcionar  de la  colla  que es puguin variar

aquestes  comissions.  No  se  com  dir-te  perquè  jo  no  he  estat  tampoc  a  dintre

d'aquestes... però finançament, per exemple, finançament. Aquesta comissió no ha

funcionat perquè no ha buscat... o sigui si que hi ha hagut gent que ha buscat, que ha

posat el seu interès però que no se n'ha ensortit perquè clar, una persona sola a lo

millor no sap la manera de fer-ho. Llavors buscar una altre manera de fer-ho. Que

està molt bé aquesta comissió, és una de les coses que pot sobreviure la colla però...

això és lo que, intentaria buscar que les comissions aquestes que no han sortit, no se

si n'hi ha alguna altre... clar, manteniment si que hi ha un... bon rollo, bon rollo...

Si, no se si existeix encara.

Per això mateix, d'abolir  aquestes o de intentar parlar amb aquestes comissions a

veure que és lo que ha fallat o lo que no ha fallat i lo que es pot millorar. I dintre de

cada comissió que hi hagi com una persona referent, responsable de la comissió. Oju,

això no vol dir que es faci ell responsable de tot, sinó que tingui una visió de tot lo

que es pugui fer i que pugui veure que... si es va fent un seguiment. Però no vol dir

que aquesta persona ho gestioni tot perquè ja ens coneixem. I a part de la comissió

per activitats hi hagi la comissió permanent on es digui què hi ha. Si li voleu dir

junta, si li voleu dir grup de treball, però que hi hagi una persona que s'encarregui de

secretaria, de lo que es parla, de les actes, la gestió de gent o el que sigui però que hi

hagin més càrrecs O sigui jo faria això que es fa a les comissions però que a la

permanent, com si diguéssim, hi hagi un tresorer, un secretari, un sotssecretari... m'ho
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estic inventant però és per dir això. Aquestes... petits càrrecs que poden ajudar a les

comissions a descarregar-se una miqueta o a centralitzar la feina en una persona de la

junta. I que aquesta persona pugui fer el seguiment de totes les comissions. O sigui

com el tresorer.

Vale, o sigui que el tresorer tingui al cap la part econòmica de totes les comissions? 

Si. Més o menys és lo que intentaria, a veure si funciona amb això, millorar una

miqueta. Però a mi m'agraden les comissions, tot s'ha de dir, a mi m'agraden.

Bé, no queden gaires preguntes, ja acabem. Però tinc la sensació que, almenys des

de que he anat veient com funciona la colla, sempre hi ha una mica de conflicte o

gent que no acaba d'estar a gust, es va fer la proposta de comissions, de seguida hi

va haver una mica de maror de que potser no havia acabat de funcionar, ara torna a

haver-hi això. Quin paper juga, o creus que és possible que no hi hagi conflicte o

sempre hi és? És bo, és dolent?

A veure,  el  conflicte  no crec que sigui bo,  vale? És bo les diferents maneres de

pensar,  i  sempre  amb  lo  que  te  dit,  amb  respecte.  Perquè  a  vegades  pot  haver

conflicte però si hi ha respecte no t'arribes a portar malament. Jo crec que estem

acostumats a que porti la veu cantant una persona, des del meu parer eh, des de... es

que clar, com dir-t'ho per a que no se'm malinterpreti perquè lo que pugui dir senti

malament a segons quines persones. Però crec que hi ha molta... com t'ho diria jo, yo

soy el más, no se si... i mentres hi hagi aquestes persones que jo vull que facin el

que... com ho veig jo eh, ja et dic que em puc equivocar però... es que no se com dir-

te això perquè no vull ficar noms, però hi han persones que mentres estiguin ells aquí

i facin les coses pues els hi agrada que es facin a la seva manera. En quan pots dir

una mica que això no m'agrada o... pues ara m'enfado, com nens petits, no? Que són

molts anys de portar les coses així. Es que no se... no se si m'entens o què.

Si, no se a qui et refereixes però bueno és igual, que hi ha persones que els hi agrada

fer les coses com elles volen no? És això?

Si. No se, per exemple que jo et digui... no se és com anar a les reunions i sempre

m'agradaria que lo que jo digui es porti a terme. En quan jo en varies reunions ja em
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trobo amb negatives de la gent m'enfado. Clar, no li donem la oportunitat a les altres.

I una de les coses que falla... falla i jo també ho he fet, això si que m'implico jo, és

que...  capem molt en segons quines coses a la gent. Segons quines coses, segons

quines activitats, però hi ha molta gent que té ganes de fer coses, que s'implica com

a, que es vol implicar com a responsables d'algo i som els primers que diem no, tu no

ho  facis.  Llavors  aquest  vot  de  confiança  a  segons  quina  gent  de  la  colla,  o

acompanyar-los mentre fan aquestes coses, però jo crec que un vot de confiança a la

gent  si  que  se  li  ha  de  donar.  Perquè  no  es  vegi  que  sempre  fan  les  coses  els

mateixos. Jo crec que un vot de confiança segons quina gent de la colla faci les coses

s'ha de donar. Si ens pillem les mans ens pillem les mans però... però no li trenquem

la il·lusió a lo millor a la gent que vol fer coses. I jo crec que això ho fem molt.

I tu creus que és possible...

[En aquest moment hi ha la interrupció d'una tercer persona a la sala que

desvia uns instants la conversa]

Tu creus que és possible que en algun moment no hi hagi conflicte?

Jo crec que si. El que passa que és canviar molt els punts de vista, es canviar-ho i es

quedar... però conflicte, conflicte jo crec que si, que es pot arribar un moment que no

hi hagi conflicte. Arrel d'anar canviant les maneres de fer, arrel d'anar canviat segons

quines coses jo crec que si que es pot arribar a que no hi hagi conflicte. Si la colla vol

no arribar a conflicte. Però clar, hem de voler tots.

Un altre tema, què entens tu per autogestió i per assemblearisme; i si són el mateix o

no, aplicat a diables principalment.

Autogestió i assemblearisme? Què entenc jo?

Què són cada cosa i si són sinònims o no.

Mmm... no se si són sinònims. Clar, sembla com que assemblearisme és arribar tots

en  un  acord,  arribar  a  fer  això...  però  jo  crec  que  hi  ha  una  diferència  amb

l'autogestió. Autogestió per mi entenc que hem de veure lo que necessitem per fer
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això. Assemblearisme és si, bueno, ho fem entre tots però si no hi ha cap referència

en persones per poder fer. I en canvi l'autogestió per mi si que és tenir unes persones

referents amb les que acompanyen aquesta gestió. O sigui l'assemblearisme fins ara,

com jo l'entenc, és que arribem a aquest acord, si, si, fem això però ningú té una

implicació com si diguéssim, ens regim per unes coses però la implicació sempre

són, com he dit, els mateixos. L'autogestió... seria bo que siguessin sinònims però per

mi no. per mi l'autogestió és saber en cada moment que és lo que es necessita, que és

lo que s'ha de demanar, que és lo que... i això amb càrrecs si, fins ara no hi havien

càrrecs i no es feia aquesta gestió. No es podia veure. Es veien les mancances dintre

les activitats però així en global de la colla no es veia.

Molt bé. La última, creus que hi ha dominacions dins la colla? De persones o de

discursos dominants.

Què vols dir discurs... a bueno, jo crec que si. Per lo que té comentat abans jo crec

que si, que hi han persones dominants a la colla i això... a vegades és lo que et dic jo

que a vegades crea conflicte.

I en què basen la seva dominació o el seu discurs?

Bueno, en una manera de fer que sempre han fet i que fins ara ningú els hi retreia

perquè ha estat la seva manera de fer fins que en algun moment han pogut dir, pues

ara així no, llavors es nota aquesta dominació. Quan m'enfado perquè no es fa com

sempre s'ha fet. Ah, si sempre s'ha fet així ara perquè no? Bueno perquè a lo millor

ha arribat l'hora de canviar i s'ha de canviar la manera. Perquè es tenen unes pautes ja

de... de molt de temps. Sempre funciones de la mateixa manera, ja fas aquest rol i...

és lo que et dic, jo puc estar molt de temps, em puc anar guiant segons les meves... jo

per exemple, he anat fent segons quines coses i jo vull que es segueixen les meves

pautes. Si arriba Sant Joan pues jo se que per Sant Joan al x temps s'han de demanar

els permisos, però... com sempre ho he fet jo, a veure sempre entre cometes, la gestió

més o menys és la mateixa o els permisos el he gestionat jo, a l'hora que algú em ve i

em diu pués ja ho faig jo a la seva manera, llavors jo topo amb ell. És una falta de

respecte meva cap a l'altre manera, això ho reconec i ho tinc molt. De no donar la

oportunitat de fer-ho de l'altre manera, perquè com sempre ho he fet jo, mentres ho
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he estat fent jo ningú s'ha queixat i ha anat sortint,  pues ara perquè em va l'altre

persona  a  canviar-m'ho.  No  és  tant  així,  i  després  ens  queixem  de  que  ens

sobrecarreguem, ja  ho sé.  Però és una miqueta això,  perquè seguim unes pautes,

seguim unes línies, sempre s'ha fet així i en quant entra algú de fora que ens canvia

ens senta malament. Jo la primera. Ho reconec.

O sigui seria una mica per costum.

Per costum.

O hi hauria alguna cosa més?

No. Jo crec que és per costum. A veure també hi ha la ideologia... la manera de fer

de... però jo crec que això no és un problema. Perquè entenc que cadascú pensem

més o menys de la mateixa manera, jo crec que és per costums, de fer les coses per

costums.

Molt bé, doncs ja està. Gràcies.

De res.
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4.3 - Entrevista a en Joan (21/04/2017)

Bé, això que et deia, ara fa quaranta anys que va començar la colla de diables si

volia saber una mica com va començar, què va fer que comencés.

Mira,  a primers, a l'any 77, va haver moviments veïnals que volien recuperar els

carrers per la  festa,  per la ciutadania.  Fins aleshores els  carrers doncs barris  que

havien tingut antics pobles com Gràcia o Sant Andreu, Sant Martí o altres doncs els

organitzaven des de la concejalia del districte i era com molt oficial. El president de

la festa major, el vocal... com a molt oficial. Llavors arrel de la mort de Franco la

cosa comença a canviar. I llavors les associacions de veïns, que era l'únic que podia

tenir una mica la flama reivindicativa a nivell d'urbanisme doncs comença a enfortir-

se amb el naixement de les coordinadores d'entitats i les federacions d'entitats. Aquí

al Clot va ser una de les primers que es va crear, primer com a coordinadora i després

es va reconvertir en federació d'entitats per qüestions legals i normatives. Llavors

aquesta primera coordinadora, que agrupava les entitats que hi havia al barri, es va

plantejar canviar el model de la festa major. Aquest model que venia des de dalt,

oficialista 100%, doncs buscar de fer la festa més popular. Sortir als carrers, generar

contactes entre tots, perquè llavors les entitats gairebé no tenien contacte les unes

amb les altres més que... més que amigues eren casi com rivals; i llavors lo que feia

la coordinadora és que tothom es pogués conèixer i que entre tots poguessin fer la

festa major com la volguessin fer.  Amb lo qual era conèixer gent i  recuperar els

carres. Clar, es plantejava recuperar els carrers però sense cap pressupost, perquè no

hi havia subvencions. Jo recordo que aquí al districte de Sant Martí només hi havia, a

la seu, el regidor, el secretari i la Guàrdia Urbana que tenia el calaboso. No hi havia

res més. Hi havia una sala d'actes i poca cosa més. Llavors les subvencions eren

inexistents. Llavors, com recuperar, com fer la festa popular? La coordinadora tenia

un repte. No hi havien diners però hi havien ganes. I moltes idees. Llavors una de les

propostes que es van fer va ser arrel de castellers de Barcelona, que castellers de

Barcelona eren la única colla de castellers que hi havia a Barcelona i de les poques

que existia a Catalunya, i que estava formada per gent que venia de les terres de

Tarragona,  Vilafranca,  el  Vendrell...  aquelles  zones  d'allà.  I  un  d'ells  va  dir  a  la

coordinadora a les altres entitats “al meu poble els nois per festa es posen uns sacs i
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surten de diables...” no en teníem ni la més remota idea. Perquè pensa que en aquell

moment potser de colles de diables a tot Catalunya, només com a reducte en aquella

zona,  al  Penedès  o així,  hi  havia  com cinc o sis  colles  com a molt.  Era del  tot

desconegut. I els mitjans de comunicació evidentment no eren d'ara, per televisió ni

sortien i les colles tampoc no... sortien al seu poble, potser al del costat i res més.

Llavors al assabentar-se la gent d'això doncs mira, és un bon motiu de gresca. Un

grup de nois joves tirant foc pel carrer, una cosa que no s'ha vist mai a Barcelona

doncs proposem de crear  una colla de diables.  Igual  doncs que també, a la seva

manera van néixer els diables doncs un altre element fonamental van ser els gegants i

el drac. No hi havien diners, no hi havien subvencions, per això els primers gegants

es van fer de roba, tipus motxilla, amb uns pals de roba cap amunt, una estructura de

fullola i roba tirada avall com si fossin dos titelles amb els braços lliures; i això ho

podíem cosir nosaltres, amb lo qual era anar als Encants, comprar roba, cosir, i amb

això teníem els gegants. I el drac igual, el drac era el cap de cartró pedra, fet aquí

mateix per nosaltres, pintat, roba... ni ignifuga ni res, la prova és que el primer drac

es va cremar, clar. I això ho parlo perquè és la mateixa font que els gegants. No tenim

recursos,  posem molta  il·lusió,  posem ganes  i...  bueno.  Llavors,  amb el  tema de

diables, es tira endavant la idea per sortir a la festa major de Sant Martí del novembre

del 77. qui hi havia? Hi havia una entitat, que ara ja no existeix, que és el Centre

Excursionista de Sant Martí, allà hi havia molt de jovent, com que estava dintre la

coordinadora doncs se li va demanar al Centre Excursionista Sant Martí que si el seu

jovent ho podia tirar endavant. Bueno, ho van agafar amb ganes i van dir que si que

ho farien. Potser van ser 7 o 8 els primers que van sortir, no eren més. Què van fer?

Van demanar  diners  a  la  coordinadora per  a  que els  hi  deixés,  no,  els  hi  donés,

anessin a comprar roba als Encants, roba de sac, van comprar la roba de sac, entre

unes quantes mares i ells mateixos van començar a retallar i a cosir la roba de sac, se

la van pintar... i en aquell moment, l'any 77, va sortir la primera colla de diables. La

gent va sortir al carrer, va ser un èxit, igual que els gegants també va ser un èxit. Clar,

era una exposició de joia poder sortir al carrer i fer una festa. Tallar els carrers i

lliurement fer una festa i això són elements perquè la gent pogués tornar a recuperar

els carres. I aquesta va ser la idea tant de diables com de gegants com del drac. I va

ser aquí al Clot perquè hi havia aquesta gent de Tarragona que ens va donar aquesta
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idea.

Llavors la creació de diables va sortir de la proposta dels castells?

Més que de castells o de castellers és del representant que anava de castellers a la

coordinadora era de... crec que de Vilafranca del Penedès. Clar, si hagués sigut un

representant d'aquí Barcelona no s'hagués donat aquesta casuística, no? Però el fet

que fos una persona del Penedès i que estigués aquí a Barcelona, va dir lo que ell

havia viscut. Llavors ell va exposar i la idea va ser molt ben acceptada i a partir

d'aquí es va executar.

La idea és que la coordinadora buscava coses a fer?

La coordinadora  buscava com ocupar  els  carrers.  Sense  diners.  Llavors...  perquè

facilitats n'hi havia, si volem tallar el carrer o ocupar algun terreny. Perquè el Parc

del Clot encara no existia, es reivindicava el Parc del Clot, moltes reivindicacions,

però en veritat volíem sortir al carrer i que la gent sortís al carrer a passar-s'ho bé.

Que si la gent surt al carrer i s'ho passa bé també hi ha una altre cosa, que es coneix. I

fas que... es coneixen l'un a l'altre i els projectes surten, i fas barri. Llavors la primera

idea era això,  que la festa major sortís  al  carrer,  que no fos oficialista.  Als actes

oficials la gent no participava, només participaven els tios de cada entitat i poca cosa

més. Llavors el fet era aquest, donar un tomb a la festa major per a que fos popular i

que la gent sortís al carrer. Però com que no hi havia mitjans imaginació al poder.

Buscar fórmules. I una d'aquestes fórmules era això.

Les associacions de veïns aquí al Clot tenien bastanta presència aquí al barri? O

era poc significatives en nombre de gent?

Les associacions de veïns, en aquella època de l'any 76, 77, eren fortes a tots els

barris. Perquè pràcticament eren les úniques entitats reivindicatives a la ciutat.  Hi

havia sobretot molta gent d'esquerres,  clandestines i oficials,  però es reunien allà

sobretot  per  una  millora  dels  espais.  De  carrers,  de  zones  verdes...  millores  en

general.  Llavors  clar,  en  aquella  època  l'única  entitat  reivindicativa  eren  les

associacions de veïns. Tothom que tenia una reivindicació legal o il·legal s'ajuntava

als grups de veïns. I jo crec que el fet de néixer la coordinadora va ser arrel dels

425



grups de veïns, que van dir “ara som forts nosaltres però ara anem a fer més xarxa i

serem encara més forts. I va ser quan es van crear les coordinadores i les federacions.

Que normalment van sortir a partir de convocatòries d'alguna associació de veïns,

llavors l'entitat més forta del barri, i començar quatre o cinc, després deu o dotze,

catorze, quinze... i anar sumant. Però la idea, la xispa sortia de l'associació de veïns

perquè era la estava sempre més activa i reivindicativa. 

Com expliques que a partir d'aquest moment es creïn altres colles de diables? Pense

que segueix la mateixa lògica o potser va ser casualitat?

Les primeres... les primeres si, segueixen aquesta lògica. Sinó fixa't les primeres en

quins  barris  es  produeixen,  barris  que  abans  havien  sigut  pobles  de  Barcelona.

Gràcia, Sants... ja tenen una trama associativa i una trama urbana de poble i tenen

una manera de fer de poble i que Barcelona els ha absorbit però encara al moll de l'os

hi ha el sentiment de poble. Llavors aquestes primeres colles de diables que surten

tema en altre barris són en barris històrics. Que venen de pobles. També pel mateix,

festes oficialitses, recuperació del carrer, festa popular, coordinadores d'entitats... tot

això. Amb els anys això ja s'ha anat eixamplant, primer a altres barris de Barcelona i

després a altres poblacions. Pensem que de Barcelona en amunt no hi havia cap colla,

cap.  les  úniques  que  hi  havia  és  el  que  té  dit  abans  per  Tarragona  i  a  algunes

comarques.  Tarragona  ciutat  i  el  Dela  de  l'Ebre  res  de  res  tampoc.  Aquelles

comarques i prou. I això fa que després s'estengui, amb els anys, a altres colles i

demés. Però ja més per lleure, per disfrutar. Ja és una cosa més... a veure, amb el

temps les coses es van normalitzant més i ja no hi ha aquella sensació d'ocupar els

carrers i demés. De fer una festa popular però més en plan de “ui, això ha de ser molt

divertit, això s'ho passen molt bé, pues fem una altre colla al nostre barri”. Llavors es

va creant. Igual que per exemple amb els castells. Els castells tampoc n'hi havia tants

i en canvi ara... perquè? “s'ho passen bé, perquè no podem fer-ho? I vinga”. Té algun

aspecte reivindicatiu el castell o el correfoc? No. Però s'ho passen bé i llavors la gent

ho vol. Tots perseguim el mateix, tots perseguim passant-s'ho bé, llavors si ens ho

passem fem el que sigui. Fem castells, fem teatre, cantem o fem dansa. Però la gent

veu que un grup s'ho passa bé, nosaltres també volem passar-ho bé, imitem. I això és

la evolució després amb els anys. Clar, estem parlant de 40 anys i dels primers anys a
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ara ha canviat molt.

Ja potser segueix una altre lògica, més festiva.

Que és lo més normal. Els diables quan van néixer al seu inici a Catalunya era per

passar-s'ho bé. A part del Corpus i tot la història i demés, però era per disfrutar-ho. El

que passa és que aquí vam passar quaranta anys de dictadura i vam començar de

cero. I llavors va ser per fer una cosa popular i passar-ho bé. Però després això s'ha

anat normalitzant, que és el que ha de ser, que sigui més festiu i ja està.

Un cop comença a engegar i comença a ser autònoma la colla de diables, quina

relació amb altres entitats?

La colla de Diables del Clot, que primer es deia Ball de Diables del Clot, per imitació

exacte de les colles de Tarragona perquè després es va canviar el nom però clar, com

allà es deien ball de diables pues aquí també. Després es va canviar i veiem que són

models diferents. El model barceloní i el model de Tarragona. Són diferents. Bueno.

Va néixer, com t'he dit, al Centre Excursionista Sant Martí, però era una entitat que

només era excursionista i això... primer, suposo que al principi es pensaven que era

una cosa puntual, però quan van veure que agafava importància i que cada vegada hi

havia més diables, i que volien un espai... no encaixaven. Tot i que tots ells eren

excursionistes però clar, suposo que ja s'afegia gent que no ho era d'excursionista,

venia per diables, però allò era un centre excursionista, aquestes coses que a vegades

el purisme... Llavors van dir que... ho ells no estaven agust, suposo que una mica de

cada, uns no estaven agust, els altres que aquell no era el seu lloc i llavors van fer el

pas de voler marxar. Llavors com que ens coneixíem aquí al barri i aquí hi havia la

secció de cultura que era gegants i el drac pués vam dir escolta, i si ens ajuntem?

Llavors  després  de  parlar  i  reunions,  perquè  hi  havia  una  mica  de  recel  per  la

independència de cadascú però bueno, al final van vindre aquí i ens vam ajuntar. I

ens vam ajuntar amb el paraigües de la secció de cultura de l'Orfeó. Que en principi

la secció de cultura no es va crear només amb la idea de fer gegants i drac, sinó de

fer actes populars. O sigui que la secció de cultura era molt més. Fer altres activitats

de cultura popular, però al final el temps hi ha deixat en dos, només gegants, drac i

diables,  bueno  i  tabalers,  grallers...  però  de  fet  la  secció  de  cultura  podria  fer
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qualsevol cosa que fos de cultura popular. Des de cagar el tió, o la revetlla que es fa o

qualsevol altre cosa.

Perquè creus que en general,  almenys a Barcelona, han pres més força aquestes

tradicions com diables, gegants o castells, que no n'hi havia a Barcelona, perquè

creus que han pres més força que potser altres que podien tenir més presencia com

les sardanes per exemple o el ball de gitanes.

El ball de gitanes és més del Vallès i el feien més els esbarts. Però els esbarts no han

evolucionat gaire, molts d'ells.

Aquí n'hi havia forces, oi, aquí al barri?

Aquí  al  barri  n'hi  havia  tres.  Encara  n'hi  ha  tres  però  pràcticament...  un  està

pràcticament que no fa res, l'altre que s'aguanta perquè col·labora amb un altre, i

l'altre que aguanta perquè és només esbart. Com que és només esbart totes les forces

s'han focalitzat, quan estan dintre d'una entitat són diferents seccions i cada secció ha

de tirar per endavant la seva secció. Els esbarts no han evolucionat gaire i aleshores

clar, això de danses tradicionals doncs el jovent ho veu d'una manera diferent. En

canvi lo de diables, lo de gegants, lo de castells és diferent que no posar-se un tratge

típic d'una comarca de Catalunya o de País Valencià o de les Illes i posar-se a ballar

en un escenari. Sardanes... eh... va ser important com a símbol de resistència durant

la dictadura, tot i que estava perseguit i demés però era lo únic que es podia fer, però

és... jo crec que pel jovent no és molt engrescador. I tampoc és una cosa que hagi

evolucionat massa, tot i que ara hi han diferents tipus de sardanes i demés però no és

una cosa que hagi evolucionat massa. Vas a veure les sardanes ara i són les típiques

de tota la vida. Potser hi ha quatre sardanistes que si, que fan unes coses que no se

quantes històries però això no és lo que la gent balla. Llavors, no hi ha hagut una

evolució ni amb l'esbart ni amb les sardanes. I es veu ja com una cosa antiga potser, o

que no ha evolucionat. I això per al jovent no és atractiu. En canvi els gegants pues

bueno, hi ha més contacte amb la gent, en diables també.

És curiós perquè un del valors que potser donem als gegants, als diables... és que

siguin  tradicionals.  És  cultura  popular  i  tradicional.  Però  d'alguna  manera
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necessitem que actual.

Si. Parlem de tradicional però aquí a Barcelona, bueno a Barcelona i de Barcelona en

amunt en el cas de diables, en cas de gegants casi també, era tradicional a un altre

lloc  però  aquí  a  Barcelona  no  era  tradicional.  Aquí  parlem  de  correfoc  com  si

s'hagués fet tota la vida, i el correfoc no té ni 40 anys, la paraula correfoc i la manera

com es fa un correfoc tindrà uns... 37 anys o així, va ser posterior. Llavors el... si que

és tradicional però en el seu lloc d'inici, per exemple els diables a Tarragona ho eren

però no... aquí Barcelona i la resta de Catalunya no ho eren. Els castellers no ho eren

de tradicionals, enlloc, només a Valls, Falset, o el Vendrell, comarques de Tarragona,

però a la resta de Catalunya no era tradicional. Llavors em... és la novetat, lo que per

unes comarques és de tota la vida aquí és la novetat. En canvi la sardana i els esbarts

estaven a tot arreu, llavors no són gaire novetat. Gegants més que res és que van

arribar casi a desaparèixer, aquí Barcelona tret dels de la ciutat i algun barri... barri

Gòtic... però tampoc hi havia massa gegants i moltes poblacions els havien perdut, i

aquí s'ha fet una tasca brutal de recuperació de gegants i de grallers. Els grallers no

existien només per tocar amb el toc de castells. Jo vaig descobrir la gralla aquí a

l'Orfeó en un recital. Desconeixia per complert la gralla, no sabia quin instrument

era. Ens la van ensenyar i “ai si, és allò que toquen els castells quan pugen”, i des de

llavors ençà sembla que sigui una cosa super habitual.  La gralla pràcticament va

desaparèixer també, només un reducte amb els castells perquè sinó clar, no poden

pujar.

Tornant una mica als orígens, em deies que al 77 o aquells anys les institucions,

l'ajuntament o el districte comencen a permetre aquestes celebracions o que la gent

prengui la iniciativa amb les festes del barri, no?

Si, que pugui muntar les festes la gent. 

Aleshores, a part d'aquesta permissivitat dóna algun altre tipus de suport?

Al  començament  l'únic  que podien  donar  de  suport  era  facilitant  amb permisos,

perquè diners no n'hi havia, ni a l'ajuntament. Llavors donaven facilitats per tallar els

carrers, per muntar les festes, posant la poca Guàrdia Urbana que tenien... facilitant-

ho. I si tenien alguna subvenció la repartien. Però no hi havia massa, però lo que hi
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havia si. O ens posaven en contacte amb firaires, perquè llavors els firaires també, a

part de pagar els seus impostos també col·laboressin amb la festa major. Però això va

ser l'ajuntament que ho va facilitar el contacte. Nosaltres als firaires no els coneixíem

ni en sabíem res de res.

O sigui que potser hi havia una voluntat de l'ajuntament, no només de permetre sinó

de promoure.

Home  aquí...  la  majoria  d'ajuntaments  que  van  guanyar  eren  d'esquerres.  De

socialistes o del PSUC. Com que eren d'esquerres ho tenien claríssim. A més que

molta gent que va pujar als ajuntaments venia de les associacions de veïns i partits,

no?  Però  els  partits  també  estaven  dins  les  associacions  de  veïns.  Llavors  van

facilitar molt i potenciaven molt. El que passa es que clar, no hi havia recursos i amb

tot lo que es podia facilitar, que si les vies públiques, tallar els carrers, el poc material

que hi pogués haver, les pocs quartos i contactes pués això. Partíem de cero, clar. La

mort  d'en  Franco  i  el  final  de  la  dictadura  és  tornar  a  començar  de  cero  per

normalitzar la situació. Bona prova és nosaltres mateixos que érem centre moral i ara

som orfeó. Es que es va tindre que treballar a tot arreu.

La reacció de la ciutadania com va ser?

Fantàstica.  Fantàstica.  La  gent  sortia  al  carrer  molt  més  que  ara.  Perquè  era  la

novetat. I amb quatre coses ja. Pensa que per exemple es demanava als bombers que

vinguessin perquè tiressin espuma i amb això fessin una piscina d'espuma. Que ara

està  professionalitzat però clar,  llavors  no hi havia ni empreses ni recursos,  pues

suposo que l'ajuntament deuria parlar amb bombers que eren municipals i deuria dir

vinga, a tirar espuma i que serà divertidíssim. Quin cost tenia? Pues molt baix perquè

venien  els  bombers,  tiraven  espuma,  tots  quedàvem xops  i  ho  passàvem pipa.  I

aleshores... perquè ho deia?

Si, la reacció de la ciutadania.

Si. la reacció va ser molt, molt, molt positiva. Sortia gent en quantitats. Quan es feia

un ball de festa major s'omplia... la gent tenia moltes ganes de sortir al carrer. Moltes

ganes. I va respondre molt bé.
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Ara una mica dels canvis,  saltem en el temps i  des d'aleshores  fins ara,  què ha

canviat a la colla de diables? Quines coses veus més clarament han canviat, potser

no tant de l'any 77 però als 80 quan diables ja està a l'orfeó i ja té una dinàmica de

colla.

El que ha canviat més és la gent. La gent ha canviat. Cada vegada a la gent ens

agrada més que ens ho donin tot fet. Abans com que teníem moltes ganes i no teníem

ni una pesseta, perquè abans eren pessetes, ens ho teníem que fer tot nosaltres. I ara a

la gent veig que li agradi tot que li donin més tot fet. Jo pago una quota, doncs ja està

ja ho tinc tot fet. Quan la idea de l'associacionisme i la base de l'ateneisme no és

això, sinó que entre tots ens hem d'arremangar i fer-ho. Nosaltres. I posant l'esforç

personal és quan les coses surten. Però no tothom pensa així. Jo vinc, en el meu cas

vinc a fer de diable, doncs dóna'm una capa i un carretilles i tiro i ja està. Però bé,

algú  s'haurà  d'encarregar  de  carregar,  de  la  reparació  de  les  capes,  de  comprar

pirotècnia, de demanar els permisos... a no, això no, jo vinc a fer de diable. I això

extrapola-ho a tot. Llavors ens hem acostumat a que... diuen que vivim més bé, si,

però això d'arremangar-se massa no. Pago una quota, vinc a fer de diable i ja està. Si,

però encara que paguis la quota si no fas tot lo altre no sortiràs, i això la gent no ho

entén. O potser no hem sapigut transmetre el missatge o no hem sapigut mantindre el

missatge de que aquí si es fan les coses és perquè la gent posa el seu esforç personal.

Lo de la quota és una cosa més, amb la quota no sobrevivim, sobrevivim amb l'esforç

personal,  no  som un centre  cívic.  El  centre  cívic  sobreviu  a  base  de  diners,  les

entitats, digues ateneu, digues diables, sobreviu a base de voluntariat i des de la base

del treball personal afegit.

I en quant a nombre de persones, ara som poc més de 80 persones a diables, als

anys 80 més o menys quantes persones hi havia a diables?

Mira a l'any 77 els diables devien ser uns 8. I a la secció de cultura de l'Orfeó durant

molts anys vam ser cinc. Però cinc que ens arremangàvem a tothora, després de la

feina, la família i demés. Nosaltres havíem fet els gegants, manualment, i el drac

anant a comprar la roba, cursos per aprendre el paper, la xarxa de galliner... i vam

tirar moltes coses endavant, moltíssimes. I amb diables igual, les capes i demés, ara
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les capes les fem fer, bueno jo no dic pas que no però és més fàcil. Quan un treballa

una cosa se l'estima més. Sigui el que sigui. Perquè? Perquè veus el que et costa,

veus el que sues, veus el valor que té i això ho estimes moltíssim. Quan una cosa te

la donen feta no saps el valor que té. I aquí està la qüestió. És una qüestió d'esforç.

Podem ser vuitanta però jo em preguntaria, d'aquests vuitanta quants s'arremanguen.

I llavors això és un defecte pervers perquè els quatre que s'arromanguen es poden

arribar a rebotar perquè “cony, els altres no fan res i sempre som nosaltres els que ho

tirem endavant, pues jo sóc com els altres”. I això pot arribar a dissoldre qualsevol

projecte. Perquè la gent està perdent el valor afegit del treball personal que és lo que

ha fet sobreviure els ateneus, les entitats de tot Catalunya, perquè aquestes entitats es

van crear a base de gent que treballava aquells anys. Pues posant totxos o posant

fustes els fusters o ara els oficis no n'hi han tants, la gent no és tant d'ofici però hi han

feines que s'han de fer igualment. El tema de permisos, ara les xarxes socials són

importants,  també és una feina.  Algú l'ha de fer,  abans era un tio que posava els

maons  i  l'altre  arreglava  els  telers  o  lo  que  fos  i  ara...  i  això  és  lo  que...  la

supervivència de les colles de diables o de qualsevol cosa de cultura popular passa

perquè la gent entengui que ha de posar esforç personal. Apart dels diners, que són

relativament importants, relativament, el que és important és l'esforç personal.

I  respecte  les  festes  que  celebra  una  colla  de  diables,  creus  que  ha  canviat  el

significat? Ho dic pensant en que potser abans podia tenir un significat religiós,

corpus i de més, i ara potser es vincula més amb la reivindicació nacional.

A veure, diables es va mantindre des de les comarques de Tarragona i conserven una

part religiosa, com els Versots i així. Aquí a Barcelona potser a l'Edat Mitja potser

havien sortit amb el corpus. Quan es creen de nou aquí a Barcelona, i de Barcelona a

Catalunya, és un model diferent al de les colles que hi havien. Per això els diables

són més festius. Perquè ho preguntaves?

Si, si aquesta festivitat té alguna relació amb la religió o amb la identitat nacional.

No. Quan es creen de nou, el nou model per dir així, ja no té res a veure amb la

religió.  Això és  una  cosa  que ha  quedat  enquistada  diguem,  en  alguns  grups  de

Tarragona,  però la  resta,  com que són de nova creació ja no tenen aquest lastre,
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perquè són de nova creació.  Han agafat un model però han agafat només la part

festiva, per lo tant ja no té res a veure amb el model religiós. I nacional tampoc, jo

crec que és totalment festiu. No. 

Què creus que aporta una colla de diables al seu barri o ciutat?

A nivell de barri fer barri. Jo crec que al barri del Clot els veïns estan molts contents

de tindre la colla de diables del Clot. Perquè els hi dóna personalitat, ja ho esperen. I

això, fer barri, fer comunitat, i quan se surt a fora el mateix en aquelles poblacions o

barris. Perquè qui et convida, no et convida l'ajuntament o el barri, et convida una

altre colla que volen fer el mateix que estàs fent tu aquí, fer que la gent surti al carrer,

fer poble, fer societat. Com nosaltres fem aquí. Per tant jo diria això, fer barri o fer

poble. Quan anem a un altre lloc és perquè ens conviden un companys com nosaltres.

I quan venen aquí el mateix. Poques vegades una institució ens diu “veniu aquí”,

tenen que ser coses molt puntuals. 

Una reflexió que em venia al cap, tu em deies que la creació de colles que cada

vegada va creixent, al principi té a veure amb aquest tornar al carrer o recuperar-lo

però després hi ha un aspecte lúdic o festiu.  Però em venia al cap si  podia ser

també,  no  només  els  diables,  sinó  totes  les  festivitats  tradicionals,  si  podia  ser

d'alguna manera una resposta davant la globalització. Creus que pot tenir alguna

cosa a veure el voler fer alguna cosa pròpia al territori?

Tu això quan ho emmarques això? Ara o abans?

Ara més aviat, que segueixen apareixent colles.

A veure. Les colles, siguin del que siguin, són un signe d'identitat. Som la colla de...

Però més que globalització és un símbol de identitat del teu lloc on estàs, però de la

teva petita societat. És un barri però no és Barcelona. O un poble que identifica a la

colla en el lloc on està. Clar si això vol dir que... és antoglobalització... se li pot

donar aquesta visió però... perquè clar no és global, però jo diria que és més aviat

conseqüència,  però  que  és  identitat  amb el  territori  on  estàs.  Que de  fet  és  una

conseqüència de la globalització. No és tot global sinó que és... bueno.
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Si, no ho deia com un moviment conscientment antiglobalització, no és això.

No, no és un moviment conscient, porta com a conseqüència això. Però no és, serem

això per si antiglobals, no.

No, però en un món que sembla que s'uniformitza,  en canvi  veig que apareixen

aquestes formes culturals que prenen força i tenen més gent que hi participa.

Però tu ho estàs veient des de Catalunya, eh, ara surt fora de Catalunya i veuràs que

hi ha?

Vols dir que això no passa fora de Catalunya?

Coneixes gaires colles de diables fora de Catalunya?

No, de diables no, i no se com estan les festes tradicionals fora de...

No, no, és una mica... hi ha algo de gegants, s'està recuperant algo de gegants però

més així des dels ajuntaments, però de dracs i de diables i així cero. Hi han més balls

regionals  i  costums pròpies  de  cada terra.  Amb lo  qual  a  vegades  no  coincidim

massa, si tenen a veure amb animals i toros i demés. Però bueno, un altre tipus de

manifestacions populars. Però clar també són, t'identifiquen amb el territori aquell.

Però clar, la tradició que hi ha aquí a Catalunya, és que Catalunya és una nació que

l'aspecte associatiu el tenim a les venes. Aquí s'ajunten tres i munten una entitat, per

tot, és brutal. Això no passa fora de Catalunya. I no dic Espanya, dic França o Itàlia

o... aquí de seguida ens ajuntem i fem una entitat o una associació per no res. Però

bueno és una... una tradició i una manera de ser nostre aquesta. I que ens ha... ha fet...

ens ha ajudat a sobreviure com a poble aquesta manera de fer d'ajuntar-nos, ens ha...

ara perquè som diables però en altres temps han sigut altres tipus de manifestacions,

però  es  que  quan la  gent  s'ajunta  amb alguna cosa  que li  agrada fa  que  puguin

mantindre més la seva identitat com a poble. I això pues a començament del segle

XX van ser els orfeons, després les sardanes i els esbarts, i els ateneus, bàsic, bàsic. I

amb tot això s'ha pogut aguantar una dictadura de quaranta anys i aguantats aquests

quaranta anys renéixer una altre vegada. Però és perquè això estava mantenint-se,

mantenint-se com es podia, aguantant, i quan ja t'han donat la llibertat ha esclatat de

quaranta mol formes. I algunes que estaven en molt reducte han crescut molt, diables
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o castellers o gegants també.

Creus que els correfocs de Barcelona són un patrimoni?

El... model de Barcelona jo crec que... Bé, que entens per patrimoni?

Bé l'ajuntament de Barcelona ho defineix com a patrimoni.

A veure, jo crec que la paraula patrimoni és molt fort. Tot lo que és patrimonial són

festes  de  molts  anys.  De  molts  i  que  llavors  veus  aquell  recorregut  té  un

reconeixement, aquesta tasca de més de cent anys o de dos-cents anys. Llavors una

cosa que és relativament nova... m... jo no se si a lo millor l'ajuntament vol dir que el

model, més que patrimoni un model nou que ha nascut propi de Barcelona. I aquest

model propi de Barcelona s'ha estès a molta part de Catalunya. A la major part de

Catalunya aquest model s'ha estès. Si es refereix a això...  però jo crec que és un

model el correfoc, perquè clar, la paraula correfoc que va ser una paraula inventada

fa  com 30  anys  ha  sigut  una  paraula  adoptada  inclús  per  les  colles  històriques,

aquesta paraula també l'han adoptada. S'ha adoptat a tot Catalunya. Però clar, si anem

a ser realistes i rigorosos veus que té pues 37 anys. Que van dir “pues fem una festa i

no se què, i quin nom l'hi posem?” I algú es va inventar la paraula i a partir d'aquí ja

hi som. Però va ser l'Ajuntament de Barcelona, aquest nom va sortir de l'Ajuntament

de Barcelona. Tècnics, que venien molts del carrer, bueno del carrer, d'associacions

de veïns i entitats i demés, i que havien treballat molt el tema de joventut, doncs des

d'allà, de cultura i de joventut, al voler fer aquestes manifestacions de correfoc però a

nivell de Barcelona, clar no és lo mateix fer un correfoc a un poble de Tarragona que

fer-ho  a  Barcelona,  sempre  es  multiplica  per  qüestió  de  números,  sempre  es

multiplica de gent, de pressupost, de tot. Clar, va sortir una cosa enorme que no hi

havia enlloc igual, llavors li havien de donar un nom, què era allò? Una cercavila de

foc? Però com que la gent corria i hi havia foc doncs corre-foc. I va sortir així el

nom, des de l'ajuntament. 

Tu com definiries una festa popular tradicional? La cultura popular i tradicional

què és?

Uf...  la  cultura  popular...  surt  del  poble,  surt  del  poble  d'una  manera  senzilla  i
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espontània. I amb el temps, com que es va repetint, es fa tradicional. Jo crec que

aquesta seria, d'una manera molt senzilla. Per exemple aquí al Clot no hi havia per

exemple Carnaval. Bueno. Pues un dia ens vam ajuntar i fent una cervesa vam dir

“fem-ho?” va pues fem-ho”. Va sortir de la gent del poble, i amb el temps s'ha fet

tradicional. Jo crec que també amb els anys i amb els segles passa el mateix. Si anem

als esbarts per exemple, tenen danses dels pagesos de quan acabaven de fer la collita,

de quan acabaven de fer la verema, o quan eren festes. Però eren danses del poble i

que les feien el dia de la verema i el dia de la festa major, i ja està, res més. Per tant

era una expressió del poble, i amb els anys, a base de repetir-ho i repetir-ho doncs

dius, és la tradició que ho fem cada any, o que ho fem cada quan sigui. 

Bé,  canviem  una  mica  de  tema  perquè  també  et  podia  preguntar  sobre  el

funcionament.  Tu  em  deies,  el  que  més  ha  canviat  és  l'actitud  de  la  gent  que

participa. Si jo ara et pregunto com funciona Diables del Clot tu què diries?

En teoria molt bé però a la pràctica no funciona. Perquè jo crec que està molt bé

voler prendre les decisions entre tots i trobar-nos periòdicament, sovint, i prendre les

decisions entre tots i tot però veiem que això no és real. Aleshores clar, resulta que en

una colla que som tanta gent doncs resulta que es troba molt poca gent i clar, això no

és representatiu de tota la colla. I no ho dic pels que arriben sinó pels que no hi són.

Aleshores les coses evolucionen i els models també. Llavors el model aquest si la

gent vingués i participés seria perfecte. Perquè no bé? Doncs cadascú tindrà el seu...

uns  perquè  no tenen  ganes,  altres  perquè  té  família,  altre  perquè  té  feina,  altres

estudis... la vida està molt complicada, hem de ser realistes, llavors hem de buscar

una altre manera de funcionar. Abans funcionava aquest model perquè venia la gent,

ara que no ve la gent aquest model assembleari, perquè això és un model assembleari

que està molt bé, però si no ve la gent no hi ha assemblea. L'assemblea està quan ve

gent i gent que pugui representar a tota la colla. Si no venen perquè no poden o

perquè no volen s'ha de buscar un altre model. Però això és l'evolució de la vida.

Quan es va fundar la colla com funcionava? Quan es va fundar o els primers anys.

La colla sempre ha funcionat molt assembleariament, sempre, sempre. Però la gent hi

estava més posada, és lo que deia. La gent es posava a fer feina i venia a les reunions
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a fer feina. I venia i es discutia i es feien discussions llarguíssimes i esbatussades

llarguíssimes però... sempre ha sigut una colla molt, molt assembleària. El que passa

és que ara el model que hi ha no és atractiu. Perquè la gent no ve ni quan diem de fer

una assemblea extraordinària. Llavors si aquest model no serveix n'hem de buscar un

altre  que  funcioni.  Més  direccional,  més  directiu  però  es  que  sinó  tendeix  a  la

desaparició perquè si no hi ha l'assemblea que dirigeixi qui mana? Quan es fa una

assemblea  mana  l'assemblea  però  si  l'assemblea  no  hi  és  qui  mana?  Llavors

desapareix  la  colla  perquè  no mana  ningú.  Llavors  s'ha  de  buscar  la  manera  de

funcionar.

Jo  des  que  sóc  aquí  recordo  que  l'estructura  organitzativa  bàsicament  eren  les

reunions de dilluns...

assembleàries. 

...i les assemblees quan es feien.

Quan dic assembleàries vull dir que sempre es pren... o sigui no vull dir que sigui...

sinó  que  les  decisions  es  prenen  entre  tots.  Llavors  les  reunions  de  dilluns  eren

perquè venia gent i es prenia entre tots.

Tu quins altres sistemes recordes?

No, no, jo només recordo aquest sistema. I jo diria que és dels únics que perduren. Jo

ni crec que hi hagi massa colles de diables que funcionin així amb reunions cada

quinze dies, sense junta directiva per exemple o comissió o diga-li com vulguis.

I creus que es pot fer que funcioni? Tu series partidari de mantenir aquest model i

seguir apostant per aquest model encara que ara mateix no funcioni?

Si la gent ho vol si. Però si la gent no ho vol no. Lo perfecte és que decidim entre tots

però ha de venir tothom perquè sinó al final el tema és que la colla desapareix perquè

ningú pren les decisions.

O sigui, quan dius que la gent ho vol vols dir que la gent ho vol vols dir que la gent

ho vol i hi és, no només que els hi agradi com a ideal.
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Clar. Potser ens hem apoltronat més i ens fa més mandra les reunions, ens fa més

mandra la feina manual, tot plegat. De fet és lo mateix, la feina manual o una reunió,

és sortir de casa per fer una cosa entre tots. Si la gent no ho fa pués... no té futur. 

Tinc una mica la sensació què en aquests últims anys, dic aquests últims anys perquè

són els que he estat jo, que permanentment hi ha la sensació de necessitat de canvi,

hi ha conflicte que genera canvi, d'alguna manera. És a dir, hi havia les reunions de

dilluns, després es va passar a funcionar per comissions amb les permanents i ara hi

torna a haver aquest grup que bé, també busca fer una altre volta.

Clar,  però  fixa't  que  es  va  reduint.  Era  primer  assembleari  amb les  reunions  del

dilluns, però llavors es passa a permanent. Això ja és una reducció en quant a número

de persones. Quan passes de la reunió de dilluns que se suposa que ve molta gent

passes  a  la  permanent  redueixes  el  número  de  persones,  i  si  després  passes  a

comissions encara redueixes més el número de persones. Això vol dir que el sistema

assembleari està fallant perquè la gent no respon. Passes a la permanent, passes a la

comissió, cada vegada un nombre més petit de persones. Quan abans era molta gent

la que venia a les reunions, quan abans era a les reunions de dilluns o de dimecres o

quan fos eren quinze o vint persones. Ara això és impensable, cada setmana és molt

pesat o cada quinze dies. Això la gent que encara fa una mica de feina. Ja no et parlo

de la gent que diu “jo vinc aquí, pago la meva quota i ja està”. Llavors s'ha de buscar

la manera de funcionar. Quina? La que sigui més realista. A més la vida és cíclica, o

sigui que un model de funcionar no vol dir que en un futur, més proper o més llunyà

pugui  tornar  a  funcionar,  això  és  segur  perquè  mires  la  història  i  el  mètode

assembleari ha anat apareixent i desapareixent. I els altres mètodes igual. Hem de

saber adaptar-nos a la societat actual, i quan dic societat vull dir a les persones, i

perquè la  colla  pugui  continuar.  Quin és  el  millor  model? Parlem-ho entre tots  i

siguem realistes. Sense descartar que això pugui tornar a passar. Però això potser ja

les noves generacions. Això ja no ho se.

Si tothom, o més o menys tothom, digués podem ser-hi i volem participar, tu quin

model proposaries?

Tothom és molt fort. Tothom és molt fort, llavors si és tothom el mètode assembleari
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jo crec que funciona perfecte. El problema és que no hi és tothom. I quan ets quatre

doncs dius bueno, hem de buscar una altre manera de fer. Això és una constant a

l'any... al segle que vivim, eh. Jo per exemple, a vegades n'hem parlat a la federació

d'entitats, ens estem plantejant un canvi de model perquè a la federació es trobaven

totes les entitats del barri una vegada al mes. Es va anar afluixant la participació i

llavors vam fer cada dos mesos. Ara la fem cada tres o quatre mesos i cada vegada hi

ha menys entitats que vinguin. Pues ens estem plantejant un canvi,  perquè de fet

aquest mètode de la federació també és assembleari a nivell d'entitats, cada mes totes

les entitats i entre tots decidim com fem la festa major, no se què no se quantos. I

anaven totes les entitats. I també cada vegada es porta més des d'una junta. I després

aquesta junta té comissions per cada un dels temes, i procurem que aquesta junta hi

hagin  representants  del  màxim  d'entitats  importants  del  barri  per  treure-li  més

representativitat,  sense  excloure  a  ningú,  però  es  treballarà  des  d'una  junta  i  per

comissions.  I  era  també  assembleari,  però  estem  veient  que  aquest  model  no

funciona.  La última reunió de plenari  de federació pues érem cinc o sis  entitats.

Llavors què fem? Aquest és un plenari o no ho és? Siguem realistes. El model és bo?

Si. Però si no venen no és bo. Ens ho marca la gent.

Creus  que  hi  ha  dominacions  dins  la  colla?  De  discursos  o  de  persones  més

dominants?

A tot arreu sempre hi ha persones amb més caràcter o amb més personalitat que per

una cosa o per altre destaquen. Jo no crec que ningú vulgui... ningú vol ser líder però

tothom s'escolta més a unes persones o unes altres. Perquè porten més anys, perquè

tenen més ascendència... però això és així aquí i a tot arreu. Però ningú té la manera

de ser protagonista sinó que la manera de ser d'un fa que destaqui més o que se'l

tingui més en compte.

La última pregunta, hi ha situacions a la colla que no t'agradin, o actituds a la colla

que no t'agradin?

Si.

I davant d'això què creus que hauria de passar?
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No ho sé. La...  principal cosa que em subleva molt és quan veig que hi han uns

quants que estan reunits, perquè fan reunió d'una comissió de no se què o reunió de

colla... i llavors n'hi ha uns altres que estan fent una cervesa. A mi em subleva molt,

perquè ho trobo injust. I a més fa mal perquè els que estan treballant diuen “cony, jo

també em vull fer una cervesa com aquests”. Llavors s'adopta la postura que per mi

no és correcte, que és lo que deia del valor afegit de la feina. A tots ens agradaria fer

una cervesa a la terrassa del bar i demés, però si a tots ens agrada sortir de diables i

fer i proposar projectes i demés, té una feina. Però llavors alguns no ho venen així. I

a mi em cou quan veig que uns estan fent feines, treballant o fent coses al taller i

altres prenent-se una cervesa. Ho trobo molt injust i un mal exemple. Que s'hi pot

fer? No ho sé perquè a més a més si hi ha una cosa que encara em cogui més és que

els  que  s'estan  prenent  una  cervesa  encara  facin  conyeta,  que  facin  conya  de  la

situació. Que dius a sobre se nen foten. Sense mala intenció perquè tots som amics i

companys però la brometa hi és, que dius uf... això... mira, el primer que ho parlo és

amb tu, eh, el primer cop, però m'encén molt, i més quan veig que els personatges es

repeteixen. Les persones que són les mateixes. Però clar, llavors això ja és qüestió de

colla. Aquí ja... com s'ha d'actuar... això ja depèn de cada... de què vulguem ser, i que

establim que per ser de la colla de diables comporta una sèrie d'actituds i de fets. I

més ara que hi han moltes colles de diables. Això és molt fort eh.

I habitual.

Mentre acceptem que uns facin una feina i els altres estiguin fent unes cerveses. Si

algun dia diem a veure, els que volen tirar foc però només prenen cerveses no ens

interessen. Ens interessen només els que volen tirar foc i treballen pel foc. Però clar,

aquí s'ha d'excloure gent. És a dir la colla treballa d'aquesta manera, entre tots ho fem

tot, no entre uns quants treballem per tot, no, entre tots ho fem tot i els que no ho

acceptin que busquin una altre colla però clar, aquí hi han molts anys d'amistats,

histories de molts anys... i això és fort, això és molt fort.

Bé, això és tot Jordi.

Mentre no molestin.
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No, molestar no, no?

Oh, a vegades...

Ja, a vegades també hi ha mals rollos, no?

No, el que no m'agrada gens és que persones que creguin que perquè porten molts

anys a la colla això els hi dóna uns drets per sobre de persones que porten menys

anys i que sovint s'arremanguen més que no pas els que porten més i que diuen “jo he

fet, jo he fet, jo he fet”, gràcies, però ara ja no serveix de res. Moltes gràcies per tot

lo que has fet però ara ja no serveix de res. Per tant ara no em vulguis imposar una

manera de fer les coses quan no estàs aquí treballant per la colla. Pots donar la teva

opinió però no pots imposar aquí les coses perquè no estàs al peu del canó fent les

coses, i això costa de veure per part de la gent veterana.

Clar, suposo que s'ho senten propi, recorden quan van fer però...

Però el temps passa i tots ens hem d'anar recol·locant. Jo entenc que estiguin en una

altre fase de la vida però no que per unes coses estiguin en aquesta època de la vida i

per altres vulguin estar com fa 20 anys enrere. No. no. O tots com estem ara o tots

com estàvem abans. No. No podem fer aquestes diferències, no?

Bueno, no se si ho arreglarem però ho intentarem, no?

Si, si jo crec que si, i tant que ho arreglarem. Ens ho passem molt bé, no?

Si.

Pues ja està.

Ara, arribar a un moment en que diguem “això funciona” i tinguem aquesta plena

sensació suposo que és difícil.

Però a vegades hem de mirar una mica... tindre altitud de mires i mirar què tenim al

nostre voltant. I jo et diré una cosa. A pesar de tot la colla de Diables del Clot és de

les que millor funcionen. Busca altres colles, mira tot lo que som capaços de fer. Ho

fem a empentes, rodolons, a últim moment sobretot, però a veure... ara amb el 40

aniversari, la festa del foc que muntem per festa major, els correfocs, les sortides que
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fem, quan sortim a la Mercè la quantitat de gent que sortim, i a més es va fer el drac,

després el Tolc, ara el Pork, s'han renovat vestits, tabalers també deu n'hi do el grup

de tabalers que hi ha, osti. Mira ara al voltant, mira les altres colles i dius, vale, hi ha

molta cosa per millorar però es que estem a un nivell d'activitat molt forta i el nivell

d'exigència que ens posem és molt alt. Si no ens poséssim tantes exigències seriem

com la majoria de colles de Barcelona. Quantes colles de Barcelona tenen el Pork, el

Tolc,  la  festa  del  foc,  un  grup de  tabalers  potent,  un  grup  de  tabalers  infantil...

quantes colles tenen això? Si quan surten a la Mercè que és quan més gent pot sortir

han de fer dos colles juntes perquè no arriben a una. El que passa es que nosaltres a

vegades  no  ho veiem això.  Tot  i  que  no  vol  dir  que  hem de seguir  lluitant  per

treballar millor i per passar-ho millor. Sobretot per passar-ho millor. Però es que el

nivell de Diables del Clot és molt alt. És molt alt. I això només te n'adones quan surts

d'aquí i dius ei! I això també passa a nivell d'entitat. Quan surts d'aquí i dius... i no és

que vulguis comparar, és que ho veus i dius caram. Una entitat com aquesta que fas

l'inventari de tot l'any, l'anuari i dius bua. I ho portes a fora i la gent diu “Uala!”. Es

que és curiós perquè ho valoren més els de fora que els de dins. I això extrapola-ho a

diables. Valoren més els diables de fora que els de dins. Bueno, s'ha de sortir fora per

poder-ho mirar. I sense compara eh. S'ha de valorar. Per això a vegades dic “sortiu i

així valorareu més lo que tenim aquí a dintre”. Tot sovint valoren més lo que tenim la

gent de fora que no la gent d'aquí. Però això és així.

Bé, doncs per mi ja està.

Si? Ja ho pots apagar?

Ja ho puc apagar, si.
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4.4 - Entrevista a en Dídac (16/05/2017)

Bé, aquesta entrevista, com et deia, és sobre el funcionament de la colla. Llavors la

primera pregunta és aquesta, si algú de fora et pregunta com funciona Diables del

Clot, tu què diries?

Avui en dia és una colla molt anàrquica però si que ve de... la meva opinió és que ve

d'una jerarquia no evidenciada, una jerarquia com amagada, i avui en dia és molt

anàrquica. Aquesta és la meva visió de la organització de... i estar començant a ser,

des de fa uns anys, s'està començat a entreveure l'assemblearisme.

Llavors vols dir que aquestes jerarquies que hi havia amagades ja no hi són?

Hi són però jo crec que l'assemblearisme està guanyant o està...  no és qüestió de

guanyar  o perdre però s'està  posant  més,  ara  és  més cosa  d'un grup que de  una

persona. Per sort. Hi són eh, també per sort perquè jo sempre dic que una de les

riqueses d'aquesta colla és la disparitat que té, des dels fundadors que alguns tenen

més de seixanta anys fins als nous. Tot aquest espectre.

Més o menys quan temps fa que ets a la colla?

Ara fa 12 anys.

I quan vas entrar quin era el funcionament? L'organigrama per dir-ho així.

Hi havia la jerarquia que jo veig ara d'aquell moment, és això, jo per a mi era molt

jeràrquic. Vull dir per mi hi havia una o dues persones que portaven el tema però no

estava acceptat, no? Som assemblearis, som anàrquics però fem lo que diu aquella

persona, no? Llavors per mi jo crec que la primera visió va ser un ups, diuen que som

assemblearis  però  només  li  fem  cas  a  aquella  persona.  Era  com  una  jerarquia

emmascarada, això, no em sortia la paraula. Jo crec.

I tu com hi vas entrar?

A través de la Joana. Jo conec a la Joana a la universitat i al res de coneixe'ns “bueno,

a la colla, necessitem gent”. Suposo que la Joana ja s'estava veient...  clar ella va

néixer aquí i també quan volia fer es trobava sempre amb un tope. I clar suposo que
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també buscava gent, suposo eh, això són suposicions, suposicions que després ella

m'ha confessat, de dir “jo buscava gent jove, de la meva edat, amb compromís, amb

ganes de fer coses, amb certa responsabilitat, amb coneixement de causa”. I bueno,

ens va dir de, ens va convidar a dos de la universitat i se'n va quedar un només, que

sóc jo. I llavors vaig entrar això, al primer any de la universitat,  o sigui que ens

acabàvem de conèixer. Ella també va veure en mi algo que podia aportar a la colla. I

mira, aquí estic, té bona vista.

Si. El que jo recordo d'organització de quan vaig entrar era bàsicament les reunions

de dilluns i si es feia alguna assemblea. Quan tu vas entrar també era així?

Si, es feien reunions, de fet no teníem ni local, fèiem reunions a la Farinera i si ens

reuníem. Jo recordo, tinc molt present les reunions pels estatuts de la coordinadora.

Justament, i si, si, reunions es feien però clar, després a l'hora de funcionar... però si

reunions se'n feien. Sempre se n'han fet. Però no es feien actes, hi havia secretaris

que  no  exercien,  bueno  això,  no  es  feien  actes  llavors  clar  la  reunió,  si  que  té

validesa, no? Però clar, com que la meitat de la informació es pot perdre pel camí,

no?  Bueno, en això també s'ha treballat molt. De fet jo tinc alguna acte en aquell

moment de quatre fulls “perquè tal persona diu que...” pesat. Potser no cal tant però

bueno era un primer moment, que potser en aquell moment jo no n'era conscient però

era un primer intent de dir informem a tothom del que s'ha parlat aquí.

I quanta gent hi anava en aquestes reunions, més o menys, recordes si eren 30 o eren

10.

No. Cinc, sis, deu, sis, cinc. No. Ara jo veig a més gent. En una reunió d'aquestes

ordinàries de un dilluns, tampoc amb molta presència eh, tampoc diré que ara super

bé.

Quins càrrecs recordes que hi havia?

Si, jo recordo el secretari només. Perquè si que després mirant, lo que et vaig dir dels

cables aquells, si que després mirant els estatuts de diables realment vaig veure que

diables  tenia  uns  càrrecs,  legalment  o  oficialment  assignats.  Però  jo  recordo  al

secretari. Només. 
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I no hi havia delegat de cultura també?

I recordo en algun moment de veure por ai “no se que de pirotècnia, no se que de...”

que si que hi havia algo. Ho diu als estatuts això, no?

Allà diu algo si.

Potser ho he vist allà. Si. I em preguntaves, perdó?

Delegat de cultura.

Delegat de cultura si, el Espi va ser molts anys delegat de cultura. Eh... i abans no

recordo qui era. Clar jo entro en un moment que això ja està molt consolidat. La

secció de cultura ve de... no ho se. Aquest ara és el tercer crec, des de que ho estic,

l'Espi, la Cristina i ara la Eva.

Com eren  aquestes  jerarquies  que  em deies.  O sigui  em deies  crèiem que érem

anàrquics però en realitat hi havia lideratges, com exercien aquest lideratge?

Bueno, clar un líder ha de tenir certes habilitats jo crec, per poder fer això i per a que

no es vegi que això... però bueno tenia aquestes habilitats per portar el grup per... no

manipular però per portar el grup per una via determinada, una cosa més així. No ho

se. Bueno a vegades si que es delegava si havíem fet alguna cosa o... no se tu has vist

alguna reunió portada pel Miralles no? Alguna reunió de correfoc. Només cal veure a

la gent, tots escoltant així (obre els ulls). Que no és dolent de vegades, perquè de

vegades s'han de tenir habilitats per fer això, però bueno hi ha gent que no les tenim.

Però bueno a vegades s'han de tenir. Que no vull dir que sempre sigui negatiu eh, en

algun moment suposo que és positiu. A la Raquel (diable de la colla de Sants) en

algun moment per a la colla ha sigut positiu les seves habilitats, o no, perquè la Joana

deia “és una dictadora”, però potser les seves habilitats enganxen, per això dic que de

vegades es pot positivitzar. Quin preu també. Però bueno. Clar no ho se, suposo que

amb les seves pròpies habilitats ho exercien. Clar el que veies és això, el que veus és

que si que hi han uns líders. Però com a tots els grups, no? En un cau passa això, en

un  grup  d'amics  passa  això...  els  qui  treballem amb  persones  veiem que  en  les

dinàmiques de grup sempre es genera un líder, sempre es generen liderats. Bueno,
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són dinàmiques de grup que es generen sempre.  Tampoc és una cosa rara que es

generi només a Diables del Clot.

No clar, i també penso que quan es genera un lideratge aquesta persona segurament

ha de tenir les habilitats que deies però també al grup li ha de venir bé d'alguna

manera.

Bueno jo crec que és algo social. Jo crec que això és a nivell de societat. Som una

societat  que bueno,  parlem molt  i  després  ja  ens  està  bé.  A vegades  ens  ve  una

persona que a lo millor exerceix la política i diu “vale pues posa't, està molt bé lo que

dius, doncs posa't, no vols fer-ho?”. Es que a vegades ens va bé criticar des d'aquí.

Bueno llavors al grup ja li va bé, al grup jo crec que és lo que dèiem, el teu espai de

confort és més ampli si hi ha una persona que ho controla. Però això no és, això és

una qüestió de societat i de com funcionem a nivell de societat jo crec. Ara que ens

comencen  a  ensenyar  el  cap  de  sistemes  més  assemblearis  o  de  sistemes  més

democràtics ens fotem les mans al cap perquè no estem acostumats a funcionar així,

perquè  no  estem  acostumats  a  funcionar  ni  en  microsocietats  així,  com  sempre

necessitem. Et dóna confort, et dóna tranquil·litat saber que hi ha algú i que la fina

sortirà, no? I això és una cosa que es diu molt aquí, no? “Bueno sempre us queixeu

però al final les coses surten”, a quin preu, no? Al preu que hi han hagut dos o tres

persones que han estat dedicant el seu temps a fer això. Vull dir els lideratges segons

per on els miris no tenen perquè ser negatius. Insisteixo, tu votes i saps que durant

quatre anys no t'has de preocupar  de res.  Pues aquí igual,  si  tenim un líder,  no?

Funcionem així. Ens pot agradar més o menys però jo crec que malauradament a mi

no m'agrada, perquè jo crec que hauríem de participar molt més en els grups en els

que estem, però bueno, tenir un líder ens va bé. Tenir un gurú, un guia, una cosa a la

que seguir. No?

Si. Suposo.

No ho sé eh, no ho sé. Clar totes les societats deuen tenir alguna guia o algun tipus de

lideratge suposo. Suposo.

És una manera, no?
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Si, per això dic, potser no és la manera que a mi m'agradaria. Per això dic que si una

persona té més habilitats i per això es menja a l'altre. Això que hem dit, intentem que

opini tothom, no? Tu que parles tant calla una mica. Ho tinc tot tant, tant mastegat

que ho vomito allà, tinc la verborrea, bueno verborrea no perquè tinc molt clar lo que

estic dient però bueno hi ha gent que a lo millor no té aquest punt de dir un moment.

Bueno són aquestes coses les que acaben portant a aquests lideratges a lo millor. Et

donc la raó, si anava per aquí la pregunta, que el lideratge no és només cosa del líder.

Jo entenc que si.

Un necessita a un líder i el líder necessita a un, no? Hi ha una simbiosi dels dos

elements

(entra una altre persona a la sala i la conversa es deté uns instants)

Que t'anava a dir, si, jo entenc que un líder, per moltes habilitats que tingui si el

grup no li  agrada o no vol tenir un lideratge doncs es genera un altre tipus de

funcionament.

A mi  pel  que  m'ha  arribat  eh,  que  hi  van  haver  coses,  una  esbatussa  entre  dos

persones i aquesta altre persona va tenir un problema molt greu amb altre gent de la

colla llavors automàticament, de forma natural, va ser de forma natural, bueno de

forma natural. Però si que bueno, la pròpia dinàmica va portant a un si i l'altre no. O

cap dels dos. 

Jo potser arribo més tard i tot però el lideratge del Jordi Miralles si que l'he vist,

l'he identificat, però sempre d'una manera molt natural, molt assumida. Potser per

això que tu dius.

Bueno per això no m'agrada dir que era tant, encobert ni res, perquè suposo que havia

sigut una dinàmica natural. S'havia donat allò. Pues lo que dèiem no? Té les idees

molt clares de lo que s'ha de fer, de com s'ha de fer, i a més les habilitats aquestes de

poder, a lo millor, insisteixo, a lo millor en un moment no és negatiu però mantenir-

ho... clar tot el pes en una persona.
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Bé, quan vas entrar, suposo que entres per la Joana però a la resta de gent no la

coneixies. Com et sents i com ho vius a l'inici?

En un primer moment sóc el de, o sigui sóc el col·lega de la Joana i després passo a

ser la parella de la Joana i a més el meu sogre és el president. La meva primera feina,

que  m'ha  sigut  molt  més  fàcil  que  a  la  Joana,  la  meva  primera  feina  és  la  de

desempallegar-me d'aquestes dues etiquetes. O sigui jo sóc el David, amb un criteri

propi,  amb una personalitat  pròpia,  no em cal  cap  escut,  no  m'aprofitaré  de cap

cognom. Això m'ha portat també a que la gent a vegades diu “ai, es que us poseu a

discutir com si fóssiu parella”, no, ens posem a discutir com dues persones de la colla

perquè ara ens hem canviat el paper. Tot i que sempre som parella, les 24 hores, però

si anem a una reunió som la Joana i el David. I com em sento? Bueno costa molt, no,

entrar  en un grup que és  colla  de col·legues  també,  entrar  en un grup que a mi

m'arriba que hi ha hagut molta gent que ha hagut de marxar perquè se l'ha rebutjat,

perquè era un grup més o menys tancat. El que passa és que en aquell moment jo

potser no anava amb els prejudicis que vaig ara i jo crec que en aquell moment tot

això ni ho vaig veure. Hòstia jo preguntava, buscava, tocava... que vas a fer això, jo

vinc, ah que vas a la fàbrica, puc venir? Vull dir estava a tot arreu. Però si que és

veritat que a nivell de grup costava molt. Tu pots conèixer la gent però entrar. És lo

que diem, la gent del carrer et diu “no jo es que aquí no entro, passo per aquí i passo

de llarg”, perquè això són coses que primer semblen molt opaques, i en veritat no ho

són. Que després entres i veus que bueno, però costa, al principi costa. A més veus

que aquí hi han personalitats bastant fortes. Hi ha gent, hi ha peces, i jo en un primer

moment si que noto una mica de, saps, bueno perquè potser hi havia unes coses molt

marcades i entra el pipiolo aquest i... però no per... si no que hòstia, bueno acabo

sabent més de pirotècnia a lo millor que... bueno, però per interès, perquè em mola,

no em mola, m'apassiona. I suposo que en un primer moment pot haver, per això hi

ha tanta gent que marxa, perquè hi ha molt gallismo. Potser era el tarannà d'aquell

moment i les persones canvien. Jo recordo ja el segon any ja estava preparant un

espectacle. Per cert van passar per davant i ens van dir “això és una merda”, però

bueno. Guanya el que et mola, guanya el que t'apassiona i guanya el que tens ganes

de fer. No tinc un mal record tampoc. Hi han punts i hi ha el dir “perquè és tant

difícil”.
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Jo li he sentit dir a la Joana alguna vegada m'ho explicat, que ella havia portat gent

que havia marxat per això que dius. També per faltes de respecte m'havia dit.

Clar, suposo que segons quins personatges. Per això la Joana a mi em diu “tu sempre

has intentat...”, clar, amb la gent antiga que començava a desenganxar-se... clar, jo

amb aquella gent havia tingut molts problemes per culpa dels putus rols. I clar a la

Joana, ara que no em sent, a la Joana li han eixugat els mocs aquí, ha nascut aquí, a la

Joana l'han portat al braç. I jo entenc que això dificulta molt de dir es que no sóc una

nena de 4 anys, no m'estàs eixugant els mocs. I coses de noi noia també, que les

noies entraven aquí i amb la vista les violaven. I com que ella un grup d'amics també.

Jo crec que una colla de diables ha de ser primer una colla de diables i després si

genera una amistat millor, que jo crec que genera amistat, però primer ha de ser una

colla de diables jo crec.

(la conversa deriva en altres qüestions durant uns minuts)

Jo sempre penso que a diables he hagut d'aprendre a fer assemblees de diables, en el

sentit que no se, potser per manera de ser o pels llocs en que havia estat i havia fet

assemblees mai m'havia trobat  amb aquesta agressivitat a les reunions.  I  bueno,

també és un aprenentatge que em pot ser útil.

Si que és veritat que hi ha... hi ha hagut i hi ha agressivitat. Però jo crec que és per

falta d'espais per poder parlar les coses amb tranquil·litat. La falta de participació a

vegades et genera un malestar que potser després t'equivoques...

Bé, tornant al tema, en quin moment prens consciència que formar part de diables és

alguna cosa més que cremar carretilles en un correfoc?

Des del minut cero. Jo des del minut cero jo veig gent que viu això no només com

cremar  quatre  carretilles.  I  això  és  el  que  a  mi  m'agrada.  Aquí  es  fan  esforços

agressius, precisament, per defensar que em de fer una revetlla de Sant Joan per a

tothom, oberta a tothom. I ho dèiem abans, que por una rabieta nostra no hem de

perdre això i que ho agafi l'ajuntament o es deixi de fer. No. jo he viscut això. I per

això les entitats del barri ens tenen super presents. Si tu veus l'impacte que té i dius
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hòstia això és cert. Hi ha una participació i hi ha una implicació. Aquí per exemple jo

he vist un moment en que es fa la repartició aquesta dels barris i aquí hi ha una

reivindicació continua.

(entren a la sala un grup de persones que la tenien reservada i  ens veiem

obligats a canviar d'espai)

Per on anàvem?

Si, et preguntava en quin moment te n'adones que això és algo més.

Això que et deia, jo crec que per sort em creuo amb gent que creu que això és algo

més i realment ho veig. I bueno m'impregna des del minut cero. I veure també la

torna. Veus com ho rep la gent, l'impacte que té aquí al barri a mi això m'omple.

Veure l'impacte que té això, fora del postureo, fora de l'etiqueta que se li pot donar a

tot això, és com anar amb un gegant, no? Vas dins d'un gegant i lo guapo és veure la

cara que se li posa a un nen quan t'acostes amb un gegant. A mi tot lo altre... això és

lo que t'ha d'agradar a tu, aquesta és la moneda de canvi. Tallar la Meridiana per a fer

una revetlla de Sant Joan, això, que et vingui un grup no, poder portar un grup, jo

recordo els Rauxa, que això va ser que ho vam organitzar uns quants, van fer un

concert  brutal  i  al  final que et  diguin “és brutal,  mira que em tocat a llocs però

acabem de tocar al mig de la Meridiana”. És això. Bueno, i veure que la federació o

la Farinera volen muntar una revetlla de Sant Pere i tenen molt clar on han d'anar a

preguntar. Veure que els Bosch (una xarcuteria del barri) fan 150 anys i volen deixar

un llegat, no només el llegat com a 150 anys que ells tenen sinó volen deixar un

llegat a nivell de participació i van a diables i diuen “què podem fer per a que la cosa

quedi?” Vol dir que algo passa aquí, vol dir que hi ha un intercanvi, i vol dir que és

algo més que tirar quatre carretilles. És lo que dèiem abans, cadascú en el lloc que

vulgui i li pertoqui. Hi ha qui ve a tirar carretilles i se'n va, i hi ha gent que ni això,

com a tot arreu, però bueno.

Llavors és des del primer moment que et comences a implicar en la gestió o és més

tard?
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Jo crec que des del primer moment. Però per això, perquè hi han personalitats més

passives i hi han personalitats més actives. Ni millor ni pitjor, no m'hi poso en la

connotació positiva en un i negativa en l'altre. Però bueno. Per a mi trobar-m'ho fet,

bueno, pues molt bé.  M'agrada aportar,  no imposar la meva idea però jo des del

minut cero vull aportar i crec que puc aportar. Això també és veure-ho. Si després és

que no pues vale. Però aportar sempre.

Què ha implicat i què implica per a tu ser membre de Diables del Clot?

Molt. Per a mi aquesta colla a nivell de tot. Per mi hi ha un avanç i un després. El fet

de participar en algo. Vull dir ja ho diu tot la meva professió també. No? Potser va a

personalitats. Que potser m'agrada donar, que potser m'agrada compartir, que potser

m'agrada això, no? Perquè no reconeix-ho, veure un resultat. Bueno això ens agrada

a tots. Però bueno a mi m'agrada. Lo que et deia abans m'agrada poder aportar. Jo

me'n recordo al principi quan aportava alguna idea i es podia materialitzar. Quan

l'Orfeó va fer el centenari i jo vaig ser un dels instigadors de fer un correfoc amb

colles centenàries i tot, veure materialitzat una colla en la que tu havies participat, a

mi això em remotiva. Em reactiva. Suposo que per això si t'impliques molt reps per

tot  arreu  i  fins  i  tot  a  vegades  ho  passes  malament,  però  quan  veus  el  resultat.

Espectacles, quan veus materialitzada la feina de molt de temps o de molta gent que

s'implica i que s'emociona. Vull dir, no se, a mi això m'agrada. Malauradament jo

crec que no tinc aquelles habilitats que parlàvem al principi per transmetre això. Però

a mi aquesta conversa m'agrada, això són coses que no parlem normalment, per això

tinc tant carrete perquè tinc tantes coses a dir. 

Veus alguna actitud o actuació que no t'agradi i que passa a dins la colla?

Bueno,  jo  crec  que  un  tema  de  ego  a  vegades,  un  tema  de  postureo,  del  tema

d'etiquetes i el tema de... si. Bueno però també mal gestionat per mi, potser, perquè

de vegades és això,  no? Jo mateix a vegades he dit  “no perquè això és meu, no

perquè això ho he fet jo”; ho estic començant a fer ara suposo, per culpa, i si que puc

dir per culpa i no a conseqüència, per culpa de certes dinàmiques negatives que es

poden generar. Hi ha com un... bueno hi ha coses que costen, que a mi m'han costat,

que a lo millor m'he trencat la cara. Suposo que dinàmiques negatives són això, no?
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Si, dinàmiques negatives hi ha aquesta, dinàmiques negatives hi ha de criticar de

forma, com es diu que eren les reunions? Agressiva, criticar de forma agressiva coses

que ha fet un altre, no? Veure crítiques destructives . Rebre interpretacions totalment

contràries a les que tu estàs fent, de dir  “es que tu David estàs a tot arreu, ho vols

controlar tot”, bueno, m'agrada estar aquí, m'agrada estar aquí, m'agrada estar aquí i

m'agrada estar aquí, per això clar estic a més llocs però no per controlar res. Suposo

que hi han unes dinàmiques de jerarquies i d'etiquetes i de tot, i llavors el que vol

manipular  i  vol...  en  cap  cas,  mai  he  volgut  manipular.  De fet  crec  que des  del

moment cero també he intentat democratitzar i rebaixar tota aquesta jerarquia. Crec.

Això genera males dinàmiques. O veure lo del altre dia, no?  Al correfoc. Llavors

intentes mediar, intentes rebaixar la tensió, intentes... tio estem fent un correfoc, no

em van  deixar  ni  emocionar-me per  la  puta  dinàmica  negativa.  A l'hora  pot  ser

normal en un grup tant gran, i a l'hora pot ser normal en un grup amb tanta, lo que

abans deia com a cosa positiva, amb tanta diversitat de gent. Gent molt diversa, gent

amb un nivell cultural molt alt, gent amb un nivell cultural molt baix, gent amb uns

coneixements d'astrofísica molt alts i gent que sap el que sigui. I això a vegades pot

generar  certes  situacions.  Bueno  varies  situacions  negatives,  però  em  continuen

compensant  les  positives,  eh,  has  preguntat  per  les  negatives  però  em continuen

compensant  les  positives.  El  dia  que  no em compensin més marxo.  Simplement.

T'estic preguntant el que m'estàs preguntant?

Si.

Es que sóc molt dispers.

No, no, està perfecte.

Ara anem una mica a la reforma, fa uns anys uns quants membres de la colla, entre

els quals recordo que hi eres, vau proposar fer un canvi de funcionament a la colla i

començar a funcionar per comissions. D'on venia aquesta idea?

Com tots els  canvis estructurals  no canvia d'un dia per un altre,  llavors el  canvi

estructural comença a partir de dir donem-li més valor a les reunions. És a dir, a la

que tu comences a sentir “tot ho voleu passar per reunió”, bueno això vol dir que hi
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ha algo que està funcionant, això vol dir que hi ha algo que està començant a fer

crec-crec. És a partir d'aquell moment, suposo, que de forma natural també dius ai,

aquest és el moment de... no és d'avui per demà, és un procés. També per això és bo

parlar amb altres grups similars. Altres grups funcionen molt militars o no se què, si,

molt militars però... hi ha algunes que funcionen per comissions, hi ha algunes que...

bueno vas parlant, vas veient i dius “hòstia, millor repartir la feina”, democratitzar,

intentes llimar puntes de les piràmides. Suposo que també forçat per la sobrecàrrega

de feina, jo per mi un dels objectius amb tot, no? Amb el sistema de funcionament,

que  ho  hem dit  molt,  i  amb  el  sistema  de  comissions  per  mi  un  dels  aspectes

vertebrals és poder-se repartir la feina i poder treballar en equip. Per a mi el hashtag

és treball en equip. És la clau de tot.  Treball en equip real. Repartir-nos la feina,

responsabilitzar-nos. No tothom al mateix nivell però treball en equip real. Jo estic,

lo que pugui, però estic. I suposo que en aquell moment era de veure que hi ha més

gent motivada, més gent disposada a implicar-se. Veure aquesta idea com a positiva.

I vam fer la proposta, no recordo qui hi era. Tu hi eres?

Jo estava a la colla si, però no vaig formar part dels que ho vau proposar.

No va ser això a una casa de colònies?

No, això va ser en una assemblea aquí a l'Orfeó. A la casa de colònies no hi vaig

anar.

Ah, a la insonoritzada, que es va generar també molt mal rollo.

O a dansa.

Si? Ah, a dansa, a dansa. Si, si, si. 

(entra una persona a la sala i la conversa es desvia uns instants)

Bueno res, lo que dèiem abans, potser així facilites una mica. Pensar amb una visió

global i dir sobretot, sobretot intentar fer servir, una cosa que no surt molt a la llum,

una cosa que surt quan certes persones ens impliquem, la Joana, jo... es comença a

fer valoració dels actes, acta, valoració, acta valoració. Han millorat molt les actes.
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Hem passat de no fer a fer i de fer una merda a fer-les cada cop millor. Si que en una

visió  general  i  agafes  la  visió  d'un any si  que  veus  que algunes  propostes  s'han

valorat com a negatives i de mantenir i de preservar les coses que s'han valorat com a

positives. Bueno així a l'hora de funcionar tens referències. I no un sistema totalment

piramidal. Que per mi no funciona, per mi no funciona això. Jo entro a la junta (de

l'Orfeó) i he marxar, clar, jo no vull això. Ara veig que potser hauríem d'insistir. Jo

tinc una cosa que no tinc paciència. Una mica si que tinc però en tinc poca. I ara veig

que  potser  aquella  cosa  que  jo  buscava  ara  està  començant  a  donar  algun  fruit.

Estupendu. Jo crec que proposar sistemes d'aquest tipus és això, intentar generar i

intentar preservar i fer canvis. A l'hora, crec jo. És molt dens, no?

No, no, ja està bé. Hauré d'agafar les respostes i desmuntar-les, però ja està bé.

Com s'organitzava això abans? 

Hem de fer això, fem-ho. Qui fa això, tu? Doncs vinga.

Tot anava a les reunions del dilluns?

Clar, però hi havia coses que es perdien pel camí. Perquè “jo me'n carrego d'això”,

però després... funcionava com a xurros. Que no ho critico eh, perquè justament és

un bon moment per dir que hòstia, aquí estem celebrant un 40 aniversari. Algo bé

haurem fet quan encara estem aquí. Ni molt menys... vull dir que també se li ha de

donar valor. Es feien coses i sortien eh, i lo d'avui és resultat d'ahir. Però bueno es

feia  com es  feia.  I  això  què genera?  Jo  crec  que abans  hi  havia  individus  molt

sobrecarregats. Jo crec que ara hi han comissions o grups de gent, que poden ser dos

eh, però jo crec que ara hi han grups de gent sobrecarregats i en aquell moment eren

individus sobrecarregats. Crec que el funcionament era aquest.

Què buscàveu quan ho vau proposar?

És lo que et deia. Preservar les coses que es consideraven positives, noves propostes

de funcionament per poder implicar més a la gent, per a que la gent pogués tenir més

espais  de  participació,  per  repartir  la  feina,  per  democratitzar,  per  fer  córrer  la

informació una mica, el que hem intentat durant molt de temps és destapar les coses

petites, de dir “no, no, es que això ho hem de parlar”. Bueno, democratitzar, jo crec
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que és un dels objectius. I per mi repartir feina i treballar en equip. Per mi és anar a

buscar el treball en equip. Clar jo sóc educador a la meva feina, però aquí sóc jo en

estat pur, a la feina sóc jo educador social. Allí potser tinc unes eines que que a lo

millor no les tinc tant, aquí no tinc paciència, sóc més impositiu no, imperatiu, però

bueno l'objectiu sempre de tot democratitzar i el treball en equip. Sempre. 

Recordes més o menys qui estava en aquell grup de proposta de comissions?

Uf. La Joana, el Marc Ribas...

Bueno no passa res, tampoc és molt important.

Del Marc Ribas me'n recordo perquè va fer de moderador. Crec que va ser aquella

que va fer de moderador. La veritat es que no me'n recordo.

Però bueno, més o menys era per saber el nombre de persones.

Tu hi eres també.

No. 

No hi eres? La Cristina. Clar, el Miralles està, però el Miralles es que està a tot arreu.

Una de les coses bones, també té una part dolenta però una de les coses bones és que

el Miralles té una visió general perquè també li agrada estar a tot arreu. Perquè li

mola.  I  crec que el  Miralles  també hi  era però es que no me'n recordo.  Si miro

documents segur que trobo qui estava, però ho hauria de mirar, no me'n recordo.

I recordes com us vau organitzar.

Amb reunions, anàvem fent reunions, anàvem fent propostes. Això si que com ara.

Vull dir com lo que estem fent de funcionament. Clar, no era una cosa tant densa

perquè no vam anar tant al moll de l'os. Però com ara, ens anàvem trobant. Si que es

veritat que no... bueno lo que et deia, que entra dintre d'aquest procés que et dic,

s'envien  convocatòries  a  tothom,  potser  en  aquell  moment  ni  hi  pensàvem.  Som

aquest grup i tirem pel dret. Jo crec que tirar pel dret és menys, tampoc li dono una

connotació negativa eh, però no hi havien aquestes coses d'enviar la convocatòria a

tots, no hi havia aquestes coses d'enviar tota la informació. Bueno un dels objectius
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s'està complint que és que la informació corri. La informació jo sempre dic que no

pot  ser  una  arma,  és  una  eina.  Ha  de  córrer,  ha  de  fluir,  hem  de  compartir  la

informació. I potser no es feia tant però si que es feia. Bueno també hi havia treball

en equip, tothom aportava. Ja s'evitava, ja hi havia gent que incidia molt en això, jo

crec que està bé. És com ara lo de funcionament, crec que és una bona ocasió i crec

que pot ser una bona eina de millora. Jo ho recordo molt bé per això.

Vas quedar satisfet?

Es que jo tinc les expectatives molt altes, llavors no... com sempre té la seva part

positiva i la seva part negativa. Jo m'exigeixo molt i exigeixo molt. Si, clar que si, hi

ha hagut una millora brutal. Veus més gent implicada, més gent a les reunions, més

gent a tot. A tot. Està bé. Tot molt més repartit.

Creus que el que falta és més participació?

Jo crec que es pot millorar. No se si és participació, jo diria, perquè participació és

evident que n'hi ha, el dissabte passat érem 40 persones aquí. Potser la paraula no és

participació, és responsabilitat, implicació, motivació. Que a l'hora això no ho pots

exigir  perquè  això  és  una  cosa  voluntària,  és  una  cosa  del  lleure,  que  cadascú

s'implica com vol, o com pot o com sap. El que dèiem, nivells culturals, nivells de

motivació... aquí juguen moltes variables. Bueno, jo també veig un avançar, aquí si

que veig un avançar real així com en altres grups no ho veig aquí si que veig un

avançar real. S'estan implicant gent que potser fins al moment no s'havia implicat i

això és una bona senyal. Això vol dir que hi ha algo que està canviat. Que hi ha un

canvi molt positiu el que està passant. O sigui que si, jo crec que puc estar satisfet

d'haver participat en el canvi que s'està produint. Ho estic. Puc estar no, ho estic. 

Bueno,  ara  estem  en  un  grup  de  funcionament  nou,  una  nova  proposta  que

contemplarà, bueno jo crec que podem dir ja que contemplarà tot el que es va fer.

Però cap a on creus que ha d'anar aquesta proposta. Més enllà del que hem parlat a

les reunions o recollint el que hem parlat a les reunions.

Ha d'anar a l'assemblearisme real. Jo crec que hauria d'anar cap a l'assemblearisme

real i unificar criteris en aquest aspecte. A mi em va saber una mica de greu sentir
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que estaven llegint el text de la inauguració del 40è i llegeixo l'últim paràgraf i a mi

em fa mal, perquè diu “sempre que s'ha intentat domar al diable ha tret la fúria i s'ha

pigat a la seva cara, som anàrquicament assemblearis”. Hi ha certes paraules que...

Clar, això m'ho diu una persona que està suant sang dintre la colla i dius val, val. En

el sentit de unificar criteris a nivell d'assemblearisme, jo crec que ha d'anar a que

convidi més a això que dèiem abans, el punt d'agressivitat aquest ha fet que molta

gent marxi, no? Doncs cal un sistema que convidi més a la gent. A perdre els gurús,

hem de perdre ja els gurús, hem de repartir medalles, repartir medalles no, hem de

desprendre'ns  de  les  medalles,  treballar  en  equip.  Treballar  en  equip  ho  busc,

insisteixo, ho busco aquí, ho busco a la feina, bueno intentes trobar i fer servir o

poder utilitzar les potencialitats de cadascú. Aquí tenim unes potencialitats brutals. Jo

sempre dic, hi havia un anunci que deia “la potencia sin control no sirve de nada”,

sempre ho he dit això, t'estava dient l'anunci el cotxe ha de portar uns bons neumàtics

perquè per molt potent que sigui... aquí jo penso lo mateix, aquí hi ha un potencial.

Es que podríem fer el que volguéssim així (pica de dits). Hi ha un potencial a nivell

extern  brutal,  a  nivell  d'infraestructura  brutal,  potencial  a  nivell  de  gent  brutal.

Canalitzem-lo, controlem-lo. No controlem-lo de... no, no lliguem-lo i diguem aquest

potencial  ha  d'anar  per  aquí.  Jo  penso  que  un  dels  objectius  ha  de  ser  aquest.

Aprofitar aquest potencial i que la gent no tiri aquest potencial pel vàter i que la gent

no es cansi de gastar part del seu potencial en això. Jo se que anem perdent gent pel

camí per això, no? Per faltes de respecte, perquè no se l'escolta, perquè no se sent

realitzada amb lo que ve a fer aquí...  Això s'ha de parlar,  això no pot ser.  Molts

objectius a nivell de funcionament, no només un. Potser en general seria canalitzar

tot aquest potencial. Canalitzar tot aquest potencial. No?

Si, si. És un objectiu gran, no?

Bueno proposta de funcionament, l'objectiu és funcionar millor, com el grup vulgui

funcionar, però com vulgui funcionar. Si, és molt gran l'objectiu però bueno, potser

ho aconseguim aquesta vegada o potser a la següent. Bueno. Era molt gran l'objectiu

de tirar al correfoc en dues fileres, em van dir que estava boig, em van dir que...

impossible. I ara anem amb dos fileretes. Em falta paciència potser. Perquè jo voldria

els resultats... Però bueno per això dic que la diversitat és lo bo. Aquí està la suma. U,
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més u, més u... al final fan deu. Jo prefereixo la suma que fa deu que un tio sol que

faci deu.

Ara una mica canvi de tema però són preguntes que a mi m'agraden. Jo tinc la

sensació, com a mínim en aquests anys que jo he estat, hi ha membres de la colla en

conflicte permanent amb el funcionament de la colla, o bé proposant noves formes o

bé criticant-les...

Jo.

Si.  Segurament tu ets un d'aquests. Bueno i potser té a veure amb que tu havies

entrat uns anys abans i des del primer moment havies començat a remoure coses.

Però la pregunta és, tu creus que en algun moment serà possible que no hi hagi

aquests conflictes?

No. Som humans, els humans viuen en un conflicte permanent. Jo crec que no, això

és tema de socialització. Sempre hi han... igual que hi han líders sempre hi han rols.

Conflicte. Una altre cosa és que baixi el nivell de conflicte. El conflicte no sempre és

negatiu, no? Tu estàs parlant del conflicte sempre amb connotació negativa?

No.

No perquè per a mi el conflicte és el que genera propostes. Si no hi ha conflicte. És el

que genera propostes per poder millorar. Per mi el conflicte no és negatiu. Per mi lo

que és negatiu és la violència amb la que es gestiona aquest conflicte. Però que sigui

pau i una bassa d'oli? No. Jo crec que s'ha de discutir. Jo crec que una reunió ha de

ser això, una discussió, i sinó es pot arribar a una dictadura, un altre cop. No, no.

Hòstia es que això. Una altre cosa és el desgast que li pot implicar això a aquestes

certes persones que dius tu que sempre intenten... però perquè no, no? Cadascú a la

seva vida té els seus objectius. Potser les ganes de millorar.

Bueno tampoc tinc unes persones concretes al cap. Segurament si em preguntessis

quines persones tu series una d'aquestes però n'hi ha d'altres, jo fa un any o menys

no hagués posat al Marc Solé en un grup de funcionament de diables.

Això a mi m'apassiona. A mi m'encanta tenir aquestes converses perquè potser les

458



tinc molt  poc.  Això m'apassiona.  M'encurioseix també veure una persona com la

Roco. Tot això està bé, no? Això és de lo que es tracta. Mai serà una bassa d'oli ni

aquí,  ni  quan  tu  fas  un  claustre  amb  els  mestres  de  l'escola  segur  que  hi  han

discussions  i  diferències.  Això per  a  mi està  bé.  És  lo  que dic  una  crisi  sempre

generarà una millora, sempre. Ojalà no s'acabin mai les crisis. Ara te la faig jo a tu, tu

creus que en algun moment, realment un grup en que hi ha aquests nivells d'activitat i

de tensió, tu creus que un grup d'aquest tipus pot ser una bassa d'oli? Que no existeixi

el conflicte?

Una  cosa  és  que  no  existeixi  el  conflicte,  l'altre  que  no  existeixi  a  nivell  de

funcionament.  Vull  dir  que amb el que tu  em deies també et  referies a nivell  de

funcionament.

Ah, ara he entès més el que em deies.

O sigui coses com el que va passar dissabte penso que és inevitable en un grup de

persones.

Ja. Jo crec que tenir les coses, jo potser sóc més cap-quadrat amb això, jo crec que

tenir les coses clares entre tots o entre molts i tenir un marc de referència jo crec que

això pot rebaixar el conflicte molt. Molt. Clar, tu quan entres en un equip de futbol

no hi ha discussió per com has d'anar vestit, no hi ha discussió per què és falta i què

no.  perquè  hi  ha  un  reglament  del  futbol,  no?  Un  marc  de  referència  ens  dóna

menys... és trist parlar així de les persones però com menys possibilitats tens menys

possibilitats  tens  d'equivocar-te,  no?  O  menys  possibilitats  de  generar  aquest

conflicte. No se si és molt greu el que estic dient. Lo que vull dir és tenint un marc de

referència que és el  mateix per tots i tots el  tenim clar, això redueix el nivell de

conflictivitat. 

(La conversa deriva en altres qüestions durant uns minuts)

Creus que hi ha actualment dominacions dins la colla, de persones o de discursos.

A la colla i a qualsevol grup. Si. Vols exemples?
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Si, perquè no.

Bueno això que deia, no? Gent que pensa que alguns poden fer coses per controlar,

gent que pensa que això hauria de funcionar militar i ser com una colla tradicional,

gent que pensa que els diables són una colla de borratxos que... clar, la diversitat de

criteri i de visió és molt positiva. A partir de que això es converteix en dominació que

passa a ser una cosa negativa. Però clar, no ho sé perquè per sort tenen prou força tots

els discursos, no? Però per això que dèiem abans també, pels rols de les persones. Si

es generen líders naturals el líder sempre genera dominacions, no?

Si però tampoc penso que una dominació sigui necessàriament negativa. A més pot

ser  que un discurs  dominant  vagi  d'acord  amb el  que  jo  penso.  Per  exemple el

discurs pot ser que no volem tenir cap de colla.

Clar, això jo ho he sentit des del principi. Per mi un altre punt de dominació seguint

aquest fil és que algú ara diu “no, es que això no ho podem decidir aquí, ho hem de

portar a la reunió”. Vale, si això és lo que dius tu, si aquest discurs dominant  és

positiu en aquest aspecte, clar. Clar és negatiu quan va en contra de... quan el discurs

és molt impositiu o imperatiu. Jo crec que discursos molt... aquí ningú vota al PP i el

PP guanya, no? Aquí també hi ha o i pot haver hagut d'això. Jo crec que de vegades

ens pensem que això és una cosa aïllada i quan estudies o et fas preguntes veus que

això no deixa de ser una microsocietat com una altre, com una família, com un esplai

o un cau, com tot. Es donen dinàmiques així en tots els grups.

(Canvia el tema de la conversa durant uns minuts, a continuació entra una 

tercera persona a la sala que interromp la conversa i acabem donant-la per 

finalitzada atès que ja havíem parlat tots els temes proposats)
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4.5 - Transcripció entrevista Bàrbara (06/03/2018)

Jo- Bé, una mica, la primera pregunta es la més general. Si algú extern a la colla et

preguntés com funciona diables, tu què li diries?

B- Jo crec que a mi m’agrada pensar que és un funcionament, és a dir, el mecanisme

intern  és  que  hi  ha  unes  reunions  on  representa  que  es  decideixen  les  coses  i

d’aquestes... primer d’una assemblea inicial neixen unes comissions que treballen el

tema  que  sigui  però  és  en  aquella  reunió  permanent  on  després  es  prenen  les

decisions finals. Entenc que el que passa és que les comissions també han de tenir

poder de decisió, i el mal que sembla ser que ens acompanya és que la gent, sembla

que per sistema, es va... es va cremant, diríem, no se pas com dir això. Però sovint

ens acompanya aquesta sensació de que no hi ha prou implicació per part de tothom.

Tot i així les comissions funcionen i els actes surten. No ho se, jo crec que surten. Jo

sóc de les que creu que quan un està en un moment que diu “jo es que ja no puc més

perquè crec que ja he donat molt”, doncs algú altre ha de fer el pas endavant. És

difícil fer el pas endavant si la persona que hi ha allà no fa un pas al costadet, també,

crec, no ho se.

Jo-  Ja.  Llavors  vols  dir  que  aquest  cremar-se,  o  aquest  deixar  de  voler  dur  la

iniciativa, ho veus com un problema o no?

B-  Jo  ho  veig  un  problema perquè  ho veig  fruit  de  la  queixa  pel  que  no  fa  el

company. Es com jo ho visc, eh. La meva sensació és que un té un desig de fer,

arribem aquí  perquè ens  agrada i  fem, i  llavors  de vegades passa,  no sempre ha

passat, hi ha persones que han estat i han fet, ha passat el seu moment i han tingut

altres prioritats i han passat, i llavors han seguit des d’un altre lloc. I jo crec que hi ha

qui ha estat molt, molt de temps allà en primera línia bé, li agrada i ho vol continuar

fent i endavant; i també crec que també hi ha gent que està en primera línia però que

viu malament la falta d’implicació del col·lectiu. Per a mi és impossible pensar en

una implicació total al cent per cent de vuitanta persones. No se ni si seria saludable.

Però això ja... és interpretació, no ho se. Si, si que ho seria, eh, però no és real, no és

real. Llavors jo crec que el que ha anat passant és que de un funcionament una mica

establert  on hi  havia uns càrrecs  que haurien d’haver  estat  bastant  definits  es  va
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passar a no  saber quines eren les funcions de la gent.  O al anar fent que moltes

funcions  recaiguessin  sobre  moltes  persones,  però  sense  saber  segur  si  allò  era

responsabilitat seva. Jo crec que això ha desdibuixat una mica un funcionament que

podria haver servit i que cal remoure. Encara que sigui per a tornar a un lloc similar,

però cal  remoure-ho.  Jo des de que vaig arribar  aquí  s’han fet  assemblees  per  a

canviar el funcionament, i és perfecte. Perquè això vol dir que arriba gent que té

ganes. Clar. Arriba gent que té ganes de fer coses i ho vol canviar. Jo penso que és

fantàstic.

Jo- Llavors vols dir que en algun moment els càrrecs estaven clars?

B- Si. Però ara és... si, si, jo tinc el convenciment que si. El que passa que fa, jo

penso que fa molt temps que això va deixar de passar. És a dir, hi ha un moment de

vida, quan això, jo crec que quan neix el Tolc, que ja fa... molts anys.

Jo- Vint anys o així.

B- Passa que el funcionament cal que es refaci.  D’inici el Tolc va de la mà dels

diables. Què és el que passaria una mica amb el Pork ara. Neix dels diables, per tant

van junts. Però ràpidament es comença a veure que no ha tothom li van les dues

coses. Llavors es decideix desdoblar i quan es decideix desdoblar llavors cal fer una

assemblea on decidir quin és el funcionament que volem. Perquè tenim uns gegants,

tenim una colla de diables, i ara tenim una bèstia que cal que algú se’n faci càrrec.

Gegants va continuar d’alguna manera amb la seva junta que ho feia funcionar, que

també es va anar desdibuixant i ha passat els seus processos també de recaure en una

sola persona i haver de tornar a sacsejar. I el Tolc mai va acabar de funcionar aquesta

idea, o sigui el Tolc tenia el seu representant, el seu tresorer, tot. Però això no va

passar.

Jo- Funcionava igual que gegants, pràcticament.

B- Hauria. I que diables, on també hi havia una persona que representava al grup de

diables pròpiament, i hi havia un tresorer i hi havia un secretari per a les reunions que

fossin només de diables. Igual que les que fossin només de gegants. I jo crec que de

Tolc allò va quedar en el paper i no va passar mai. No va passar mai. I llavors la

462



persona que ens representava a tots a la junta de l’Orfeó representava a la secció de

cultura. Això es conserva. Perquè d’alguna manera s’entenia que el nostre origen era

comú i que al final són les activitats que tenen a veure amb la cultura popular o

tradicional dintre de l’entitat. I molta gent era compartida, i això també tenia un plus.

No sempre, o sigui, hi ha hagut molta gent que estava a tot arreu, però sempre hi

hagut persones que estaven a un lloc o a l'altre, però això tampoc ha suposat mai un

problema. Però això va quedar sobre el paper fa quinze anys. I aquí estem. Crec que

va quedar sobre el paper o es va començar a desdibuixar, com a mínim. Llavors les

funcions van començar a desaparèixer. Jo crec que quan les funcions desapareixen el

funcionament, que va d'això, de funcions, doncs se'n ressenteix, clarament.

Jo- Clar. Perquè, més o menys, quan fa que vas entrar a la colla?

B- Doncs més o menys... 22 anys va fer la última festa major.

Jo- O sigui, gairebé...

B- Jo arribo abans que el Tolc.

Jo- I com hi vas entrar? 

B- De rebot, hi vaig entrar perquè la Montse Balaguer i jo anàvem juntes al cau, a

Sants. Llavors, res, un sopar vaig conèixer la gent de la colla i em vaig instal·lar.

Jo- Llavors quan vas entrar,  com era la colla? Què hi havia? Què vas veure al

arribar?

B- Jo crec que jo vaig arribar una mica de puntetes. És a dir, jo arribo primer perquè

conec a algú i d'alguna manera jo arribo abans al bar que a les reunions. Hi va haver

un impàs allà de quatre o cinc mesos que jo venia però ja està, no? Jo crec que

llavors hi havia unes persones que eren les que estaven una mica més implicades i

tiraven del carro, i hi havia molta més participació a nivell de reunions, per exemple.

Passaven coses similars? Jo crec que en alguns moments  si.  No era del  tot  fàcil

entrar, i això crec que ho ha patit més gent que ha arribat una mica més tard. La

consciència de que s'entrava a un grup. Bueno jo crec que aquí la gent tenia la seva

vida social. O sigui aquí nosaltres, jo crec que nosaltres hem passat els nostres 18,
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19, 20, 21... i així fins que la vida ens ha portat a un altre lloc, venint cada tarda del

món. Sense trucar a ningú eh, només venies. Si no hi havia un n'hi havia un altre i si

no érem 4 érem 14, depèn del dia. Hi havia molta més presència de gent aquí, això és

cert. No se en quin moment va desaparèixer això, però està clar que hi havia molta

més comunió, diguéssim, entre el que era la vida social i la vida de colla. Potser això

en algun moment també va fer que algunes coses es compliquessin, perquè no se si

això era més fàcil o no, no se si jo tinc alguna visió idealitzada de les coses. Jo crec

que també passaven, les situacions de arriba un espectacle i hem de fer una bèstia,

l'hem de pintar, i som tres pintant, jo les recordo des dels 18 anys. Llavors depèn.

Això si, l'últim dia hi havia molta més gent de la que hi ha ara, crec. Perquè jo ara

sóc de les que no pot estar aquí l'ultim dia fins a les 4 de la matinada pintant. Que era

el que fèiem eh. O sigui jo amb això si se que hi han molts canvies, eh, no és que

estigui pensant oh... no, però també és veritat que aquesta visió que a vegades hi ha

que això ara és una mica dramàtic... bueno, jo ja les, jo crec que ja estaven abans.

Però llavors és cert que arribava última hora i llavors tothom ho donava tot. O no

tothom però clar, 20 persones fan més bulto que cinc. I és molt més agraït treballar

vint que treballar quatre, això està claríssim. Però a mi em sembla que ja hi havia un

grup de  persones  que ja  tirava bastant  i  que són els  que d'alguna manera tenien

aquesta  funció  d'estar  amb  la  tresoreria,  de  representar-nos  en  les  diferents

coordinadores...  i  crec  que després  va  anar  passant  el  temps  i  bueno,  van  haver

relleus.  Que  jo  crec  que  és  el  que  ha  de  passar.  El  que  es  va  perdre  és  el

funcionament de la gent. Em sembla eh.

Jo- I quanta gent, més o menys, quanta gent recordes a la colla?

B- Jo crec que un grup actiu de més de trenta persones jo no el recordo. Crec eh, ara

el dic una mica així... he vingut sense reflexió prèvia eh, una miqueta. Jo crec que el

pensar que som vuitanta és una il·lusió, que hi hagi una llista de vuitanta, això és una

mica com l'Orfeó; que hi hagi una llista de 500 persones actives no és una realitat.

Sort en tenim que hi ha gent que ha estat activa i que, per una qüestió de il·lusió de

mantenir, segueix pagant la quota. Hi ha moltíssima gent que el que fa és això, seguir

pagant una quota per a l'entitat o per a la secció un cop ja no pot formar part activa. I

a mi em sembla bé. A mi em sembla bé que es pugui fer això, el que passa és això, si
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pensem que som vuitanta això és dolorós. Perquè això no passarà mai. Jo crec que

trenta per a mi és un grup de gent com per moure... per moure tot. Tampoc crec que

era hi han trenta persones a aquest nivell d'implicació. O sigui, no era igual, jo crec

que, tampoc dic eh, que recordi trenta persones a un nivell altíssim, no ha estat mai el

meu per  exemple,  jo  vaig  arribar  aquí  i  la  meva prioritat  estava  a  un  altre  lloc.

Clarament. I així era. També crec que quan hi ha aquesta cosa de “tinc cau”, o “tinc

esplai”, per a mi és fantàstic perquè quan passa aquest moment tens un col·lectiu de

gent que ja ha passat aquest procés de treballar amb persones, de saber com, què

passa en un grup de gent. Jo crec que això és molt positiu i que no es pot demanar la

implicació al  100% de tothom. No. I  jo crec que és perfecte a més a més,  quan

quinze persones han estat allà tirant d'això, cadascú des del seu lloc, jo no sóc una...

el meu cas personal, jo no sóc una apassionada de la pirotècnia. Ho puc fer i no em fa

por, jo no tiro amb una forca perquè em fa vergonya sentir-se observada. O sigui és

una cosa individual, a mi em va vergonya, per tant no ho faig. Jo he sortit amb el

Tolc als correfocs de la Mercè, jo puc anar al carro, jo reparteixo la pirotècnia en un

espectacle... jo crec que és una manera d'estar també, i d'estar bé. Vull dir que algú ho

ha de fer, em refereixo. No li veig cap complicació a que cadascú trobi el seu grau

d'implicació. Igual que quan algú diu “jo no puc, a mi em fa molta il·lusió venir al

correfoc de festa major i venir a no se què, però jo no puc fer una altre cosa”. Doncs

jo penso que en el seu moment els que estàvem aquí cada reunió de dilluns vam

donar la cara igual que entenc que ara hauria de passar al revés. Jo ho entenc així.

Dic reunió de dilluns i ja veig que és un format que ens està fallant. Això és igual.

Bueno, és igual no,m s'hauria de trobar una fórmula, aquesta intueixo que no està

acabant  de rutllar.  Potser  és  una  intuïció equivocada eh,  però cada vegada hi  ha

menys gent que pugui estar, o que vulgui, no ho sé. No se si és poder o voler ara, en

aquest moment de vida. Però jo no crec... i quan dic trenta dic trenta en els moments

de festa major, eh, en els moments de preparar un espectacle, un correfoc, un no se

què. També per a un carnestoltes hi havia aquí vint persones fent... és igual, una olla

gegant per a sortir. A la cavalcada de reis no se si l'hi posàvem tanta passió. Però

bueno, ara sembla que si, està bé.

Jo- Ara em feies pensar que potser el que ens costa és gestionar la diversitat. És a
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dir, que una persona es pugui implicar fins aquí, una altre fins allà, una altre tingui

ganes però estigui ocupada, no?

B- Si, jo crec que és la gran dificultat. Sobretot, i aquí reconec, jo em reconec a mi en

un paquet, i ara crec que estic fent un procés. O sigui jo em vaig trobar en un lloc, jo

eh,  això és  molt  meu,  com molt  del  meu camí personal  aquí  eh,  en el  que vaig

començar a sentir que no feia prou. Inclús vaig començar a sentir que no havia fet

prou. Perquè clar, jo no he estat allà sempre dient “quina és la llista...” jo no he fet

això. Llavors hi va haver un moment en el que vaig començar a pensar “potser aquest

no és el meu lloc, potser jo no estic fent el que s'espera que faci aquí, no?”. I jo crec

que no, que això no ha de passar, es que cadascú ha de fer al nivell que tria. I de

vegades és dolorós per a qui tria estar molt. Jo no, jo ho entenc, ho entenc eh, doncs

hem de trobar maneres d'engrescar més gent, és cert, però no retreure a qui no pot fer

més, o inclús qui no vol. Perquè pot passar també. Jo ho sento en el meu cas. Jo

arribo aquí, al cap del temps tinc una parella aquí també, estem junts a la junta de

l'Orfeó, per exemple, totes les reunions de dilluns, tot, jo em quedo embarassada i a

partir d'aquí és o l'un o l'altre, i això és així, doncs va ser així, tal qual va ser així. I a

partir d'aquell moment hi ha una part que va ser així, no? Ostres és que ara no puc, i

ara no puc, i el dia que puc no tinc ni forces per a posar-me la jaqueta per sortir.

Perquè no tinc la... o sigui és així, és així, pel motiu que sigui, no importa, la vida et

porta cap a on sigui. No passa res això. Aquest és el meu camí i n'hi ha 45 més, és

igual, però pot passar. Que és difícil gestionar això en un grup? Si, clar, segur. Jo crec

que si fos fàcil la vida seria molt més senzilla. Això passa a les nostres feines, passa a

les nostres entitats. És així. Costa perquè entenc que qui està allà posant molt doncs li

fa mal a vegades no tenir resposta. Això per exemple a gegants una de les demandes

pot ser aquesta, ja sabem que tothom no pot estar però una resposta, un si o no, que

sembli que no estic sol, això s'ha demanat molt també. De dir ostres no, que sembli

que estem una mica acompanyats. D'acord. Però la implicació no serà mai igual. És

més, crec que demanar-ho seria excloure persones, és com jo ho veig. 

Jo- Clar. Si, suposo que la qüestió no és demanar a tothom el mateix sinó, bueno,

imagino que cadascú té la seva lectura de com ha de ser, no? Però d'alguna manera

el que deies ara, tenir clar què pot aportar cadascú. I això també és molt difícil
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perquè el que una persona pot aportar aquest mes potser el mes que ve no ho pot

aportar.

B- Jo crec que hi ha una part en la que si realment jo prenc la decisió de que ara vull

pagar una quota a la secció de cultura, que és amb el que després es poden fer vestits

nous i ni se què perquè jo m'estimo això que hem fet aquí i això ho vull mantenir,

però la meva implicació de temps no pot existir, és just que tothom ho sàpiga. Però la

resta de gent que pot una mica o que pot moltíssim, o que no se sap molt bé si avui

pot i demà no pot doncs hem d'acceptar. O sigui jo penso que hem d'acceptar que

això passi. Però s'ha de trobar un funcionament que ens permeti seguir vius, vius i de

bon humor, a ser possible. Clar és que això no generi malestar. Crec jo que és això.

Perquè al final estem aquí perquè ens agrada, perquè ens ho passem bé. Jo estic aquí

perquè més enllà de que m'agrada i que m'ho passo bé crec que hi ha un moment en

que allò que m'ha aportat a nivell personal ha de retornar també. Ha de retornar. Cal

que, com a col·lectiu fem alguna cosa per a la resta del col·lectiu, i jo crec que des

d'aquí ho fem. I és perfecte. Cadascú des del seu lloc. Però clar, per a que això és

mogui,  tot  això  és  molt  bonic  aquí  a  dalt,  llavors  quan ho traspasses  a  la  terra,

diguéssim, cal un funcionament que ho acompanyi i que contempli que no hi haurà

moltes persones que puguin fer-ho. Però també que contempli que si només es pot

una mica, o no sap si avui podrà i demà no, pugui participar. Afegiria, al mateixa,

d'alguna manera amb el mateix poder de decisió. No crec que s'hagi de... entenc eh,

que això... o sigui jo parteixo de que tothom s'estima igual el que passa aquí, tant si

pot estar molt com si pot estar poc. Per tant parteixo de que ningú prendrà mai una

decisió que perjudiqui al grup. Pot ser mentida, o sigui em puc equivocar. Però jo ho

veig així. O sigui qui pot venir cero es que ja ni vindrà a donar la seva decisió, no

passa res però ja s'ha autoexclòs. Qui pot venir poc però vol opinar jo crec que ho de

poder fer. Però pensa en el global també. I també, clar, aquest és un col·lectiu, jo que

em sento cada vegada més en aquest penso, també s'ha de deixar... o sigui hi ha gent

que està treballant per a que això funcioni i s'ha de confiar en la feina de l'altre.

Jo- Clar, però aquestes dues coses que dius poden ser contradictòries en un moment

donat. Jo també m'imaginava una comissió que ha estat treballant aleshores una

persona a la permanent, que a la millor pot ser que faci una proposta millor fins i tot
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o que agradi més perquè té més informació o el que sigui, però tota la proposta que

ha fet la comissió acaba tombant-se. Això genera una sensació de, quan passa una

vegada potser no però quan passa varies vegades genera una sensació de frustració

i de dir llavors perquè m'estic dedicant a aquesta comissió si el resultat és que al

final hi ha algú altre que no ha estat treballant i que surt la seva proposta.

B- Cert.

Jo- Té un risc.

B- Si. Jo crec que primer cal reflexió. Quan ve algú que té una proposta i que a més a

més pot arribar a tombar una proposta de la comissió probablement aquesta persona

estarà en un lloc on hi hagi un cert debat i una mica de reflexió sobre això. Jo crec

que cal, que al final tampoc som quatre mil, que està bé veure'ns i poder posar sobre

la taula això. Jo crec que en algun moment ja s'ha començat a parlar això, sobre un

malestar.  També és cert  que tothom que treballa  a les comissions hauria de tenir

aquesta mirada del col·lectiu. És a dir... es que posaria exemples com a molt concrets,

no? O sigui jo crec que hi ha una cosa que ens ha passat, i crec que és objectiva, i no

ho dic, és una cosa que a mi en algun moment 'ha generat malestar, ara no ho dic des

d'aquí però penso que ha passat, que és que hem desdoblat esforços, d'alguna manera,

i maneres de fer i maneres de veure el que estàvem fent. En molts nivells eh, per a mi

hi ha hagut un... s'ha distanciat d'alguna manera el que jo entenc com a secció de

cultura i que per a mi és importantíssim  que passi aquí, que passi al barri, jo em vaig

fent gran i ho segueixo veient importantíssim, que existeixi aquest grup, és una visió

meva eh, i aquí s'han desdibuixat coses que potser no hem sabut... bueno tampoc dic

que no haguem sabut fer eh, no vull aquí carregar culpes a ningú, això ha passat i ja

està. I crec que a diables també a passat. Crec que a diables hi ha un moment en que

hi ha un... no hi ha un buit eh, però hi ha un grup que de fet és el que ara, també, està

en marxa, no? O part dels que estan en marxa, que arriben i són poquets, que van

agafant  força  a  mesura  que  passa  el  temps,  afortunadament,  no?  Que  es  van

reafirmant aquí, però que després es va generar una miqueta de buit, per tant la gent

que arriba després ha costat molt, i no hi ha un gruix, crec eh, és una visió gairebé

des de fora, però crec eh, que els que després arribeu, i a més a més arribeu amb un

objectiu clar que és “es que jo el que vull és fer música aquí”, o és la meva visió del
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que va passar  en el  seu dia,  molt  en comptagotes,  hi  ha persones  que van com,

d'alguna manera agafant aquesta visió més de col·lectiu i dient “mira, es que a mi em

ve de gust fer alguna cosa més a nivell col·lectiu”, anat una mica més enllà de la

satisfacció personal, no? Que crec que és el que fem aquí. Anar un pelet més enllà.

Però a mi em sembla que falta encara, i crec que per a mi és aquest el buit. Per a mi

és aquest el buit de les reunions de dilluns. No perquè hagin de ser les reunions de

dilluns, però on està el gruix de persones que puguin sostenir, el treball de cinc, sis,

set, deu persones que diguin “vinga va, anem”, on està quan mires al teu darrere i

dius “vale, avui és quan ho fem”? I ara no se si tenim això. Potser si, eh, segurament

ho tenim , no ho sé. O potser ja no s'han de fer les mateixes coses i prou. Potser

aquesta insistència en fer la rua de carnaval, a mi em sembla que s'ha de fer perquè és

del barri i no se què però escolta potser no s'ha de fer. O potser s'ha de deixar de fer

durant cinc anys i després tornar-hi. No en tinc ni idea, no ho sé, no ho sé.

Jo- Però llavors vols dir que hi ha gent, o que en algun moment la gent ha entrat

aquí, amb una visió ja d'entrada més amplia? Han entrat a diables ja pensant en

cultura o en el barri?

B- Si, jo penso que si. O jo penso que això t'arribava... això ho vaig viure jo, no ho

sé,  tampoc sé si  això és molt  col·lectiu.  No vull  dir  eh,  que hi  hagués  una gran

reflexió al respecte quan jo vaig arribar aquí amb 17 anys eh, no és això. Jo crec que

la reflexió arriba en altres moments. Però si crec que, com a mínim com a secció, no

era tothom eh, mai ha estat tothom, però si, si hi havia un gruix molt important. Si, jo

ho veig així. Arribava la festa major i tu anaves a tot. I a tot vol dir, és igual, avui hi

ha correfoc, demà hi ha matinades, dormim aquí a a la taula i sortim, anem a les

matinades  i  després  de  les  matinades  hi  ha gegants.  Ens canviem, anem.  Si.  No

teníem moltes  altres  activitats  a  la  vida,  sincerament no ho sé,  però jo  crec que

aquesta visió, quan neix el Tolc, neix pel desig del col·lectiu també, jo crec que si, i a

més es  fa  néixer  fent  participar  al  barri,  posar guardioles per  tot  arreu...  malgrat

després, bueno, no voldria ser ara crítica amb el Tolc, tampoc, però no va acabar

tenint la tirada que voldríem, tampoc és que sigui la gran bèstia que tothom vulgui

tirar. Ja ho sabem que això no passa. De fet quan jo sortia a Mercè amb el Tolc ho

feia  amb  gent  d'aquesta,  d'aquest  col·lectiu  de  persones  que  ja  estaven  com
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despenjats de i llavors aquesta només venien a Mercè i sortien amb el Tolc, perquè

era el que calia per a tothom. O jo ho vivia així, eh, no ho sé si hi ha una visió super

àmplia.  Segurament  que  arribava  gent  amb desig  de  tirar  foc,  però  jo  si  tinc  la

sensació  que  la  gent  venia  a  cultura  de  l'Orfeó.  Que  això  volia  dir  que  tothom

s'implicava? Ni de lluny. La implicació amb la entitat, per exemple, va arribar més

tard. O sigui aquí pujava l'Ot, bueno no se, clar quan jo vaig arribar l'Ot, i abans no

ho sé, la veritat. I ja està, no hi havia ningú més, jo penso que això és posterior. Però

jo penso que si, que hi havia més el saber on anàvem. I a més no crec que... es que

arribàvem en comptagotes i jo vaig tenir la sensació que en un moment van passar

coses. Va passar que, també és veritat que passava una cosa que ha canviar, que tocar

el tabal aquí era una mica... bueno, doncs així, d'anar fent, no? Una mica qui podia, i

si eren quatre, quatre, això era així. Llavors clar, la millora aquí ha estat espectacular.

I això passa quan hi ha unes persones que diuen “ei no, anem a assajar, nosaltres

volem tocar, doncs toquem i comencem a assajar”. I a partir d'aquí jo crec que sobre

una porta nova, i és una porta ven bonica, clar, es que sinó no tindríem el que tenim

ara, que jo crec que ha de ser un orgull. Bueno que és xulo, no? Que tenim aquí una

gent que s'ho curra i hi ha un resultat que és xulo. Per a mi l'inconvenient ha estat que

això ha fet que ens ha costat trobar-nos. Però potser ens havia de costar també, no ho

sé, potser ens havia de costar també. Ens portem uns quants anys, potser portem

vides un pel diferents i això ho dic molt, ho dic perquè jo no tinc cap consciència de

que el temps passa en la meva persona però és així, clar, estem en moments de vida

diferents i això passa, però també ens ha costat molt poder seure junts a la taula a

poder fer una cervesa, ens ha costat molt, molt, moltíssim diria jo, no? 

Jo- Jo ara, em feies pensar, fa uns mesos vaig parlar d'això amb el Jordi G. I ell em

deia que bueno, que el procés que estem vivint de que els dilluns no va ningú a la

reunió o va menys gent de la que hi havia, ell em diu és un procés que s'està vivint en

general a la societat. Deia que també ens hi trobem a la federació d'entitats o ens hi

trobem... bueno, diu allà on anem hi havia molta més gent fa uns anys, tothom estava

molt implicada i, segons ell, seria un  procés circular en que ara hi hauria poca gent

i per tant cal adaptar el funcionament a la gent que hi pot haver. Llavors ara també

em deies això i pensava, no se si potser això també té a veure amb un canvi global.
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Un canvi social en que a lo millor, potser és una visió molt economicista eh, però a

lo millor abans es venia més a produir i ara es ve més a consumir. També el Marc R

em deia, l'any passat em deia, “no es que jo ara sóc un consumidor de diables”, en

el sentit que havia estat molt implicat i en aquell moment només venia a cremar

quan li venia de gust. No se fins a quin punt potser és que estem en una societat

actualment que està fent una mica aquest pas. No ho sé.

B- És possible, a veure hi ha una generació, que seria la del Jordi, per a mi, que això

els hi arriba, o sigui en el seu moment de vida d'anar-se a menjar el món allà, de cop i

volta, allà passa tot. Tot el que havia estat prohibit es pot fer, no? Tot estava per

construir, això és màgia en estat pur. És màgia. Venir d'on es venia i dir “el carrer és

nostre,  què  anem  a  fer  al  carrer,  què  volem  que  sigui  això?”   Pf...  això  és

espectacular, això nosaltres no ho hem tingut.  És impossible que tinguem aquella

mentalitat, es que és impossible que tinguem allò. Perquè jo crec que el que un se li

mou a l'estomac en una sensació... no? Es que jo no em puc imaginar la sensació de

la primera festa major que se celebra al carrer. No m'ho puc imaginar. Perquè jo crec

que ploraria si poguéssim viure això ara.  Clar,  allò no ho podem tenir.  Potser és

veritat que hi ha aquest, jo em resisteixo a aquest canvi, o sigui jo ja... ja està, jo ja

vaig néixer que ja ho teníem diguéssim, això. Fa molts anys. Jo això ja m'ho trobo

fet, em trobo una família que em deixa fer i créixer al meu ritme i al meu gust, i

perfecte. No és una lluita, no és una lluita. Jo arribo i em trobo que les coses es poden

fer. Perfecte. No has de batallar amb ningú més que amb l'Ajuntament una mica per

als permisos. Molt bé. Llavors ja es viu una mica d'una altre manera. És possible. Si

ja després passem a aquesta idea més de ser consumidors del producte, a mi això, a

mi em costa, em costa. Però potser és perquè no ho vull veure, no ho sé. Potser és

cert i jo no ho vull veure. Però jo crec que seguim tenint consciència, tothom, que cal

un... quan jo dic un retorn no dic un deute amb ningú, però jo crec que a la vida hi ha

un moment en el que només pots mirar per a tu, i és així perquè així creixes. Però

després treballes amb els altres, i després pots retornar una part d'allò que ha crescut

en tu. Jo penso que pots retornar en els altres. I per a mi el que fem aquí té molt a

veure amb el retorn que es fa a la societat, per molt que des de la mirada individual

sigui la meva satisfacció personal, que està bé també, però jo si que crec que ha

d'arribar aquesta reflexió de “d'acord, doncs ho faig”. O sigui a mi m'agrada molt
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estar a l'Orfeó i pensar “això com ho podríem fer, això com ho podríem millorar i

això tal”, però no és una festa venir a les juntes de la casa tampoc. No és una festa. O

sigui jo, a mi si em fas triar la majoria de dies triaria estar a casa meva amb la meva

família però jo crec que hi ha aquesta part que s’ha de fer i que s’ha d’arribar aquí, i

jo penso que s’arriba. També crec, però clar, això va a visió prehistòrica també eh,

que per a mi hi ha una edat per a arribar a això i no són els trenta, jo crec que als

trenta ja vas de tornada, no de tornada a la vida però vull dir tota aquesta reflexió de

comunitat ja l’has hagut de viure. Jo penso que als vint anys cal tenir el cervell a mil

per a pensar en tot això. Per a viure el carrer. No com es vivia al 77, ja ho sé, perquè

home, allò era el despertar de tot, però una mica. Cal viure amb la gent, jo crec que

als vint anys és quant surts, bueno o abans eh, però després tu veus que el món és

molt més gran que el que tu vols fer. Jo em resisteixo a pensar que això no passi i per

això segueixo pensant que això passa. Malgrat potser no ho acabo de veure del tot.

Però jo veig a l’Andrea aquí, asseguda a la junta de l’Orfeó, que baixa la mitjana

d’edat que no t’ho pots ni imaginar,  i com presenta les seves propostes, i  és una

persona absolutament escoltada en aquest grup. Potser això hauria estat impensable

en un altre moment. Perquè quan jo vaig arribar, als 22 o 23... pf... era molt mona,

saps? Era això, eh, era difícil fer sentir la... era més difícil fer sentir la veu, però es

feia sentir també eh, es podia. Però jo penso que, bueno, algú amb vint i no se quants

anys pot fer una cosa que no és d’entrada una satisfacció immediata però si aporta a

tothom, i quan aportes a tothom creixes tu. Jo, a mi m’agrada veure-ho així, però

clar, això implica feina. Super bonic tot, però això implica que si tens ganes de fer

unes festes de primavera t’has d’asseure en una taula i dir com, on s’ha d’anar, què

s’ha de fer, no tenim pasta, clar, és això, si, si. Tot i que les coses passen eh, arriba un

carnaval i surt un ball i surt, amb persones diferents ara ja, això ja ho he acceptat

també,  que  em  va  costar,  fa  un  any  això  no  t’ho  hauria  pogut  dir,  perquè  em

semblava... desdoblar això em semblava de perquè? Perquè no podem sortir tots? I

després anar tots a muntar la barra del bar? Doncs no, ja he acceptat que això no és

així, però surten les dues coses. I arriba la cavalcada de reis i es fa i arriba la festa

major i es fa i arriba la porkada i es fa. Hi ha qui m’ha dit que a quin preu, no? No ho

sé, jo veig que hi ha persones diferents fent aquestes coses. Per no parlar de tots els

que esteu treballant, espantats imagino per això que deies abans, per veure què passa
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després que un porti un any currant per un tema, com és rebut, no? Bueno, jo penso

que ha de ser ben rebut per què... no ho sé com s’ha de fer això, jo crec que cal

informar en el procés i així tot és més fàcil per exemple tot i que... no hi sé, no ho

tinc clar això, no ho sé. És igual. Però hi ha persones treballant per diferents coses.

Varies. Jo crec que no són ni dos ni tres ni quatre, però falta una mica per a que

tothom vagi més relaxadet. No se com es convenç a la gent per a que passi això,

saps? No se com et va passar a tu això, no se com li va passar a l’Andrea, no se com

li va passar a la Marta. No ho sé.

Jo- No ho sé, no crec que sigui, en aquests casos almenys, una qüestió de convèncer,

sinó que tens el temps que temps i a vegades el poses a una banda i el poses a una

altre. Jo en el meu cas a vegades penso: ostres, crec que la gent té la sensació que

ara estic més implicat que fa uns anys i no és així, el que passa és que fa uns anys

donava moltes més hores a tabalers de les que dono ara i potser eren hores més

invisibles. I el cas de l’Andrea doncs realment fa relativament poc que ha deixat el

cau i deixa el cau i entra a la junta gairebé seguit.

B- Si.

Jo- Vull dir que... no ho sé.

B- Si, tens raó eh, el que ara sigui més visible segurament només forma part d’aquest

camí que fa cadascú. Però és cert que per a mi hi ha una part col·lectiva que és molt

important. Encara que jo em senti ara més en aquesta part col·lectiva que en la part...

no? Més de... no ho sé, per això, eh? Penso, no ho sé si jo tinc una visió clara d’això

o una opinió vàlida d’això, no ho tinc clar, perquè em sento una mica com... em sento

una mica fora també, a la meva vida ara, ja està, és fins aquí, és límit total. No sento

cap culpa, no, no, en absolut. Clar, cadascú fa el seu camí, si. I que no es veu molt

del que passa seguríssim. I que és molt important que hi hagi molta gent dedicant

hores a tocar el tabal o a pensar quina... què tocarem, seguríssim també. Però si, jo

també crec que és important que tothom, des d’allà on està tingui la mirada de grup,

perquè això si és important. Saber que allò que jo faig des del lloc on estic, ho faig

per a tothom. No és per a mi, és per a tothom. Saber-ho fer veure també. O sigui,

tocar el tabal són moltes hores, i més per aquell qui ha de fer tota aquella prèvia, no?

473



Tirar foc és molt més que tirar foc, també. Vull dir que les hores de preparar, o de fer

que tot allò neixi, o de fer que el grup funcioni són vitals també, també s’han de

donar. Sinó no va, jo crec que sinó no funcionaria. 

Jo- Bueno, ara una mica canvi de tema, però no molt en realitat.  Fa dos anys o

potser tres hi va haver el canvi cap al model de les comissions. Hi havia les reunions

dels dilluns i  llavors es van crear les comissions, però al cap d’uns mesos ja hi

comença a haver veus crítiques i comença a gestar-se la necessitat de crear una... o

de reformar el sistema o de crear alguna cosa més. Perquè creus que allò no va

acabar de satisfer?

B- Jo crec que perquè hi havia unes funcions comuns que no es van contemplar. Que

haurien d’haver existit i no es van contemplar. O sigui jo crec que les comissions han

funcionat. El que crec que no ha funcionat és com la posada en comú, és allò comú.

Jo crec que aquí és on hem tingut, em sembla eh, que no ho sé. Saps? Vull dir que

bueno, quan jo he viscut la meva comissió d’espectacle o de no se què faig, i tothom

fa, jo estic segura que tothom fa, el que passa que no, no es comparteix gaire. O es

comparteix en unes  reunions de dilluns que no acaben de tenir  molt  quòrum. Jo

podria estar en una comissió i dir «vale, doncs quedem diumenge per fer el vermut

aquí perquè jo sinó no puc», i seria impossible jo poder venir un dilluns a compartir

la  feina  que s’ha  fet.  Llavors  no  se  si  aquí,  tampoc se  molt  bé  d’on neixen les

crítiques, o cap a on van les crítiques de que les comissions no funcionen.

Jo- Penso que no és cap a que les comissions no funcioni sinó una mica això que

estàs dient eh.

B- Que falta la posada en comú.

Jo- Si, el reconeixement a la feina de les comissions crec que, no he sentit a ningú

que la critiqués, el que es critica és la permanent, en el fons.

B- Clar, perquè no hi ha funcions clares. Una comissió de porkada té claríssim què ha

de fer, i ho farà. Ho farà al preu que sigui, és veritat, però sempre ha sigut al preu que

sigui. Aquest in extremis de eh, que això no està fet i aquí fins que s’acabi. I fins que

s’acabi és fins que s’acabi. O sigui, aquí estem. La comissió ho farà. Perquè tenen
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claríssim que la porkada està al dia, que cal contactar amb les colles que vinguin, que

cal una xaranga, que cal contactar amb els bars, que cal reunir-se amb els Bosch; i ho

té claríssim. Jo crec que la permanent no té clara la seva funció. Crec, eh, no ho sé,

ho dic una mica així. La tresoreria de la colla és importantíssima, i s’ha de...  no

només hi ha d’haver algú que ho faci, hi ha d’haver algú que ho pugui compartir amb

tothom, aquesta és l’altre. Tots hem de tenir claríssim en quin lloc estem. La feina,

per exemple, que ara fa la Roco si no m’equivoco, això és vital. Es que sinó no ens

enterem de res. I a més és una feina, és com molt desagraït això que fa, no? I les

actes i envio, recordeu que hi ha reunió, la comissió de no se què...per a mi això és

important, la comissió de tal es reuneix tal dia, és obert, a tothom, sempre. Sempre.

No? Això que feu vosaltres... ha de ser aquest el funcionament, tothom ha d’entendre

que sempre és part  d’això,  tant  si  es  pot  implicar  molt  com si no.  Clar,  després

tothom ha d’entendre que s’ha de respectar la feina aliena, eh, el que tampoc s’hi val,

una cosa es que jo pugui venir i et pugui donar la meva opinió perquè en tinc, i tinc

el mal costum d’utilitzar-la, a més a més, i una altre cosa és bombardejar el que fa un

altre, això és faltar al respecte a la gent que està treballant. Potser també ens ho hem

de resoldre això a nivell intern, eh. Quan algú se sent bombardejat no ho estem fent

bé. No ho estem fent bé segur, clar. Però a mi em sembla que totes aquestes tasques,

algú que ens representi aquí no es pot, jo crec que no es pot passar de puntetes per

algú que ens representi a la secció de l'entitat. Hem de ser veu. I a més a més perquè

som una secció nombrosa de l'Orfeó. I perquè històricament hem tingut una visió

crítica a més a més amb el funcionament de l'entitat. Hem de tenir veu aquí i s'ha

d'aconseguir que aquesta veu arribi i li arribin les coses. Ja ho se que això no és fàcil

eh. La persona que puja ara no podrà anar mai a les reunions, llavors s'ha de trobar el

canal. No vull dir que hagi de ser sempre... no, però s'ha de trobar. I per a mi una

altre cosa que fa que funcioni és la transparència total i absoluta, sempre. Tothom ha

de poder saber tot. Per la meva manera de veure, eh. Igual que crec que s'ha de poder

decidir que a ningú se li ha de limitar el poder de decisió perquè jo crec que quan un

és transparent, quan la informació està allà, tothom respectarà la feina, i si un no la

respecta, o dos o quatre, no serà significatiu en el grup. Espero. Potser és una visió

optimista, eh. Però jo penso que això val la pena, que tothom pugui optar a tot. No hi

ha patades eh, per anar als llocs, ja ho sé. Però jo crec que perdem algunes coses pel
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camí que són importants. Jo penso que és saber les funcions. Per a mi fer que la gent

sàpiga també és la manera que la gent s'impliqui, jo no en conec una altre. A mi no se

m'acut una altre. Tothom ha de saber que la situació és aquesta. Però ha passat amb

moltes coses eh, és igual, les subvencions, el drama de les subvencions, s'han... doncs

és que s'ha de fer. Es que no hi ha una altre. Ho hem gaudit, doncs ara ho hem de

justificar. No dic que hagin de sortir les 25 persones que... no, això no passarà però

home... unes quantes si, no? No ho sé. O saber el problema que genera el no fer això,

per exemple. A mi no se m'acut una altre. Però clar, ja veig que això no està passant,

ja en sóc conscient, no està passant, per això us esteu trencant la closca per a que

passi però... jo crec que la remoguda ha d'anar cap aquí. No veig el gran... la gran

sacsejada  i  el  gran  canvi  que...  no.  Per  a  mi  el  gran  canvi  que  veig  és  definir

clarament les funcions, i que si, per a mi hi ha una altre cosa és que jo trauria, en la

mesura del possible, que les coses les faci una sola persona, però això també és meu

personal eh, jo crec que dos sempre fa més goig. I obres una mica la mirada a tot.

Perquè tots és super fàcil caure en el “bueno, això ja ho faig jo”, és facilíssim i és

raonable a més a  més,  però cal compartir  el  que es fa.  És vital.  Sinó la gent es

comença a desconnectar. Normal també, sinó ho saps et desconnectes. No? La gent

es pot esforçar un temps. Quan jo dic això mai penso, mai, que hi hagi voluntat de

que això passi, però jo crec que passa. Jo penso que passa.

Jo- Ara quan deies que hauríem de definir les funcions et refereixes a les funcions de

la reunió o de les persones que hi ha a la reunió?

B- De les persones que... de les dues coses. Està per decidir quina és la funció que...

això està en el imaginari que no ho sé eh, però definir quines són les tasques de les

comissions i quin és el seu poder de decisió. Decidir el mateix de una junta o una

assemblea, o diga-li com et sembli, com a col·lectiu, i després definir quina és la

funció de les dues persones que ens representen o que són la nostra veu a la junta de

la casa, de les dues persones que gestionen la part econòmica, de les dues persones

que fan les tasques més de secretaria, de qui ens representa a les comissions de el que

sigui del barri, de si volem formar part d'una coordinadora... jo crec que és important

que tothom sàpiga què fa i a qui representa. Quan tu vas a un lloc està clar que hi ha

una part d'individu perquè això és inevitable, jo penso que això és inevitable. Al final
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tu poses una part de tu allà on vas, però has de tenir molt clar que ets veu d'un grup, i

per ser veu d'un grup s'ha d'haver escoltat un grup, i per a ser veu d'un grup s'ha

d'escoltar la forma de tenir veu. Qui la vulgui, clar, ja està, al final tampoc es pot fer

més, si opinen quinze opinen quinze, no serem veu de vuitanta, no, mai de la vida.

Però es que qui no opina confia perquè tens canals per a participar. Qui no ho fa

doncs confia en els altres, no? Jo entenc, a mi em pot passar, jo puc estar en desacord

amb una decisió que es prengui. Em puc queixar dos minuts i ja està, està bé. Perquè

qui ho ha pensat ho ha pensat per algun motiu, vull dir, no? Clar, jo faig la meva

reflexió que a mi em deu agradar perquè és la meva i que no he tingut de contrastar-

la amb una altre però he d'acceptar la decisió del grup, és així.

Jo- Una pregunta una mica general, com definiries tu l'assemblearisme?

B- Doncs per a mi passa per aquesta, per mi passa per la transparència, per tenir la

informació, per tenir els espais de participació, i per tenir molt clares les funcions de

tothom, per saber com s'organitza aquesta assemblea. És a dir, és el col·lectiu que

funciona, i funciona sabent que cada persona allà pot tenir un paper diferent. Per a mi

hauria  de  ser  el  funcionament  de  qualsevol  grup,  és  com  jo  interpreto  el

funcionament de tothom. Jo entenc que tothom té un paper, sobretot si assumeix per

exemple algun càrrec en aquest funcionament, o alguna funció concreta dintre del

grup i dintre d'això jo crec que ha de tenir d'alguna manera les funcions definides que

li donin un mínim d'autonomia. Un mínim o una mica més, no ho sé, però per a mi el

màxim al  final  sempre  ha  de  passar  pel  grup,  pel  global.  És  a  dir,  jo  crec  que

l'assemblea  pot  donar  potestat  a  algú  per,  durant  un  temps,  fer  aquella  funció,  i

llavors això vol dir que tots posem la confiança en que això funciona, però hi ha un

retorn, hi ha un retorn a l'assemblea que és qui finalment pot prendre les decisions.

Per a mi. Però entenc que, com a qualsevol col·lectiu, no tothom fa el mateix. Si

tothom té el mateix vot que val igual un que l'altre, eh. Perquè per a mi és igual

d'important la persona doncs que ve quatre dies perquè és el que pot venir, i dóna

això perquè és el seu màxim, que la persona que ve a sis reunions i a més a més ens

representa  a  tres  llocs.  Bueno,  això  potser  seria  excessiu.  Caldria  definir  si  val

duplicar, o triplicar, o quadruplicar, perquè llavors també perdem una mica d'essència

col·lectiva. Però això també cadascú fa el que vol, no hi entraré. Però jo penso que si
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l'assemblea és l'òrgan que decideix però que hi ha funcions dintre del grup. Però

funcions que no són més que treballar per un objectiu comú. Jo crec que al final no té

més que això. Un, durant un temps, assumeix unes funcions amb el mateix objectiu

que el del costat que en aquell moment no les pot assumir, per un mateix objectiu.

Perfecte, no importa. I això et dóna només el plus d'autonomia que ve amb la funció

que s'ha establert. Clar que qui assumeix unes funcions d'això, de tresoreria doncs té

una autonomia per a fer determinades coses. Ha de poder pagar unes factures, o tenir

contactes amb el tresorer de l'entitat, clar, és així, no ho pot fer tothom, no és tothom

igual. Però hi ha diferents funcions per a treballar pel mateix objectiu. I per a mi,

insisteixo eh, la decisió sempre està en tothom. No crec que es pugui desdoblar, o

sigui no crec que es pugui fer que una part del grup pugui decidir per sobre del grup

sencer.

Jo- Però ara quan deies, hi ha unes persones amb una certa autonomia al ocupar un

càrrec, no estan tenint certa capacitat de decisió al tenir aquesta autonomia que no

té un altre membre?

B- Si, l'assemblea decideix quin és el seu marge de decisió. Si, per a mi, això eh, es

que per a mi el tresorer és el més evident. O el secretari a de poder decidir doncs

aquest correu te'l reenvio a tu perquè ets qui va a la reunió de no se quantos i aquest a

tu perquè tal.  Això no es pot estar aquí cada setmana dient “a veure,  la llista és

aquesta, on creieu que he d'enviar no se què?”. No, no perquè llavors perds, o perds

tot ja. I això és un exemple bastant miserable d'autonomia, ho reconec, però això no

importa al final, per a mi ho decideix tothom. Tothom decideix fins a on, quines són

les funcions de cadascú, i fins a on té un marge per a decidir, de cadascú o de cada

grup.  Jo  crec  que,  confio  una  mica,  jo  confiar  confio  en  tothom eh,  però  a  mi

m'agrada més aquest format de treballar amb algú sempre. És difícil que la meva

mirada única sobre un tema sigui sempre encertada. És impossible. Que no passarà

res perquè tampoc s'acaba el món, si ens equivoquem ens hem equivocat. Però... però

clar,  ens equivocarem prenent decisions.  Llavors val la pena compartir  una mica,

però és un format que això,  que m'agrada a mi.  Per a mi sempre és millor dues

tresoreres, dues... per a mi és així.
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Jo- Per tant entenc que tu estaries còmode, o que t'agradaria un funcionament, en el

què havent-hi càrrecs, fixats però escollits per l'assemblea, amb una autonomia i

una capacitat de decisió, també decidit per l'assemblea, i en que es compartís el

càrrec.

B- Si. A mi si. A mi m'agrada que es comparteixin les decisions. Per ampliar un pel.

O perquè jo ara em posaria a parlar amb tu de com m'agradaria el funcionament i tu

em donaries la teva opinió i modificaríem coses gairebé segur. Llavors jo crec que

això és una mica més ric que si em quedo amb la reflexió que jo hagi fet amb el coixí

a casa meva, no? Crec. Si ningú s'enfada. No, m'és igual si algú s'enfada. Clar. I tant.

Si.

Jo- Et volia preguntar pels lideratges i en quin moment creus que els lideratges són

perjudicials per al grup.

B- (mira el rellotge).

Jo- Quan hagis de plegar diga-m'ho, eh, és l'hora?

B- Tinc dues nenes a baix. Els hi puc dir que m'esperin i decidir.

Jo- Si. Si has de marxar no passa res.

B- No, ara és el... què ha estat? La vaga i la política. (riu) (temes que hem parlat

abans d'iniciar la entrevista). No, vaig a veure com estan, si em volen esperar seguin i

sinó...

Jo- Cap problema.

B- Vaig.

(La conversa s'atura uns minuts)

Jo- Això, et preguntava pels lideratges.

B- Clar, jo crec que és perjudicial quan no té en compte doncs la mirada de... no és la

mirada de tothom, és tenir una visió global, és tenir una mirada de conjunt. Per a mi

el gran, el que fa mal, el que perjudica és quan trasllades, o sigui quan alguna cosa no
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funciona i enlloc d'atribuir-la al funcionament ho atribueixes a la persona. I jo crec

que això, això fa mal. Llavors qui està liderant d'alguna manera, o el grup que està

liderant doncs el que sigui que s'està movent, jo crec que sempre ha de partir de que

tothom treballa per a fer les coses bé. I a partir d'aquí l'únic que has de modificar

funcionaments. Quan fas partícip a tothom de tot i  la teva funció no és més que

intentar que tot allò es mogui amb harmonia, doncs jo penso que les coses funcionen.

Que funcionin no vull dir, ni de lluny, que tothom s'impliqui. Però vull dir que no

generen malestar. Com a mínim. 

Jo- Però hi poden haver, amb el mateix objectiu general, maneres molt diferents de

fer.

B- Si. 

Jo-I de liderar un procés.

B- Si. No entenc a algú que ha de liderar un procés, a més a més, en aquest format

eh, que això no és la nostra feina ni necessitem arribar a uns mínims de producció

tampoc.  Jo crec  que les  decisions  unilaterals  no ajuden.  I  crec que mai ajuda el

desinformar,  l'ocultar  informació,  diguéssim.  Jo  crec  que això  sempre  retorna  en

negatiu, quan no... quan no es comparteix. Perquè al final jo crec que la funció de

liderar és tenir aquesta mirada global per intentar que tot vagi fluint. Per intentar

veure quan hem d'apretar més aquí i podem deixar una mica més això perquè no és

tant, tant urgent o per que aquí hi ha algú que està patint, no? Això també ho hem de

poder veure perquè al final qui està liderant no està liderant... l'objectiu no és tenir el

correfoc al dia i la pirotècnia, que també, l'objectiu és el benestar de les persones que

formen part d'això. Jo crec que això també és l'objectiu de qui lidera. Llavors quan

clar, per a mi què ha de passar? Doncs ha de passar que el grup que lidera sigui

permeable a les opinions dels altres. Per a mi és perjudicial quan es troba, doncs

imagina no? Que som quatre que estem una mica amb aquesta funció, una miqueta

això,  de pensar  més en la  organització col·lectiva,  que per a  mi seria  això,  unes

persones que estan liderant que tenen aquestes funcions de pensar més en global i

potser no tant en un acte concret o tal, d'acord. Doncs llavors seiem i compartim una

mirada  i  la  veiem  així.  I  a  sobre  potser  resulta  que  la  veiem  igual.  Si  som
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impermeables a les veus dels altres, si no podem modificar la nostre, que no és fàcil

eh tampoc, perquè al final tu lideres des de la passió i ho fas amb el convenciment de

que allò és una gran idea, i de que allò si es fa així sortirà molt bé. I vas amb aquell

convenciment. I per a mi una mica el que perjudica això és que quan passi això hi

hagi el xoc frontal, no? De que ningú ho fa a consciència, però jo crec que passa pel

no, perquè jo ho veig d'aquesta manera. Jo crec que quan les opinions dels altres no

ens traspassen i no ens modifiquen aquí també estem perjudicant. Perquè cal poder

modificar mirades, cal poder, de vegades, per molt clar que ho tinguis jo crec que si

el col·lectiu no ho veu clar no funcionarà. Per tant posa el fre. Ves a saber si d'aquí a

un temps haurem fet  una  reflexió,  no? Per  a  mi té  el  perill,  quan hi  ha  aquesta

dinàmica de petit grup, per a mi té el perill de que tot el procés de reflexió que un fa,

ho trasllado al que esteu fent vosaltres, esteu fent una feina fantàstica perquè jo tinc

una confiança absoluta i perquè a més ho crec de veritat, però el procés que esteu

vivint estic segura que és intensíssim i ho traslladareu a un grup de persones que no

l'ha fet, que està a cero de tot aquest camí. Llavors pot passar, o que s'hagi d'explicar

molt... o  sigui s'ha de trobar l'equilibri entre intento traspassar molt bé tot aquest

camí que s'ha viscut no com una decisió presa sinó com un camí, com un procés de

reflexió que la gent també pugui elaborar. Ho deixo pair un pelet i vas veient. Perquè

jo crec que quan algú que vol liderar planta una decisió al davant...

(La conversa s'interromp uns instants per l'entrada d'algú extern)

B- Quan algú que està liderant obvia tota la reflexió que ha fet prèvia a una conclusió

que ha fet i vol presentar al grup, jo crec que la probabilitat de trobar resistències és

altíssima. I quan hi ha moltes resistències en un grup llavors estàs una mica fotut.

També crec que el lideratge compartit en aquest sentit que deia de fer una mica de

packs és importantíssim perquè dues o tres persones no poden liderar sols un grup de

trenta o de quaranta. Jo crec que cal un grup de persones amb una mirada que sigui

compartida, però jo crec que està bé eh, perquè al final són un grup de persones que

vol liderar aquest projecte. Però té la responsabilitat de traslladar-ho als altres i de

traslladar el camí que ha fet. Per a mi això és una mica la garantia d'èxit, i d'escoltar,

i de tenir una mica el do de la paraula. Jo crec que això és important. No cal eh, que
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tothom tingui el do... o sigui no tothom té el do de la paraula i és així, quan dic el do

de la paraula vull dir que, primer que t'has de poder explicar el que vols, però això ho

pot fer tothom quan hi ha la voluntat d'escoltar, i llavors tenir la serenor d'acceptar les

resistències inicials i tenir arguments clar. Al final fem això eh, donem els nostres

arguments per a que una cosa passi. I ja ho sabem que això passa, quan un parla amb

molta convicció sembla que tingui com més èxit, no? Perquè d'entrada sembla que...

no? Però no es tracta de jo tinc la veritat i t'ho diré a tu i t'ho diré i t'ho diré fins que

tu també creguis que això és veritat. No. Es que potser no és. O potser cal canviar

coses, no? Un s'ha de poder adaptar. Jo crec que la rigidesa també és important. La

rigidesa de ment em refereixo. En els lideratges. I la rigidesa de ment en el sentit de

no vull entrar en un altre camí que no sigui el que jo m'havia dibuixat, sinó també la

rigidesa de jo tenia aquest camí, tu m'estàs dient això i no, no, no, i a més a més jo no

tinc un altre camí per a oferir. Aquesta rigidesa també, no? La de aquest és el pla A i

si no és el pla A m'enfado perquè jo vull el pla A. Bueno pues s'han de tenir un B, un

C... donar una mica de multiopcions. Però no fer-ho veure. Creure de veritat que hi

ha diferents maneres i ja està. I que tampoc ens hi va la vida, diguéssim. I que això és

el que ens agrada fer i la manera que ens agrada de relacionar-nos amb més persones,

i que és importantíssim, i poder liderar un projecte així però els nostres projectes de

vida estan a les nostres cases generalment. És aquí on posem les super energies, i lo

altre també però el camí doncs no anirà així, el camí farà les seves corbes, a vegades

serà llarguíssim a vegades serà lleig, no? I haurem de tornar a fer el camí més de

floretes. Bueno, ja hi arribarem, s'han de regar les floretes per a que creixin, no?

També és  feina  així.  Una mica  de  paciència.  Per  a  mi  hi  ha  una altre  cosa  que

perjudica que és el no valorar els canvis si no són immediats, per exemple, hi ha pocs

canvis immediats en el funcionament de grup. Llàstima. És veritat perquè seria molt

satisfactori veure canvis de que diguis ja està hem fet això i tot flueix. La gràcia

també, i la desgràcia, és que som, treballem amb persones. Llavors el tot flueix no és

només que hi ha un resultat sinó que la gent és feliç. I això és difícil, i jo crec que

això és important també. Que la gent sigui feliç fent això. Ja se eh que no venim aquí

a ser amics, no confonc això. Però malgrat jo vingui aquí i no tingui quaranta amics,

que ja ho se, a qui explicar les meves penes d'allò que m'importa i allò que em mou

les entranyes, jo si que vull estar aquí i estar a gust amb tothom. Per a mi això si que
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és  un  objectiu  de  grup.  Jo  tinc  ganes  de  seure  aquí  tranquil·lament  i  si  hem de

treballar treballem però si hem de parlar de qualsevol altre cosa doncs endavant, clar,

i estar a gust i estar feliços. Per a mi això és l'objectiu també eh, si, si. I l'altre cosa

que perjudica és el no repartir eh, és a dir, cal repartir tasques. El no delegar, això

destrossa.  Però  clar  per  mi  el  no  delegar,  o  sigui  jo  no  contemplo  un  lideratge

d'individu, o sigui per a mi un lideratge és un grup de persones que mouen, un grup

de persones de 8, 10 persones que mouen, i segueixen delegant com a manera de fer,

no delegant, es que no és delegar, no és delegar, és fer junts. Clar, no és jo decideixo

que tu... no, no, és fer junts. De fet jo crec que aquest lideratge més compartit passa

més per donar-te espai quan tu vols fer. Més que tenir clar, què és el que tothom

hauria de fer per a que tot flueixi,  que no està malament eh, per a que ningú es

carregui de feina i tot estigui clar, això està bé, però per a mi sobretot, sobretot és

quan hi ha una iniciativa no trepitjar-la. O sigui si realment hi ha una cosa que jo crec

que serà un drama doncs en parlem. Si tu creus que serà un drama i jo crec que serà

un drama doncs podem seure i parlar-ho, no? A algun lloc arribarem. No crec que

tinguem opinions tant diferents persones que estem per a fer el mateix, no? Per tant

és un distribuir que no és ben bé la paraula que m'agradaria. Malgrat se sent molt ara

la paraula d'aquest lideratge compartit. És més compartit que distribuït però sobretot

per a mi és el lideratge que permet que les altres persones destaquin també en allò

que tenen ganes de fer. I això vol dir que qui lidera, tant si és un com si en són

catorze, ha de fer una passa al costadet per a permetre que allò floreixi també. És

fàcil de dir això, és veritat. Jo penso que és molt difícil de fer però que es treballa,

cadascú s'ho treballa.

Jo- Clar, és difícil de veure fins i tot. I a vegades quan ho veus dius jo ho faria millor.

B- I perquè qui lidera així, jo crec que també li falta una cosa que a vegades també

necessitem  que  és  el  reconeixement.  Perquè  llavors  la  gràcia  d'això,  que  és  el

reconeixement vagi cap als altres. És així. Jo crec que ha de ser així, és aconseguir...

per a mi és com a l'escola, és la màgia de “i qui t'ha ensenyat a llegir? -Ningú”.

Doncs els seus mestres aquí queden una mica com si no haguessin fet res, és així, i

tots sabem que és mentida. Que han tingut precisament l'encert de fer néixer una cosa

posant tot. Perquè, no? Fent el camí bonic per a que això passi. Però clar és molt
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difícil perquè llavors arriba algú i diu “doncs jo vull fer un ball de carnaval enlloc de

sortir a la rua, no? Llavors surt algú com jo que diu “com que no sortim a la rua, què

vol dir que no sortim a la rua?” I passa. Llavors cal doncs això, algú que amb calma i

amor t'ho expliqui i no passa res. 

Jo- Bueno, si vols ho deixem aquí.

La conversa deriva en altres qüestions i la donem per finalitzada
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4.6 - Transcripció entrevista Maria (08/03/2018)

Jo- Molt bé, ja està.

Mt- Ja gravarà de tant lluny?

Jo- Si vols te la acosta, però es que hi ha gent que no li agrada veure-la.

Mt- No passa res.

Jo- Si, grava prou. Llavors...

Mt- Si, de fet diuen que és millor no ensenyar-la mai.

Jo- Si, eh?

Mt- Si, però no passa res, bueno millor aquí. (riures)

Jo- Així no la veus gaire. Bé, si algú extern, que no coneix la colla, et pregunta com

funciona la colla de diables, ras i curt, què li diries?

Mt- Que ara no funciona massa bé. Això és pot dir?

Jo- Si clar.

Mt- Jo crec que ara no funciona massa bé, llavors si la pregunta és com funciona ara,

que no crec que és com hauria de funcionar... o sigui hi ha un model, un sistema de

funcionar que es va acordar fa un temps, que per a mi crec que és el bo, que és el de

una  assemblea,  no?  I  el  treball  per  comissions,  una  assemblea  no,  una  reunió

permanent i el treball per comissions. Si això funcionés de veritat seria molt útil. El

problema primer va ser que, bueno jo vaig al desglòs eh, per mi quan es va plantejar

això la gent que estava molt cremada de fer coses i tal va deixar d'assistir també, o
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sigui va deixar amb el cul a l'aire a la permanent aquesta, de cada quinze dies. El

treball per comissions va començar a funcionar, però clar, si no hi havia la gent que

en el fons era l'engranatge per a que això funcionés, a les reunions permanents que

són les importants on es posa en comú i tot, doncs se'n va a pique. I ara estem al

pique, piquíssim de tot això, perquè les permanents no serveixen per res, el treball

per comissions costa moltíssim quan al principi va ser molt ben acollit i funcionava,

les permanents hi havia afluència però no afluència de gent resolutiva i que conegués

bé com funciona la colla... i ara jo crec que funciona per inèrcia. Funciona perquè

sempre ha funcionat. I de fet s'estan dient a moltes coses que no perquè funciona com

l'Orfeó, no? Bueno crec jo, no em respondràs no? (riu)

Jo- No, no ho se, si vols et puc respondre però no se...

Mt- Quina era la pregunta?

Jo- Això, si algú de fora et pregunta com funciona la colla.

Mt- Jo crec que funciona un mica qui tingui ganes de fer una cosa la fa i ja està. Que

és com sempre ha funcionat però... anant a la permanent a explicar-ho i tal però jo

que se, si tens ganes de fer una paradeta per Sant Jordi ningú et dirà que no, saps? El

problema és la gent que ve i et diu “tinc ganes de fer una paradeta per Sant Jordi però

no la vull ni organitzar ni... ni res, s'aprova a permanent i llavors qui ho fa, no? Per a

mi aquest és un dels errors més grans de la permanent, el fet de plantejar una cosa,

acceptar-ho, a la permanent veure que no hi ha quòrum, però com que el plantejador

té moltes ganes de fer-ho... allò després no tira, s'enfada, i és el detonant que fa que

les coses no funcionin aquí.

Jo- Ja.

Mt- S'hauria de fer un replantejament i jo crec que tothom hauria d'estar d'acord amb

el funcionament aquest. O sigui la gent que porta més temps i que no està venint a la

permanent  però que porten la  colla,  no? Que porten les  sortides o que...  haurien
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d'estar a la colla i acceptar aquest funcionament vull dir... fer el possible per a que

això sigui així. I no se si això ara s'està fent molt. O la gent està tornant també... vull

dir que s'està canviant una mica. Bueno jo ja no vaig tampoc a les permanents.

Jo- Jo últimament tampoc perquè no puc anar-hi aquest any.

Mt- No, es que per a barallar-te... per no ser resolutius o per a que quan arribi una

persona haver de tornar a parlar tots els temes... a mi em fa molt pal.

Jo- Ja, que li falla a la permanent?

Mt- Jo crec que li falta... primer que la gent que realment està fent coses a la colla

estigui a les permanents i li falta debat sa. I que quan jo arribo i ja hi ha un punt que

s'ha parlat i tal i jo tinc moltes ganes de participar tinc dues opcions, o haver enviat la

meva info abans o demanar que es deixi per l'últim o arribar i acatar el que ja ha

passat l'espai aquest i per tant que ja no ho tornarem a parlar. I confiar, per tant, en la

resta de gent, que la decisió que haurà pres serà la bona, no? O sigui, jo crec que ens

falta, a la permanent o a la colla, confiança entre nosaltres. I pensar que bueno, si ho

fas tu no té perquè estar malament. Simplement no ho he fet jo, ja està. I potser ho

hagués fet diferent però no té perquè no funcionar. A la permanent li falta assistència,

sobretot. Bueno i que les comissions funcionin.

Jo- Suposo que és una mica de tot. Perquè hi ha comissions que potser funcionen bé

però la queixa és constant de que bueno, s'engeguen a última hora, de que falta gent,

que es troben soles, que demanen ajuda i no en reben...

Mt- Però en realitat això passa a tota la colla. Crec que qualsevol persona que faci ara

mateix alguna cosa a  la  colla es sent sol,  la resta de gent  es sent que no l'estan

informant... o t'agafes un grup de gent que estigui igual de motivat per a fer aquella

cosa o estaràs sol per a fer el que sigui. Per a preparar Sant Joan, per a preparar Festa

Major  o  per  a  preparar  el  que  sigui.  Jo per  exemple,  l´últim crec  que va  ser  la

Perclotada va funcionar perquè el grup de gent que estàvem allà estàvem motivats,
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però les queixes de la colla, tot i que al final fos un vuit d'execució i de resultat, les

queixes de la colla eren les mateixes, no hi havia informació no se quantos... quan jo

crec que si que s'havien fet tots els passos pertinents, però aquí vaig una mica a lo

d'abans, no? El si no estic fent jo algo no estarà ben fet.

Jo- Si. Si. I a lo millor, no ho se eh, però és com que molts esperem que la informació

ens arribi directament. Ha de venir la persona que ho organitza a explicar-m'ho a mi

perquè si  m'arriba un correu  no me'l  llegeixo,  si  es  diu  en una reunió  no  estic

escoltant.

Mt- Però seria la mar d’útil. O sigui no se perquè no funciona enviar un bon correu

explicatiu  dient  què  passarà.  No  cal  fer  una  bona reunió,  cal  fer  un  bon correu

explicatiu dient això, això i això. Fem la reunió informativa, t'has d'haver llegit el

mail, però... no se, es com aquestes reunions que es fan pre-Mercè per a parlar de la

Mercè. Hòstia no se, si s'envia en un mail...

Jo- Ja.

Mt- Bueno, i l'apartat tabalers està aquí o està en una altre banda? Perquè també és

un altre món.

Jo- Tira, tira.

Mt- No, no, no se què dir sobre això. Perquè una cosa és la permanent i diables i

l'altre  és  tabalers  que  va al  seu  putu  món.  Que també falta  una  espècie  com de

connexió emocional. I també això que deies tu una mica com de que si no ve algú i

m'ho explica el que passa no ho se, quan estan rebent tots els correus, quan estan

rebent tota la informació que la resta de la colla també rep, no?

Jo- Si, si.

Mt. O sigui són com diferents parts de la colla, no? Però és una part molt activa i
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molt desconnectada a la vegada.

Jo- Si en el fons, jo tinc la sensació que moltes vegades el que, o les mancances que

pot tenir la colla en general són les mateixes que pot tenir tabalers com a part de la

colla.

Mt- Si. Si, si, si. El que passa que com que tabalers es veuen cada divendres, vulguis

que no acaben parlant.

Jo- ja.

Mt- Jo també trobo que el grup de tabalers, bueno igual que la... igual que trobo un

encert no, el grup de diables, són bastant útils, més que de tonteries, no? A la vegada

crec que a tabalers ens ha anat malament perquè ens hem oblidat del correu que per a

mi és una eina molt important. I el drive, que per a mi sempre estava molt bé, no?

Que no hagi de ser o jo que sempre t'estic preguntat o l'altre que t'està preguntant si

vindràs a una sortida sinó que tu autònomament, com a persona adulta i autònoma

que ets t'apuntes i et deixes d'apuntar a un lloc, no perquè jo t'estic dient. Però bueno,

això és un altre...

Jo- I la relació tabalers-diables com la veus? Tu que has vist bastanta trajectòria.

Mt- Jo ara, a dia d'avui la veig super fluixa. Però crec que també, o sigui tabalers

l'hem de considerar un grup de música per a mi, vale? Que no per tothom és així.

Com a grup de música estem molt fluixos i això fa que... si la gent no se sent segura

amb el grup i la gent no se sent segura amb la seva veu això fa que... no se senti

segura pensant que forma part d'una altre cosa, no? Llavors com que la gent prou

feina té en estar segura on està una mica, en el seu petit terreny com per a sobre

haver-se de connectar  o haver  de...  Llavors  veig que els  veterans,  o  la  gent  més

antiga, no li dóna la gana connectar-se, la gent que si que ho està, perquè hi ha gent

que si que ho està, em... aviam, torno a començar “com veus la relació...”. Si, crec

que ens falta fer un bon feeling amb els nous, però clar si no estem motivats ja la
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gent que està motivada, els més veterans que tenen una bona entesa amb la colla i

que poden respondre més els  correus  o que poden,  de tant  en tant,  participar  en

alguna comissió... crec que aquesta gent si que des de tabalers falta fer una bona

connexió amb els nous tabalers per a que aquests tabalers també s'integrin, però com

que no estan a gust a diables no passa això, llavors clar, com li diràs a algú “si vinga,

vine que veuràs les permanents, que és molt divertit”. Vull dir si als nous de diables

ja no se'ls hi diu d'anar a les permanents, que això per a mi és un error garrafal, o

sigui com no li dius a un nou que vingui a la permanent, llavors quina importància li

estem donant a la permanent. Com li expliques a un nou el que és un acte? Que quan

hi ha una permanent no ha vingut perquè no els hi diem que vinguin i que no sap de

que va, que la informació ha estat mal donada o a mitges, perquè sempre la donem a

mitges. Llavors arribem a l'acte i t'ho has de saber però no t'ho pots saber perquè ets

nou... no? És com... i amb tabalers directament, perquè m'he n'he anat del tema un

altre cop, està fluix, són dos mons a part. Jo crec que no s'entenen diables i tabalers.

Però bueno, o sigui falta comprensió mútua. Jo crec que hi ha algunes persones de

cada banda que s'entenen. No totes. Jo crec que falta per part de diables, acceptar que

el que estem fent té un pes. Que no estem allà passant el dia i no estem allà fent

qualsevol cosa. Que si assagem cada dia és perquè allò té una importància musical o

més enllà de...  bueno la cultura sona, no? Ahir ho parlava amb ma germana i  la

cultura,  quan  tu  toques  al  carrer  i  estàs  fent  cultura...  Hòstia,  nosaltres  estem

treballant cultura cada divendres, saps? I no se fins a quin punt se'ns valora prou.

Crec que hi ha una desvalorització. Com que els tabalers ja saben el que han de fer,

com que els tabalers ja... ja aniran darrere nostre... i els tabalers de ara fa tres anys

han canviat moltíssim i de ara fa cinc han canviat casi tots. I d'ara fa un any també,

per tant... crec que no hi ha una bona acollida des de diables i la que es fa des de

tabalers és insuficient per a sentir-te de la colla. Per a sentir-te del grup potser és

mínima, no? O suficient, però per a sentir-te d'una colla de diables des de tabalers no

es pot fer, s'ha de fer des de la colla.

Jo- Al mateix temps potser ens falta sentir-nos a gust com a diables, no? Ens falta

que ens vingui de gust anar a la calçotada, que ens vingui de gust muntar un cap de

setmana amb tota la colla...
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Mt- Si, si, totalment d'acord. Però per exemple... si s'anima un s'animen tots. Perquè

l'altre dia que vam fer el dinar pues, i si haguéssim dit “venga calçotada”, doncs

potser més gent s'hagués animat.

Jo- Si.

Mt- Si falta, també jo crec que des de tabalers hi ha gent que no vol relacionar-se, i

això fa que no... clar, que quan quedes tots vulguis que no es crei un petit... un bloc

independent perquè no es vol relacionar. O sigui jo crec que per temes seus, pel tipus

de socialització que té no li entren persones noves, o ja està a gust amb la gent que

coneix o el  que sigui, llavors clar,  això és complicat. O sigui hi ha gent que vol

separar-se i quan estem amb sortides o quan estem amb... pues es veu. Mercè que són

sortides molt comunes i tot hi ha gent que no vol estar allà. Jo suposo que això a

diables també passa, que hi ha gent que no vol estar allà.

Jo- Pot ser, no ho se.

Mt- Bueno no, no. De fet no. El tema és que en quin moment has entrat tu a la colla,

si has entrat en un grup de tabals i “oh merda, també té una colla”, o si has entrar,

que jo crec que això és una cosa que ara estem fent millor,  com dient “ei,  estàs

entrant  en  un grup de tabals  que  és  una  colla  de  diables,  que  no són dos  coses

separades i que haurem de conviure i haurem de viure i fer moltes coses junts”. Crec

que fa un temps no es feia això, no? Simplement entraves. I si més no als d'aquest

any se'ls hi està fent això de dir “això és diables”, i quan van entrar jo recordo allò de

dir diables, diables, diables.

Jo- Si, si això ha canviat. I ara hi ha hagut algunes persones perquè tenien clar que

buscaven una altre cosa. Però potser falta encara. No se fins a quin punt la gent que

ha entrat aquest any és conscient que està en una colla de diables. I no només la

gent que ha entrat aquest any.
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Mt- No, per a mi el problema és la gent que està enganxada. O sigui la gent que no

sent que està en una colla de diables però sent que toca el tabal. Per a mi això és un

problema perquè no se com... o sigui crec que per al grup això és un problema perquè

no se com més fer-li entendre. Jo a algú nou li per fer viure i li puc fer entendre, però

algú que ja sap el que és estar allà i que no vol. Què hem de fer amb tu? No ho

entenc.

Jo- Si, per a mi també hi ha un problema que, bé això és una opinió personal, però

que potser a tabalers, sent un grup tant petit com som, perquè en el fons no és un

grup gran, jo crec que tothom hauria d'estar treballant en alguna cosa.

Mt- Si, de fet és el que es va plantejar a l'assemblea de fa tres anys, no? Jo crec que

aquella assemblea va ser molt bona. Bueno jo no hi era però me la van explicar i

realment és d'on va sortir el funcionament per comissions i tot això, no? I jo crec que

la idea de que tothom estigui en alguna cosa, encara que sigui mínima, vull dir hi han

coses que no porten feina, hi han comissions que no porten feina, hi han comissions

que si i hi han comissions que no. Si, si, potser l'error està en no ser en una comissió,

de fet als diables nous se'ls obliga a entrar i estar en una comissió. Bueno de fet, per

exemple la Sànchez, la Júlia... hi ha gent nova que estava en la comissió de carnaval

per exemple, aquest any hi ha hagut molts tabalers organitzant-lo.

Jo-  Si,  si,  es que hi  han tabalers molt  ficats.  Però jo  trobo a faltar  que tothom

participi, no necessàriament en una comissió de diables, a lo millor algú diu “jo

estic a la comi de tabalers d'assajos i això em treu prou temps i no puc més”, pues ja

està.

Mt- Si però aleshores això per a la colla ha de tenir un valor, és on anava abans

també, no se si tabalers no pot tenir les seves pròpies comissions que funcionin una

mica per separat, o sigui no per separat sinó com funcionen les comissions, no? Si no

s'accepta que un grup que es troba cada divendres pugui prendre una petita decisió si

s'obre o es tanca una petita comissió o tot això també és com posar pals a les rodes.

Crec que a vegades falta  que prenguem una decisió,  veiem com es desenvolupa.
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Quan tu prens una decisió normalment és quadrada i de cop i volta s'arrodoneix una

punta perquè a tots ens és més còmode. Perquè havíem pensat que aquella idea sobre

el paper està molt bé però a la pràctica ho fem d'una manera molt semblant però que

a tots ens és més còmode i potser ens pot semblar molt bé però a tots ens és més

còmode, per tant, trobo que de vegades també som molt rígids, no? Posem una norma

i la norma és aquella, i no la sabem adaptar. Que potser que també passi perquè no

tenim prous espais per dir “hòstia això que vam aprovar allà...” o perquè som molt

rígids  a  nivell  estructural,  saps?  De  dir  “no,  com  que  ha  estat  aprovat  en  una

assemblea  no  ho  podem  desaprovar  per  molt  que  la  norma  s'hagi  transformat  i

convertit en una altre cosa perquè s'haurà d'aprovar en una altre assemblea”. Llavors

clar, pues es deixa perdre aquesta norma.

Jo- Tampoc tenim un registre clar, jo trobo a faltar a vegades això, a vegades en

assemblees o en permanents hem tingut debats rics per veure com aprovàvem una

norma i després, com que allò no queda registrat enlloc, cadascú es queda amb la

sensació que es queda, cadascú es queda amb el record d'aquella norma que, una

mica, que li convé.

Mt- Genera molt debat això, és horrible.

Jo- Si, llavors al cap d'un any tu estàs fent la norma d'una manera convençut de que

és així jo l'estic fent d'una altre convençut de que és així.

Mt- Bueno, com el problema que vam tenir ara a principi de curs sobre si els tabalers

havien de tenir o no el curs per sortir.

Jo- Exacte, és un tema que, en el fons, penso, crec que la discussió no està en si tard

o d'hora hem de fer el curs, crec que estem d'acord que al final tothom farà el curs,

però aquests matisos que potser es van donar en el debat,  o potser no,  no me'n

recordo, però a lo millor estaven allà recollits. Que si a la primera sortida tothom ha

de tenir el curs...
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Mt- No, no, es que jo estic segura que això no és així. A part que es perd, perquè si tu

ara em diguessis troba'm aquella assemblea, tu que les tens totes...

Jo- Allò en assemblea no està aprovat, perquè ho he estat buscant, s'haurà aprovat

en una permanent.

Mt- Jo recordo haver parlat aquest tema, on sigui, i haver lluitat molt. Que és lo que

estàvem dient, no? Hòstia les decisions que es prenen per a tabalers o amb tabalers

tenir  molt en compte.  Recordo posar molt èmfasi  a “però tabalers també? Tenim

problemes amb això”, i parlar tot això, no ho he somiat. I no està registrat de cap

manera, no? El que m'estàs dient tu. Potser ara que ja sóc una mica més gran també

dic “això apunta-ho eh, apunta-ho” del pal, “aquesta decisió amb aquest matís ho has

apuntat?” Perquè és que sinó ja no tens on agafar-te.

Jo- Si, jo trobo a faltar això i un registre, bueno simplement que totes les actes de les

reunions estiguin guardades en un...

Mt- Perquè no funciona un drive a secre?

Jo- Es veu que en algun moment ha funcionat però no, realment no.

Mt- Es que això per exemple la Roco no ho sap fer servir, llavors no ho utilitza.

Bueno.

Jo- Bueno, anem una mica enrere, vale?

M- Venga.

Jo- Et preguntaria com era la colla quan vas entrar, però suposo que això no t'ho

puc preguntar.

Mt- No. (riu)
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Jo-  Però  hi  haurà  algun  moment,  segurament,  que  tu  recordis  que  comences  a

prendre consciència de que la colla no és només fer actes sinó que hi ha tota una

organització interna.

(Una persona externa intervé i la conversa es dispersa uns instants)

Jo- Doncs això...

Mt- A la colla eh, estem parlant?

Jo- Si, a la colla.

Mt- Quan en prenc consciència i quina és la meva percepció?

Jo- Si.

Mt- Jo en prenc consciència crec que un cop que vaig a una assemblea o no se què

és... bueno, i rebo pals per tot arreu amb 14 anys, per una cosa que no havia de rebre

pals. Amb 14, 15 o 16, i recordo pensar «tu ets un malparit i un cabron», i sortir

plorant d’allà. I ara amb una mica de perspectiva, com cony fas plorar a una nena de

16 quan dóna la seva perspectiva quan teòricament tothom pot donar la seva opinió i

tot això. Llavors crec que la colla es manté una mica en això però va més light, no?

Bueno,  com que  la  gent  té  molt  el  seu  paper,  no?  I  el  Miralles  sempre  serà  el

Miralles, el David sempre serà el David... i això, vulguem o no, la gent que estem a

la colla ho fomentem. Que la gent no canviï de rol, no? Llavors a mi què em va

passar, jo entro de petita i la Marta sempre és petita. Llavors en el moment de canvi,

en el  moment de participació,  en el  moment de tal...  «tu què has de dir  que ets

petita?», hòstia petita amb 16 anys potser no és tant petita quan porto tota la vida

aquí,  quan tinc ganes de fer coses i quan m’esteu deixant participar,  perquè això

també. Llavors bueno, molta gent, de fet a la època que ma germana començava a

tirar i tal, també els hi passava això, no? «vosaltres què heu de dir que sou els nous».
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I crec que és una dinàmica que es manté molt avui a la colla. Les coses funcionaven i

funcionaven perquè... no crec que fos per la reunió perquè tampoc es que hi anés

molt però la gent hi anava a les reunions de dilluns. Però en veritat no s’aprovaven

les colles allà, s’aprovaven fora, que és una de les coses que s’intenten canviar ara,

no? Però no se si la gent que li agrada més fer la organització té ganes o té la ment

oberta per dir el Joan deixarà de ser el Joan perquè potser té ganes de ser una altre

persona, no? Perquè imagina’t que el Joan una nit va veure molt i va ser un malparit i

es va menjar el meu premi de carnaval, no? I ja és «el Joan és un malparit, no?» Però

hòstia, potser el Joan vol canviar i vol començar a rectificar els seus errors i a canviar

i a dir que això no ha de passar. Però el Joan és un malparit, no? Llavors això és el

que... hi havia molt, i encara hi ha, cada cop menys, residus del que som, «la Marta la

tabalera»,  «Joan  el  tabaler  i  diable»,  sempre  hi  han  aquests  registres,  «Roco  la

defensora dels tabalers», «Miralles l’economista», «Joana la cap de colla», «David

també, cap de colla». I crec que això hi era i hi és. Ha anat canviat, i ha hagut lluita

per a que canviés, però si la gent que ho promou no ho pensa... bueno, amb això no

se si t’estic responent.  Abans era un grup d’amics també, jo crec que ara encara

queda un residu d’això també. Què passa? Amb quaranta anys tu comences a... o fa

vint anys o fa deu anys, llavors creixes i no vols marxar d’aquí també, llavors potser

falta una mica aquest grup d’amics, però abans no deixaven entrar tampoc perquè era

«el meu grup d’amics», i tu què has de fer aquí nou, no? Però bueno, abans la gent,

jo no se ara, però la gent s’ho passava bé, molt bé. Ara de vegades em sembla, o

potser la percepció d’un nen també canvia, no? Però la gent... bueno si, potser algú

anava més mamat del que tocava però tothom reia o... ara de vegades tenim unes

tensions... abans jo crec que hi havia més teje-maneges per sota la taula. Però tampoc

és dolent. És que jo avui tinc ganes de fer una cosa, no? El que dèiem abans, si tens

ganes de fer una cosa fes-la, no? Bueno.

Jo-  Suposo  que  també  és  diferent  gestionar  una  colla  en  funció  del  número  de

persones.

Mt- Si. Bueno i que també del residu d’això que ha quedat és també gent que se sent

molt part de la colla però que realment no està activa a la colla, i llavors el que fa és
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posar pals a les rodes, i això és molt complicat també de gestionar a dia d’avui. O

sigui calla, calla i deixa que la colla funcioni. El que deia de delegar i confiar que el

que hi ha ho farà bé i pel bé de la colla.

Jo-  Si,  d’aquella...  doncs  això,  de  fa  8  o  10  anys,  recordes  que  hi  haguessin

lideratges clars?

Mt- Si, si. El Morell era... cap de colla, economista...

Jo- El Morell?

Mt- Ai, el Mullor, perdó.

Jo- El Miralles.

Mt- El Miralles, gràcies. O sigui ell per exemple molt gran. La Montse va estar... no

recordo exactament fent què però la Montse també, l’Espi també el recordo com a...

per exemple gent que ha fet pauses. Per exemple l’Espi ara està tornant una mica a

activar-se. Realment jo no m’enterava massa de tot això. Suposo perquè no em venia

de gust. Però si que sabia que si, bueno la típica frase, no? Que si el Jordi diu una

cosa s’acaba fent. I el Jordi jo si que recordo anar a una reunió i quan el Jordi arriba

les decisions es prenen, no? I sinó ningú tenia opinió, ningú tenia... que és una mica

el que passa ara també, segons com. Si. No ho se, la veritat és que és una cosa amb la

que no m’hi vull quedar massa, els lideratges. Per exemple l’Àlex era el líder de

tabalers. Posteriorment el Josepet. Si, també hi havia lideratges. La colla funcionava

a base de lideratges. Igual que ara. Creure que no hi han líders de vegades és... és

complicat segons com.

Jo- O sigui eren líders que no havien estat triats de manera explícita sinó que es

generaven o...

Mt- Si, si. No crec que... si, no, perquè de fet la colla es definia com a anarquista. I
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encara això hi ha molta gent que ho diu. Clar, definir com una colla anarquista no, no

es pot. Pot ser més o menys assembleària. I era mentida, quan si que hi havia gent

que estava prenent decisions i estava no tenint en compte altres decisions. No era

anarquista. El que definien com a colla anarquista, molt novedosa perquè no tenim

cap de colla, molt tot això però en veritat si que hi era. O sigui el discurs de cara a la

galeria jo crec que era un, de prenem decisions entre tots, o som anarquistes,  no

tenim cap de colla, però en veritat, com passa ara també, quan hi havia una sortida i

algú tenia un dubte al Jordi, quan hi havien problemes de diners no se què, al Jordi.

Suposo que hi havia altre gent també, però principalment sempre eren els mateixos

noms.

Jo- O sigui que en el fons tu creus que si que hi ha cap de colla, si que hi havia i hi

ha ara.

Mt- Hi havia.

Jo- Cap o caps, a lo millor.

Mt- Ara, jo crec que hi han caps. Això per a mi és una cosa molt més bona. Que hi

hagi  més  d’una gent  que  tingui  aquesta  responsabilitat,  perquè no  tothom la  vol

també. Abans hi havia un i feia i desfeia a la seva manera. Ara jo crec que n’hi han

varios i intenten que tothom estigui més a gust. Abans potser era una colla més d’un.

També hi ha molt residu eh, perquè... si tu parles amb el David et dirà que abans hi

havia una gent, quan ell no estava ni a la colla, que ha deixat residu que ell ha estat

visquent,  no?  Hòstia,  no  havies  estat  ni  a  la  colla,  no  coneixies  a  aquesta  gent,

aleshores, de quin residu estem parlant? O te’l has autoimposat aquest residu? És

veritat o dius «no clar, com que algú va fer això...», saps? Bueno no ho sé. Segur que

són molt dolentes les comparatives aquestes que fem amb el passat. Abans potser

estàvem aquí i ara potser estem anant cap a una altre banda. Mirar al passat però no

massa, que sinó ens fotrem una hòstia. No se si t’he respost.

Jo-  Si,  si.  Llavors,  coincideix el  moment en que t’adones d’aquesta organització
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interna amb el moment en que et comences a implicar, o no?

Mt- Jo crec que si, i aquí és on jo em desmarco, jo crec, i em moc a tabalers. Veig un

grup de gent amb una mateixa edat que jo, amb unes inquietuds, que no comparteix

potser un model en el que no et sents a gust, en el que no ets sents escoltat... i de cop

i volta et trobes amb un grup de gent dins aquest grup de gent que té ganes de fer

coses i troba un espai per a fer-hi. Un espai en que ningú el molesta. Llavors és quan

aquí em començo a implicar. Però realment és curiosa la meva implicació a la colla

perquè la meva implicació a la colla comença per tabalers, i sempre ha passat per

tabalers i de tabalers. Jo començo a tabalers perquè jo volia ser diable i com que era

menor d’edat em diuen «agafa un tabal i així pots sortir amb nosaltres a les sortides

però fins que no siguis major no podràs sortir», jo vaig dir «si, si, jo quan sigui major

d’edat aniré a tirar», i quan vaig ser major d’edat tenia claríssim que no volia anar a

tirar. Però perquè suposo que crees un subgrup en el que et sents més a gust. Que si,

que està dins de tot això però en el fons parlem de no dividir amb tabalers però quan

entro jo ja ho està de dividit, perquè ja no ets sents de la mateixa manera amb la

colla, per tant és un lloc més distès.

Jo- El que jo percebo és que el debat tabalers-diables ve de molt lluny.

Mt- Si, si. És això, que s’ha de mirar enrere però no tant. Si mirem enrere només ens

caurem. Aleshores bueno, doncs mirem que està passant ara.

Jo- Llavors, entenc que en part tu centres la teva energia a tabalers potser perquè és

una mica refugi.

Mt- Bueno, es que jo no decideixo entrar a la colla. Bueno si que decideixo entrar a

la colla però no, saps? És una cosa... Bueno, jo és que trobo un lloc on m’hi trobo a

gust suposo. Perquè per exemple jo també estava a gegants i gegants ho vaig deixar

estar. Podia haver seguit tocant la gralla o tocant el tabal o portant gegants més grans,

però suposo que trobo un grup de gent que m’agrada, amb la que em desenvolupo a

nivell  musical,  que  fora  de  la  colla  ja  ho  havia  estat  fent  i  m’agrada,  a  la  que
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descobreixo un instrument que m’agrada... a mi totes aquestes coses així de música

sempre m’han interessat. Aleshores no és que trobi un refugi sinó que trobo un espai

dins aquest món que m’agrada. Perquè jo no considero que m’agradi tocar el tabal

genèricament. O sigui si, m’agrada tocar el tabal genèricament, però a part de tocar el

tabal genèricament m’agrada també el món de la cultura popular i el que pot aportar

tocar  el  tabal.  O  el  d’on  venim,  què  toca  un,  què  toca  l’altre,  tot  aquest  món

m’agrada. I trobo que és una part del món de diables, no és que sigui un refugi, és

que és una part i potser hi ha poca gent de la colla que el visqui. Ni bo ni dolent,

simplement hi ha poca gent que el viu. I això és el que passa quan se’ns té poc en

compte, no? Quan al David o al Marc li flipa posar uns volcans no se què i et parlen

d’aquesta manera tu te’ls escoltes i pensis bua, vaya flipetis, no? Pues a mi em podria

passar una mica el mateix amb tabals, i crec que poca gent de la colla entén això. O

sigui de la colla genèrica, eh. Entén que pugui ser una part que et pugui flipar, que

pugui  ser respectada,  com podem respectar  les parts  de les enceses.  Que després

parles amb ells i et diuen que si que et respecten, no? Però no és el mateix. No se... és

molt... que si, que tothom s’estima molt però...

Jo-  Clar,  però  segurament  a  nosaltres  no  ens  importaria  tant,  a  la  majoria  de

tabalers, si el ceptrot surt amb una carretilla pensaríem que no passa res, en canvi

per a altres persones això seria un sacrilegi.

Mt- Si. El que jo crec que aquí és on està la riquesa de la colla, és que si a mi

m’interessa un tema i a tu t’interessa un tema perquè... jo què té de dir? Però si a tu

que t’agrada aquest tema confiaré amb tu que si que ho saps fer espectacularment i

aleshores tu confio en mi o en un grup de gent perquè quan estiguem tocant fem el

que sapiguem fer,  que és tocar,  saps? Tu saps fer enceses i  planificar-les i  no se

quantes coses més, vale guai, però molts cops com que falta la confiança aquesta, jo

confio amb tu per a fer això i tu confia en mi per a fer allò, perquè sinó no va. No va.

Jo- Bueno, i quines, has dit algunes ja, però quina actitud o quines actituds si n’hi

ha, però entenc que si pel que has dit, que no t’agradin, que es donin a la colla i no

t’agradin.

500



Mt- Bueno crec que això va molt a persones, jo crec que sobretot el record és molt

dolent. I a tots ens passa, no? El tal persones és així, i quan aquesta persona intenta

canviar... potser porta tres anys sent diferent però és així, i ja està. També perquè o no

has vingut a la colla o... per tant la poca assistència podríem dir. La poca confiança a

l’hora de fer les coses... però en el fons crec que és un tema de personalitats, si hi

hagués una altre gent en aquests papers que està aquesta gent seria diferent. Si, no?

Perquè  en  el  fons  els  problemes  d’un  grup  són  els  problemes  que  cadascú  té

individualment. Si, si. O sigui crec que falta confiança, falta pensar que les coses es

fan amb bona intenció, això també és clau, i que hi poden haver errors sense mala

intenció. Això també és clau. O sigui hi ha com una mala marea a vegades entre... o

sigui molts cops passen coses i no estan premeditades, simplement ha passat. I també

el  fet  de  parlar  les  coses,  no tant  en assemblees,  no  tant  en...  «la  Sandra  anava

borratxa i no se què», doncs no, potser poder-nos assentar amb una persona, però

com a persona, no com a ningú, o sigui no com a colla... falta humanitat, falta ser un

grup d’amics,  falta...  perquè si,  dir-li  a  la Sandra que no begui perquè ho diu la

permanent no és positiu, però si una persona s’assenta amb ella i li diu «Sandra tal».

Però clar, falta aquest espai que es pugui fer d’una manera fàcil, no que hi hagi el fet

que quedem, que mai quedem, i que t’hagi de dir això que és incòmode, no? Jo crec

que falta voler aprendre de la persona del costat. Jo crec que si tabalers fos una mica

més diable si diables fos una mica més tabalers la colla seria molt millor. Si, això.

Jo- Fa uns anys hi va haver la reforma de les comissions a partir de l’assemblea...

Mt- Si.

Jo- D’on veníem? Com s’organitzava la colla abans d’això?

Mt- Abans era un desmadre jo crec, faltava... o sigui abans era el que s’estava fent els

anteriors 25 anys o 30 anys. Llavors jo crec que veníem d’una dinàmica trencada en

la qual calia veure on estem i tornar a posar els punts sobre les is. Per a mi no estava

ni mal fet ni fora de lloc ni tal sinó que potser feia temps que calia seure i parlar,
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«oye, com estem organitzant això? perquè no funciona?». Venia de dinàmiques, jo

crec, llavors clar això no generava que gent nova entrés, no generava canvis en el

nivell organitzatiu de la colla, no generava... no se si t’estic responent.

Jo- Si. Si, si.

Mt- Doncs això.

Jo- Estava com viciat, potser.

Mt- Si, si, era un, o sigui si, era el mateix que feia deu anys. Molta gent et dirà que

ara també és el mateix que fa 20 anys, no? És mentida, és mentida totalment. El tema

és el mirar més fa vint anys que fa un any. Només de sortir del model aquest de la

reunió, quan jo vaig arribar, que vaig arribar al cap de quatre mesos o... de sis mesos,

ja hi havia gent que et deia que no funcionava. Com podia ser que a novembre, que

portàvem dos mesos de curs actiu, ja hi hagués gent que et deia que no funcionava.

Pues això és vici, no? Si, jo crec que venia de que s’estava caient en picat. O sigui

venia  de  vici,  de  que no  hi  havia  cap  manera  de  reflotar-ho,  que  sempre  era  la

mateixa gent que feia les coses i quan algú volia no ho podia fer...  si.  Que es fa

aquesta assemblea per a que la gent pugui participar, gent nova i participar a la colla

jo crec. La gent que hi és i que no s’ho sent seu pugui també sentir-la.

Jo- I creus que va donar resultat?

Mt- Jo crec que per una part si i per l’altre no. Per a la gent que no va confiar en això,

que era la gent que fins aleshores, que per a mi és el més curiós de tot, la gent que

fins aleshores està a favor d’un canvi a la colla, crec que per a aquesta gent no va

funcionar perquè tenia una expectatives de deu. Però clar, no s’arriba al deu amb dos

mesos ni amb tres anys. Suposo que tenien l’expectativa del que havien de passar,

que això és un error passat, del jo vinc aquí amb una idea i ha de passar això, llavors

clars vas a un lloc i la idea evoluciona i acaba sent la idea de tots, que ja no és la

meva sinó la de tots. Per tant per als que ja estaven viciats, que són la gent amb més
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poder organitzatiu de la colla, per a ells no va funcionar aquest model. I jo crec que

per culpa seva teva, i això no els hi vull dir a ells, no ho posis al treball això, per

culpa seva això no funciona, perquè no aposten per allò i no donen l’ajuda necessària

per a que aquestes comissions i l’empenta necessària pe a que la permanent funcioni

i l’empenta... perquè venen també d’un malestar molt intern seu, de la persona, i crec

que fa que tot això no hi hagi confiança i tot això no funcioni. Llavors, per a la gent

nova que té ganes que tot allò funcioni, que el troba ideal, que funciona, que la gent

s’apunta a unes coses i tal, tenen ganes i no se què però de cop i volta es troben sols,

perquè la gent que els hauria d’ajudar, que són els que reclamaven el canvi, no es

senten a gust. Llavors clar, ens tornem a fotre l’hòstia. Perquè per a mi allò hagués

hagut de funcionar. Tot i que no hi era i que quan m’ho van explicar em vaig posar

les mans al cap i que no ho veia gens clar i que no se què, per a mi allò hagués hagut

de funcionar, trobo que és un bon model, trobo que si ara volguéssim ho podríem fer,

però la gent que fins ara portava la batuta no va confiar en aquest model i aleshores

és impossible. És com si ara el president de l’Orfeó deixa l’Orfeó i no fa cap tipus de

delegació,  d’explicar com funciona,  d’explicar tal,  doncs serà complicat per  molt

que...

Jo- Llavors què li faltaria per a que funcionés si ara volguéssim apostar per aquella

proposta?

Mt- Per aquella proposta, que la gent que porta la batuta confiï en aquest model i que

confiï en que la gent que hi ha al costat es capaç de fer aquestes coses i que la seva

idea no és la bona. Sinó que la idea de tots és la bona. Llavors no serà com tu vols

però després veus que es desenvolupa i surt. Millor o pitjor. De vegades molt millor.

O sigui,  crec  que  falta  confiança  per  part  de  la  gent  que  porta  anys  a  la  colla.

Experimentada. Si. Crec que molts cops els nous, o la gent nova, se la tira enrere

perquè «ostres,  ja estan les propostes,  que no,  això ja ho hem parlat,  això no se

quantos» Però hòstia i si un dia fem això i ho canviem i de cop i volta és una cosa

brutal? Però com que és molt difícil entrar a lo nou... Per mi falta la confiança de la

gent que porta la batuta. I per mi és un error lo que s’està fent ara a la comissió de

funcionament. És que la gent que porta... que fa que funcioni la colla està fent un
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model per a ells. Aleshores, la resta de gent, que és la motivació, les ganes de passar-

s’ho bé, com entraran a aquest model de X persones? A mi em fa dubtar molt això.

Clar, també dubtava de les comissions, eh, però em fa dubtar molt que realment això

pugui  funcionar.  Per  a  mi  seria  molt  més  fàcil,  però  també  des  de  la  part  que

prefereixo el fer-ho tot entre tots, eh, el reactivar el treball per comissions que no pas

activar ara mateix el plantejament que s’està plantejant. Fa molt temps que no vinc i

no llegeixo tampoc les actes eh, però el funcionament que es planteja a mi em fa

patir. Entenc que també es mira enrere i es volen fer fora certs comentaris de gent

enquistada a la colla, però hòstia, crec que intentar fer fora quistes es treu a l’energia

també. Perquè a vegades els quistes són els mateixos però clar, molt diferents un de

nou  o  de  vell.  De  vell  inredreçable  i  cada  cop  més  enquistat  i  pitjor  i  de  nou

redreçable i amb ganes de portar coses noves i de...

Jo-  Si,  en el  fons la proposta,  no està tancada però,  per a mi té dues branques

diferents que jo separaria, però s’ha de veure com va. Una és fer un reglament, o

sigui  unes  decisions  que  quedin  com  escrites,  i  l’altre  és  canviar  la  forma  de

funcionament. Suprimir la permanent, en el fons no hem avançat des de l’any passat

gaire, eh, treballem sobre el mateix, suprimir la permanent i crec un equip de treball

tancat. Que tot això, jo mateix no se...

Mt- A mi això em fa por, no m’agrada, trobo que la permanent és molt bon lloc de

treball... bueno de fet, quan es comença a treballar amb això de funcionament? Quan

comença la inquietud?

Jo- La inquietud... o sigui aquest grup es crea a partir d’una assemblea de fa any i

mig,  de  l’octubre,  però  la  inquietud  com a  mínim havia  nascut  a  la  primavera

anterior.

Mt- Per tant estem parlant que...

Jo- Feia un any o així que s’havia aprovat el funcionament anterior.
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Mt- Exacte, per tant jo crec que és el que t’estic dient jo. Fa tres anys es fa una

assemblea, es canvia el funcionament i la gent enquistada, no li vull dir enquistada, la

gent organitzativa, no? No confia en l’organització d’aquesta assemblea, no? I al cap

d’un any, que al cap d’uns mesos ja estàvem dient que no funcionava, i al cap d’un

any es planteja fer un nou sistema de funcionament. En el fons no és que la cosa no

funcioni, és que no funciona com volen que funcioni ells. I aquí estem una mica a lo

d’abans, no? Que si, que volen que funcioni d’una manera molt més oberta i molt

més participativa, però com que no és la manera que tenen al cap no funciona. I jo ja

ho entenc eh.

Jo- Et refereixes sobretot a David i Joana, o no?

Mt-  Si...  Clar,  en  el  fons  és  un  error  eh,  parlar  dels  dos  junts.  Jo  crec  que per

moments diferents i coses diferents... per exemple ma germana confia més en això,

per això va assistint per exemple a les permanents, però el David... el David sobretot

si. Si bueno, és que són dos persones diferents. Dos persones a vegades posar-les al

mateix bloc és...  difícil.  David, Joana, Jaume...  de fet  tota la gent que participa...

Cristina.

Jo- La Cristina no hi és eh, al grup de funcionament.

Mt- No però va començar.

Jo- Va vindre un dia només.

Mt- No però va començar al treball per comissions.

Jo- Ah si, això si.

Mt- El Jordi. O sigui que tota aquesta gent van anar a l’assemblea van aprovar tot

això,  jo  crec  que  la  Cristina  va  ser  de  les  poques  persones  que  es  va  posar  a

funcionar. El Jaume és més així, no? I llavors el Jaume potser parla molt i funciona
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poc,  però  sempre,  a  la  comissió  permanent,  a  una  comissió  qualsevol  o  a  una

assemblea jo crec, «farem, farem, farem», i després tot es queda allà. Però després

aquesta gent accepta tot això i, aquesta gent que és la que està més posada en les

coses de la colla, no participa per un bon desenvolupament de la presa de decisió de

l’assemblea. Just es proposa un canvi i no fas tot el que està a les teves mans per a

que aquest canvi es generi.  O sigui fins que no se sentin el canvi seu la colla no

funcionarà.  Ni  d’una  manera  ni  d’una  altre,  ni  millor  ni  pitjor.  O  sigui  ara  no

funciona, tot i que podria haver-hi un moment que per a mi podria funcionar si la

gent  volgués  que  funcionés,  però  d’aquí  un  any  o  quan  s’aprovi  això  del

funcionament, si s’aprova, de la manera que ho estan plantejant, la colla funcionarà

perquè estarà funcionant d’una manera que et sents còmode. Perquè jo la reunió que

vaig anar de funcionament ja deien «i podríem fer les reunions a la Clotenca sopant,

no se què», i això perquè no ho podem fer ara també? O perquè no podem anar a

sopar. Perquè què passarà? Doncs que et trobaràs amb els teus col·legues que tens

ganes de fer coses. Aleshores no estem dient treball per comissions? En el fons el que

estem fent és ser menys plurals. No se quina era la pregunta eh,  però ser menys

plurals perquè tota aquesta gent que ens fa nosa no la tindrem al dia a dia. O sigui

potser aquesta gent que li fa més nosa no haurem de tenir contacte amb ell a no ser

que estiguem en una comissió que treballem amb ell o el dia que fem les sortides. Per

tant, bueno, saps? A mi no... No se quina era la pregunta.

Jo- No jo tampoc recordo quina era la pregunta però és igual, ja és això. Clar, tu ara

deies: funcionarà, o tindran la sensació de que funciona, perquè és el model que

volen per la colla. Jo tinc dubtes, jo tinc dubtes de que acabin satisfets. Sobretot el

David  és  el  que  més  expressa,  i  ara  ja  ha  assumit  que  és  així,  que  té  unes

expectatives altíssimes en aquest canvi. Jo no se fins a quin punt acabarà funcionant

com volen o com en el seu cas particular pensa que ha de funcionar perquè la gent

no necessàriament està vivint el procés que ell està vivint.

Mt- Clar. Clar de fet crec que ell, o sigui cada persona però crec que David i Joana

són les persones, bueno Cristina també, però hi ha hagut gent molt cremada, i jo crec

que aquella persona cremada ha de trobar la seva solució, i que molts cops has de dir
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bueno es que m’he de recolzar amb els nous, o he d’acceptar... i per a cadascú la

solució serà diferent, per tant intentar fer una única solució per a tothom... crec que

en el fons és un treball intern, igual que els vicis, perquè els vicis que la gent tindrà

amb mi no seran els vicis que la gent tindrà amb tu, pues ell el mateix, ha d’intentar

solucionar el problema per ell i com pugui amb la colla, però buscar una fórmula

màgica... A mi el que em fa patir d’això és que si les cinc persones o les set persones

que estaran a la reunió aquesta estan a gust però la resta de la gent s’envà. Perquè

vale, tu estàs a una colla que funcioni de puta pare però si no tens gent no tens colla.

l’altre dia, que jo em vaig posar a organitzar el dinar de festa major, i allà estàvem la

Txell, l’Edu... bueno tot de gent que no... el Biel, qui més? El Jordi Miralles i el

Ricard va venir més tard, o una cosa així, però érem cinc. Però no se hi havia un  bon

rollo,  i  ganes de fer un dinar per a la colla,  i  estem parlant de gent que no està

activament dins la colla, no? I això si no hagués estat per la gent que hi ha organitzat,

també la Roco va estar molt activa en l’organització d’això, saps? Però si no hagués

sigut per aquesta gent no hi hagués hagut aquest dinar. Llavors pot ser que falti o es

trobi a faltar l’espai lúdico-festiu de, simplement, estar fet algo perquè ens ve de gust

i no perquè sigui obligatori i ens haguem d’apuntar a llistes i haguem de sortir en

files sinó perquè ens ho estem passant bé. Potser aquest dinar amb el bon rollo, o no

s’hagués fet directament, amb el que es va fer. Ens vam trobar tots, amb gent diversa,

que se sent la colla a la seva manera i ja està.

Jo- Tu quin model de funcionament proposaries?

Mt- Jo faria per comissions o per semicomissions però real. Passa que potser el que

hauríem de fer és, ara tenim feina per organitzar per exemple i, perquè va haver un

moment que es van anar creant moltes coses i tenim molta feina a nivell de colla i

tenim moltes sortides a tornar, tenim, potser la colla ara mateix no pot assumir tot

això. Primer de tot ser realistes, o sigui on estem, crec que hauríem de ser realistes i

deixar coses. Ser realistes i fer un model de colla que tothom se senti seu, i que es

pugui  anar modificant,  o sigui per  a mi és important  la  reunió de dilluns,  potser

s’hauria de plantejar si es fa cada dilluns o quan es fa, potser es podria fer cada

quinze dies o així... aviam, quin model de colla... bueno, jo crec que ens hauríem de

507



fotre de lloros, si un any no fem Sant Joan no el fem, o si un any no fem algo no ho

fem. I deixar de fer coses que no puguem fer, si no podem assumir un nivell de feina

8 potser hauríem de deixar de fer la Porkada o potser hauríem de delegar-la a alguna

altre colla o... aleshores veuríem amb quina gent estem disposats a seguir fent coses,

no? Perquè hòstia jo quan va sortir l’altre dia lo de Sant Jordi vaig dir eh, compta

amb mi, no? I ara no estic en cap comissió de la colla, però potser de cop i volta es

comencen a fer coses que no... es que jo crec que es fan les coses per inèrcia. M’has

preguntat una altre cosa. Quin model de colla funcionaria?

Jo- No, quin model de colla voldries tu, de funcionament?

Mt- Jo crec que les permanents, amb la gent que de veritat està activa, hauria de

funcionar. I després per comissions, es que és tant senzill com que un representant de

cada comissió vagi a la permanent. Aleshores és tant senzill com que si no pots estar

a una comissió no pots tirar. I ja està.

Jo- Per tant posaries entenc que un responsable de cada comissió a la permanent.

Mt- O no, potser la mateixa comissió pot...

Jo- Vale, responsable o representant.

Mt- Si, però pot ser rotatiu, un dia pots anar tu, l’altre dia un altre.

Jo- I obligatorietat per poder tirar?

Mt- Bueno jo faria algun tipus de clàusula de participació, saps? El fet de que tu

estiguis partícip a la colla impliqui que tu puguis tirar. Perquè sinó fa que la colla

mori, no? Perquè clar, tenim molta gent que vol tirar però has d’estar partícip. Clar,

la pregunta també és,  clar algun tipus de clàusula,  a mi per exemple estar a una

comissió no seria desencaminat. O encarregar-te’n d’alguna cosa. Jo me’n carrego

cada any de portar les carretilles de Sant Joan, o de ser el secretari, no té perquè
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tothom ser el mateix, però si estar actiu. El problema també és si aquesta persona no

compleix la seva responsabilitat, què passaria, no? No ho se. Però...

Jo- Clar, si dius que estàs en una comissió però no hi vas mai...

Mt- Si. Si però és molt més fàcil fer pressió des de quarte persones. Jo trobo que el

model que tenim ara és el bo. L’únic que li falta que la gent se’l cregui. També per

comissions i una permanent de veritat.

Jo-  I  a  on  es  decideixen  les  coses,  a  la  permanent  o  a  les  comissions?

Majoritàriament. On creus que s’haurien de decidir?

Mt- Clar, per a mi, les coses s’han de decidir, o sigui, jo crec que s’ha de delegar a la

comissió però la comissió ha de passar cada quinze dies si o si, si pren decisions

noves, explicar-ho a la permanent. I no explicar-ho sinó també plantejar, és que clar,

suposo  que  imaginat  que  fem una  comissió  per  a  fer  tratges  nous,  no?  Clar,  la

comissió, és que això és molt relatiu i molt subjectiu perquè jo et diria la comissió

per a mi no pot decidir quins dibuixos portarem, perquè això ho hem de decidir com

a colla, però potser des del meu mateix discurs et diria hem de delegar aquesta presa

de decisions a la comissió. Llavors, fins a quin punt la presa de decisions és per a uns

o per als altres? Jo crec que ha de passar sempre per permanent, per altre banda la

permanent ha d’estar obert al que diguin les comissions i no voler rebatre-ho tot.

Tenim un espai de debat molt maco durant una hora cada setmana, saps? Per tant ha

de ser mutu, per una banda la confiança, que per a mi crec que és vital, crec que en el

fons és la  confiança.  Si confiéssim més en les  comissions,  després passarien per

permanent,  veuríem  que  no  ha  estat  una  ximpleria,  o  si  perquè  també  tenim

comissions molt ximples, i que funciona o no. El que també hem d’anar amb compte

jo  crec  és  que  quan tu  vas  a  una  comissió,  va  i  exposa algo,  que  una comissió

permanent li tira tot per terra està, és lo que dèiem abans amb tabalers, està tenint en

compte que, o sigui està no tenint en compte que s’està trobant per parlar sobre allò

durant una estona, durant una setmana i que al cap d’un temps et ve i et planteja una

sèrie de resultats que ha tret d’allò, clar, jo crec que no puc estar a la permanent com
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si jo hagués estat pensant a casa,  i  penses que...  jo t’ho rebato tot i  potser t’està

rebatent decisions de fa tres setmanes, no? Jo algun cop m’ha passat de discutir-me

algo i de dir «saps què passa? Que això ho hem decidit en comissió, i per molt que jo

t’ho  estigui  defensant  potser  no  t’ho  defenso  tant,  com  que  ho  hem  decidit  en

comissió jo et defensaré això, però no vol dir que sigui el que jo faria». Llavors clar,

la gent fa com oh, oh.

Jo- També jo m’he trobat de vegades de treballar amb comissió, portar una proposta

i  quan  arribes  a  la  permanent  hi  ha  algú  que  té  més  informació  o  que  té,  si,

normalment té més informació i llavors et fa veure que la decisió de la comissió no

és la més adequada, la qual cosa a mi em genera una sensació de dir, llavors perquè

estem fent la comissió?

Mt- Clar, llavors és el que deia abans. Si la gent amb més experiència, o que porta

més temps a la colla, no dóna les eines per a que les comissions funcionin, no cal que

estigui a la comissió, pot fer un traspàs personal, pot trucar per telèfon, pot dir estic

aquí per al que vulgueu, hi ha mil maneres de fer un traspàs. Clar, si la gent que està

realment activa a la colla no fa un bon traspàs les comissions no funcionen, cosa que

fa  que la  colla  no  funcioni.  Per  tant  només  amb el  model  de  colla  que  tu  vols

funcionarà la colla, perquè ets la única persona que té les eines per a fer-ho. Si. Jo

trobo que és un bon model el que tenim.

Jo-  Llavors,  bé,  tu  l’any  passat  en  algun  moment  vas  vindre  a  les  reunions  de

funcionament.

Mt- Si, un o dos cops.

Jo- Creus que és positiu que existeixi aquest grup? Més enllà de la proposta o a més

a més de la proposta que pugui fer.

Mt- Crec que és positiu segons com ho plantegi, no? Ja et dic, a mi el que em fa por

és que la gent que està allà en veritat tingui una amargura amb la colla i llavors el que
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vulgui fer sigui arravatar-ho tot, plantar de nou i com que estic plantant jo creixerà

molt millor, no? I potser no és té en compte les coses que ja funcionen, no? No se si

s’ha partit de la base de quin problema hi ha? Què funciona i què no funciona? I on

volem arribar? Crec que és un bon plantejament per començar a pensar com volem

que funcioni la colla. No se si es va començar per aquí. Però crec que, opino sense

saber ni res, perquè no vaig ser a les primeres sessions ni res, que la gent va anar amb

«això no funciona, i ho hem de canviar», i és mentida perquè funcionar, funciona. I

funciona perquè el resultat final que és tenir músics hi és, tenir encenedors hi és i

tenir  sortides  hi  és,  per  tant  funcionar,  funciona.  Ens  agrada  més  o  menys  però

funciona. La pregunta és com volem que funcioni, no? I què funciona ara. Crec que

en aquesta colla a vegades som molt negatius.

Jo- Negatius?

Mt- Si. I no el «es que ha sigut una merda», ha sigut una merda però l’encesa final ha

sigut la hòstia, «bueno però es que no hi havia ningú», Però els que hi érem ens ho

vam passar bé. És com que no... molt negativisme, molt, molt,  molt. Crec que el

negativisme també es menja al positivisme eh, perquè dius «ha sigut divertit», perquè

em llenci un altre moc... què he de dir? eh... quina és la pregunta... si és positiu o no.

Clar, el que em fa por és això, que la gent que estigui allà no estigui fent el que la

seva frustració vol que es faci. O sigui no se si s’està pensant en la colla o en la gent

que està sentada en aquella taula, suposo que anirà a persones, si que recordo per

exemple, que la Roco, que no se si li has fet una entrevista però potser és una persona

interessant  per  a  fer-li,  va  venir  a  la  reunió  i  va  tornar  a  casa  i  va  tornar

escandalitzadíssima, perquè és una persona que creu en la resta de persones, i està

desquiciadíssima amb el tema de secre i amb moltes coses de com funciona la colla

però creu en la resta de la gent i agraeix la gent quan de cop i volta apareix algú i li

diu «t’ajudo?», o ha flipat amb la Isa que renta els tratges, té la iniciativa de cosir-los,

té la iniciativa de... i a flipat. I va anar allà i diu «es que s’ho carregaran tot això,

aquesta gent vol eliminar tot això, té un problema residual, un problema de passat, un

problema anclat», com tots suposo, però s’està plantejant un sistema de model, deia

«en  el  que  a  mi  mateixa,  ara  mateix  activa  a  la  colla,  em  deixa  fora  de  la
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participació».  I  clar,  com ara a una persona com la Roco que és secre,  que està

enviant tots els mails per a les sortides, totes les actes, que ara té un pes a la colla

molt important, jo crec, que no el veiem. Com volem activar aquesta proposta, sense

que passés per cap res, se la xutaria, llavors a mi això em fa pensar que no s’està

pensant en què té de bo la colla i... llavors això a mi és el que em fa patir. O que

s’estigui oblidant què té de bo la colla.

Jo- Clar, jo el que trobo a faltar en aquest grup, és a dir, hi ha una opinió molt clara,

evidentment hi ha debat eh, però hi ha unes quantes persones que són les que en el

seu moment creuen que s’ha d’iniciar aquest grup de debat, que comencen al grup

amb una idea ja molt clara, de diagnòstic i de proposta...

Mt- Clar, això és un problema.

Jo- I ningú porta la contrària, o molt poc. Costa molt que totes aquestes opinions

més resistents o més contràries al model que estan proposant costa molt de debatre-

les allà perquè no hi ha ningú que defensi una alternativa.

Mt- Clar, també et dic que la gent que hi ha anat, podríem dir o jo la Roco que tenim

una manera de pensar bastant semblant però des de punts de vista diferents, hi hem

anat i ens hem escandalitzat, aleshores com vull tornar allà? A fotrem de crits?

Jo- No.

Mt- Bueno a fotrem de crits, a fotrem de discussió.

Jo- No, però és un problema jo crec per al grup perquè sou, com a mínim, la Roco,

tu i la Berta també, sou tres persones que heu vingut, no us ha agradat el que hi

havia i  no heu tornat,  però clar,  el  grup ha seguit.  Llavors qui intenta defensar

alguna proposta divergent amb la potent es troba sol.

Mt- Clar, el problema és que no se si estan pensant amb la colla o estan pensant amb
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ells, a mi és el dubte que em genera. Jo crec que pensen amb un problema seu i

desencadena...

Jo- Però en el fons no tinc cap dubte que volen el millor per a la colla. Potser les

formes que troba cadascú...

Mt- Si. Si, volen el millor per a la colla però, som un diable o som una persona amb

nom i cognom? Perquè cada situació és diferent, o sigui estem parlant de diables com

a  global  o  estem parlant  de  persones  amb  els  seus  problemes  i  les  seves  coses

positives i coses negatives? Perquè podem plantejar el model de Hitler potser era bo

però estava parlant de gent com a ganado, com a... si, el model a nivell de model

potser és bo però és humà? És coherent? Saps? A mi és el que hem fa dubtar. No se.

S’està tinguent a la gent en compte o s’està tinguent un valors en compte?Som una

empresa? Estem parlant com una empresa en aquella reunió o estem parlant com a

grup? No som una empresa que puguem fer fora i entrar a la gent que vulguem, hi ha

la gent que hi ha i és un grup de gent. Que després aquesta mateixa gent és la que et

diu després la gràcia de la pluralitat. Que és la mateixa gent que s’està carregant tot

això. A mi m’agradaria tornar, el que passa és que fa una mica de mandra. I a part

també em comporta un problema familiar que...  perquè jo,  la meva germana i  el

David tenim opinions diferents i això ens ha portat problemes familiars, i això no pot

ser. Per tant... a vegades desapareixo... jo he tingut temps i tu hi eres el dia que... si, i

ho he parlat amb tu, de deixo això perquè no vull aquest problema. Es que la meva

manera és tant diferent que si no fóssim família no et parlaria i ja està, però som

família.

Jo- Si, si clar, s’han de separar coses a vegades. Hi ha coses més importants que

això. Però jo si que trobo que aquest grup una de les mancances que té és que és

molt homogeni en quan a pensament i propostes. Per molt que evidentment cada

persona és diferent a l’altre,  i  evidentment hi ha debat, i evidentment costa molt

avançar perquè es debaten molt les coses però no hi ha... allà no hi ha ningú que

estigui en un altre extrem.
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Mt- Però a mi això em fa pensar, i no se si ho han pensat mai ells, però, tota aquesta

gent hi era a la primera assemblea que es va decidir fer un canvi de funcionament?

Jo- Quan es van proposar les comissions? Penso que si.

Mt- Aleshores tota aquesta gent hi era, o anem a dir la majoria, i al cap d’un any

proposen una altre manera de funcionament. Hòstia, ets tu que no t’estàs adaptant a

la nova manera de funcionar o és la colla que no està funcionant com a tu t’agrada?

Jo- Bueno, el discurs una mica és: «allò està bé però li falta tota una estructura per

a que funcioni de veritat».

Mt- Però es que l’estructura que s’està plantejant pel que entenc s’està carregant

l’estructura inicial d’això.

Jo- Una part, la permanent.

Mt- La part més assembleària jo crec, perquè la gràcia de la permanent és que pot

venir i deixar de venir qui vulgui.

Jo- És a dir, en el fons la permanent no està funcionant com una comissió. La part

bona i la part dolenta de que pugui venir qui vulgui és la manca de continuïtat. O

sigui té la part bona de que facilita la participació de tothom, i la dolenta de que

dificulta  la  continuïtat  d’un grup amb que et  vas  veient  periòdicament,  saps  on

estaves i cap a on vas.

Mt- Si. Si. Però això en el fons, es que no ho entenc, el que es proposa també és fer

una reunió cada quinze dies, o cada... amb un grup de gent selecte o seleccionat, i

aquesta gent perquè no està venint ara a les reunions? Perquè no està participant ara?

Saps, o sigui, s’està proposant tot això i pot ser que demà mateix ho activem i tot

funcioni, això què vol dir? Que hi ha gent que no està apostant pel model actual? A

mi em dóna a entendre això. Més que una altre cosa. No és que el model actual no
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funcioni, és que no s’aposta per aquest model. Com que hi ha una sèrie de gent que

és la més activa que no aposta per aquest model, un model a la meva semejanza és

més millor. Tot això li deixaràs llegir al David?

Jo- Si ho vol... no, l’entrevista no. (riu)

Mt- Gràcies. Gràcies.

Jo- No. Les conclusions i això del treball si però les entrevistes no.

Mt- Vale, vale. Ara estava pensant...

Jo- No cal, no cal. Bueno una última pregunta.

Mt- Vale.

Jo- Què és l’assemblearisme per a tu? Perquè d’alguna manera...

Mt- Ha anat sortint.

Jo- Si.

Mt- La pregunta és què és l’assemblearisme, no?

Jo- Si. Per a tu, perquè entenc que a lo millor no tothom té la mateixa opinió.

Mt- Si, per a mi l’assemblearisme és un model de participació homogeni, no? En el

que tothom pot opinar i ningú mira al del costat per a dir la seva opinió. Simplement

s’opina, es té un debat i després s’intenta arribar a una conclusió en la que tothom

estigui a gust amb aquesta conclusió. Per a mi l’assemblearisme és poder dir el que

vulguis dir sense sentir-te jutjat. Després si és vota o no és vota... o sigui, el que seria

una assemblea no és el mateix que l’assemblearisme, no? Per a mi l’assemblea és
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això, el  fet de poder parlar sense ser jutjat  i  estar obert  també a volar canviar la

opinió. Perquè sinó no hi ha assemblearisme ni assemblea ni res. Per a mi el model

d’assemblearisme com el que entenc jo que és que mentre parlem s’arriba a una

conclusió és extrem, és molt poc dinàmic a l’hora de treballar, però la primera part de

l’assemblea que tothom pugui parlar, absorbir el que està dient l’altre. I després, tot i

tu haver vingut amb una idea, puguis adaptar-la i entendre i canviar-la una mica cap a

una altre trobo que és la gràcia de l’assemblearisme.

Jo- Molt bé, doncs això és tot.

Mt- Apa, has vist que bé!
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Annex 5

Revisió del correfoc de Festa Major (29/11/2017)

Assistents:  (A),  (C),  (R),  (D),  (Mç),  (M),  (J),   (Ja), (Jo)-(ego).

D- Bueno som-hi.

C- Què hem de fer?

J- Valorar tot.

C- Entendido.

D- Et sembla bé, o no?

J- Això és lo que va enviar el Joan? O això ho has fet tu?

D- No, això són els punts que ha enviat el Joan. Jo he afegit les meves valoracions.

J- Ah, a màquina també?

D- Si.

J- Ah, vale, vale!

D- Avui m’ho he currat.

J- Si, si.

Jo- Jo no tinc tant d’estil eh, això són els punts.

J- Però si ho vas fer a màquina!
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Jo- Ja, però no ho he imprès, perquè jo sóc molt clàssic i primer ho apunto a boli i

després ho passo.

J- Vale.

Jo- Hem d’afegir més punts? Ho dic perquè primer potser podríem fer...

M- Anem parlant i ja sortirà.

D- El que si que algú hauria d’apuntar-ho tot perquè així el que valorem aquí haurem

de traspassar-ho tot dilluns.

A- Vale, si, si, jo ho faig.

J- Vale pues ja està. Vaya equipo.

Jo- Comencem pels fàcils, o què?

C- N’hi han de fàcils?

Jo- Si!

J- Ho vam fer de collons, no? Per sopar 350 persones a l’Orfeó. Ara no anem a veure

aquí... vull dir és igual lo que surti.

(riures)

Jo- Jo el primer que deia és l'agraïment a la colla, a la nostra colla. Això és el primer,

oi?

C- Si.
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Jo- Perquè... bueno a mi almenys em va agradar molt durant tot el dia veure moltes

mans molta estona, durant moltes hores.

J- A mi no tantes però bastantes acceptables. 

Jo- Segur que hi va algú que es va escaquejar però...

D- Estar recollint aquí un ball amb 4 persones és molt dur eh, lo del altre dia... o no?

Quedar-nos recollint aquí balls de no se què o festes de no se què 4 és molt dur i

aquesta vegada... això és un luxe, un luxe.

Jo – Hi havia gent abaix posant les cadires, gent a dalts preparant-les, gent portant-

les, gent aquí...

J- Jo vaig recollir aquí, i érem bastants, i va ser un moment.

A- Jo, el Roger Jeriod...

D- Més que agrair també, és reconèixer, perquè agrair també... vull dir que som tots.

Jo crec que és reconèixer.

J- Tot i que jo li posaria la típica coletilla de que va anar molt bé tot i que i va haver

gent que va marxar.

D- Clar, jo és lo que anava a dir, bueno no anava per aquí però... el correfoc donava

molt temps de feina i penso que està bé poder reconèixer i poder veure que jo penso

que aquí s’està començant a veure la feina feta i la conscienciació una miqueta de dir

que els actes són de tots. Potser el fet d’anar recordant «ei, que és un correfoc, ei que

hem de fer això», anar recordant,  no? Es va enviar un mail,  es van anar enviant

coses, i jo crec que això també és el resultat de la feina que es fa, no? I del.. potser

també és resultat de les acollides que s’estan fent, no ho se, se m’acut ara, una mica
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de conscienciar des de l’entrada. Ara que hi ha molta gent nova. En aquest cas jo crec

que és el resultat d’una feina molt llarga, molt dura, i que s’ha de reconèixer. El meu

lema sempre és que el treball en equip sempre... difícilment pot acabar malament.

Molt malament hauríem de funcionar per a que no anés bé.

Jo- Hòstia hi ha Sant Joans que jo recordo amb moltes menys mans.

J- Si!

D- Si! Normalment érem els quatre que hi érem i veure lo del altre dia o veure lo de

primavera o veure la implicació de la gent. Per això jo crec que el fet dels dossiers, jo

crec que va bé, amb una... llista de tasques, que la penya comenci a saber quina és la

feina que s’està fent aquí, comenci a saber que les coses no apareixen per art de

màgia. Aquesta és la feina que s’ha de fer també. Que la gent s’apunti i li puguem dir

«mira, posa’t aquí que creiem que ens aniràs millor». O sigui que és important jo

crec per no deixar la feina que s’està fent.

J- Aquí hi havia molta que normalment no es queda a recollir, i potser s’han donat

compte de lo que és recollir.

Jo- Doncs igual ja no tornen!

J- De lo que fan quan es piren.

C-  Jo  vaig  veure  molta  gent  recollint,  perquè  és  veritat  que  quan  no es  queden

emprenya.

Mç- Clar, es que no és lo mateix recollir amb tres que amb 30. Amb un moment ho

tens fet, no és lo mateix quan estàs sol.

J- Lo de les cadires va ser un festival. Era un no parar.
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Mç- La putada  va  ser  que  al  principi  només  hi  havia  el  montacargas  en  marxa.

L’ascensor estava parat. Perquè llavors això ho agilitza tot, tant a l’hora de muntar

com a l’hora de plegar.

J- Això és una crítica que ens podríem fer nosaltres mateixos perquè és un petit punt

que no hi vam pensar de demanar en un acte així de demanar l’ascensor.

D- Això és com el tema de la neteja, que són coses que no pensem mai.

J- No ja per nosaltres sinó perquè venen 300 persones, igual la gent té ganes de pujar

amb ascensor.  Vull  dir  que  pel  correfoc de l’any que ve ens  n’hem de recordar,

encara que només siguem una colla, perquè jo només convidaria una colla, ens hem

de recordar de demanar que ens engeguin l’ascensor.

A- Si, perquè una colla i així ens fem amics tots i no sembla que hagin vingut a potar

i a marxar.

D- Però abans d’entrar en temes d’aquests, suposo que ja ho hauràs llegit, no? Jo crec

que cal entendre el precedent i cal entendre el tipus d’acte que estàvem fent o sigui

amb una trobada de deu colles és impossible fer amics, aquí, amb colles tradicionals i

amb colles de sardanes, eh, jo entenc que no és gaire agraït. Clar mola molt més allà

on vam anar al maresme no se a Canet o no se on que vam anar i va ser genial.

J- Canet?

M- A Canet anàvem al càmping.

C- Canet fa molt.

M- Canet fa anys ja.

J- Serà Premià o un d’aquests.
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D- En tot cas hem quedat que hem de reconèixer la feina de la colla, no? Això és lo

important.

Jo- L’altre punt era fer la llista a ordinador, o sigui pensava que estaria bé tindre un

registre de les llistes de la gent que s’ha apuntat a un correfoc i quin paper a fet

durant el correfoc; Llucifer, diablessa, saca, tot això; de cara a l’hora de fer noves

llistes per a futurs correfocs perquè sinó ens trobàvem que... que de fet vam sortir a

preguntar «ei, qui va fer de diablessa i de Llucifer a primavera?», perquè costava

molt recordar-ho. I que a la llista hi hagués també la gent que ho volia fer i no va

poder.

C- No es va però això hi era.

J-  Això ho té la Roco en marxa,  no per  cada correfoc sinó que ho té  pels  actes

nostres. 

D- Això és una llista que existeix, per lo que jo se eh, perquè aquest problema sortia

no molt i potser  ens va costar arribar a aquesta conclusió però aquesta llista existeix

perquè després arribava Mercè o Festa Major i era com «a veure a qui posem aquí», a

lo millor la gent que ho ha estat fent tot l’any potser no cal posar-la aquí, o la gent

que ha estat currant-s’ho tot l’any a lo millor... 

J- Aquí el que s’ha de mirar és el varem.

D- Ja se que parlo molt però deixeu-me parlar. (riu). Jo crec que hi ha una, aquesta

llista llista existeix i com deia ella jo crec que la té secre, fins ara es feia de que cada

acte... però clar no se si passem totes les llistes però potser es podria fer un pas més

amb les llistes i passar-li totes després de l’acte... o no se si es pot fer un document

compartit. Això seria a lo millor lo més just a lo de repartir.

Jo-  Jo  vaig  fer  un  document  amb la  gent  que  va  sortir,  què  va  fer  i  què  havia
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demanat. Li passo això a la Roco?

J- No.

C- Si.

J-  No perquè tot  això...  no podem fer  una  permanent  aquí.  Això ha  d’anar  a  la

permanent.

D- Clar, jo crec que un dels punts és això, diferenciar...

J-  Si,  això  que  estem fent  ara  de  decidir  això  a  mi  em sembla  estupendu  però

nosaltres som la comissió del correfoc, nosaltres ho hem de portar a la permanent i

que la permanent decideixi si fem això o no fem això.

D- Clar, per mi aquest punt, com molts altres, formaria part del reglament de règim

intern aquest, dintre de funcionament de llistes. Com funcionen les llistes?

J- Ho vam dir l’any passat. Es va dir, la llista només contempla: primavera, Mercè i...

només contempla lo nostre. I jo lo que vull afegir aquí, en això que diu el Joan, o

sigui a mi em sembla molt bé, jo he fet de Llucifer moltes vegades, punt número u, i

ho reconec perquè m’agrada, vale? I pint número dos, moltes vegades perquè ningú

ho ha volgut fer i m’ho menjo, perquè m’agrada i m’ho menjo. Per mi el que té mèrit

és el  que va fer el  Morell  aquest cap de setmana que és,  vestir-se de Llucifer al

Foment Martinenc, agafar el putu ceptrot, anar a peu fins a Sagrera, tirar el ceptrot, i

tornar el ceptrot a l’Orfeó Martinenc.

D- Jo estic d’acord amb això.

J. Llavors si això ho fas quatre vegades l’any a mi no em vinguis el dia del 40 è

aniversari que no puc portar el correfoc perquè ho he fet quatre vegades.
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Jo- Bueno, s’han d’establir uns criteris.

J- Exacte, per tant, això és molt difícil de ponderar perquè per mi un que no ho ha fet

mai segons com té menys dret que un que hi ha fet quatre vegades. Jo vaig a totes les

sortides que puc, no que vull, que puc. Jo si hi ha una sortida que d’això, jo vaig,

aquesta d’això que tenia els nens els hi vaig dir «ei anem aquí?» i em van dir «si», ja

està i cap allà, perquè em mola. Jo m’esforço per fer això, i si m’hagués tocar fer de

Llucifer ho hagués fet però hi ha gent que no va venir perquè fa pal anar a Sagrera,

m’entens? Això també és molt... o sigui ponderar-ho per qui ho ha fet i qui no ho ha

fet  és  molt  fàcil,  perquè això  és  4 a  0,  però  clar,  jo  crec  que s’han de tenir  en

compte...

D- Jo per mi és permanent, eh, perquè això és un punt...

J- Clar, clar, us ho dic aquí perquè entenc que...

D- Si, si, si. I crec que això és lo que deia, jo crec això és un tema de reglament, de

com  s’estipula  el  tema  de  llistes,  com  es  gestiona  dintre  del  funcionament.  És

important.

J- Perquè no hi han mai hòsties, eh, a la Mercè no hi van haver hòsties.

D- Bueno, es van haver de gestionar també. Sempre hi han coses. Llavors jo crec que

si...

J- Tu pensa que en un correfoc normal ningú ho demanarà.

C- A lo millor preguntar si algú s’ofereix també...

Mç- Això també...  hi ha vegades que a lo millor, aquesta informació que dius tu,

Jaume, és bona perquè hi ha gent que a lo millor diu «no la demano per...», hi ha de

tot.
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J- Ja t’apanyaràs si no la demanes.

D- Per sort o per desgràcia la diablessa i el Llucifer estan a disposició de tots.

Mç- Però vull dir que a lo millor, jo que se, no és així des de...

D- Tu no ets el més indicat perquè tu has fet de diablessa. (riu)

Mç- Ja. Però la Cristina...

D- Perquè no has volgut.

C- No.

D- En el disseny dels vestits es va fer un disseny expressament per a que ho pogués

fer tothom. De fet es va reduir el tamany dels dos estris per a que ho pogués fer

tothom. Perquè abans això encara era més greu, o sigui abans érem els pringats els

que portàvem això perquè havies de carregar un colló de carretilles cada vegada que

tiràvem. Per això dic que les facilitats estan.

J- El primer correfoc no, al quart fas l’indio. En fin, o sigui que si, jo li posaria aquí

que la comissió traslladem a la permanent  la gestió  de llista en quant a llocs de

treball en un correfoc. Tant de figures, com de carro, com de... perquè el tema del

carro per mi... perquè la gent que fa el carro normalment vol fer-ho.

Jo- Si. I si falta o sobra gent hi ha gent a lo millor s’adapta.

J- Es que per mi el problema greu és que si jo alguna sortida dic que vull portar carro

sobrarà algú que no voldrà tirar. Tot això són coses que ens hem de fer mirar.

D- Coses que jo crec que són importants. La gent que porta el carro és la gent que té
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por al foc. Sent totalment inconscient de que una saca es pot encendre i de que un

carro es pot encendre. Per tant jo crec que això encara hem de donar un pas més i

també fer-nos-ho mirar.  Jo crec que en qualsevol reunió ens hauríem de llegir  el

dossier, perquè tot això està recollit al dossier.

J- Clar, a mi que si jo vull fer de carro i la Núria Andreu no tira a mi em suda la

polla, m’entens? Perquè ella no li té por al foc i si no tira és perquè no li ve de gust.

Però que jo hagi de portar carro i la altre Núria digui, la frase és «jo només puc fer

això», bueno tio, és com si t’apuntes a un club de natació i et fa por l’aigua. Que

tampoc vull burxar-la, que si ens posem molt així un dia ens faltarà carro i és una

cosa que no em ve de gust fer. I no l’he fet i no l’he demanat mai sincerament perquè

molt  poques  vegades  hem anat  fatal  en  aquesta  posició,  però  per  a  mi  és  molt

important. Tu has vist un carro encès? A Mercè es va encendre el carro de la colla del

costat. I allò és un festival. 800 carretilles enceses. Aquella persona ha de tenir un

mínim de pensament fred durant  3 segons abans de fotre el  camp.  Si fa baixada

tombar el carro, o jo que se, lo que puguis i marxar apartant a la gent.

D- En tot cas això és reglament de règim intern.

J- Això de que et fa por el foc... això també ho he dit moltes vegades, que a mi em

sembla flipante, potser hauria de ser un veto a l’entrada, «perdoneu, algú té por al

foc? -si, - gràcies». 

D- Per a mi és una cosa de  reglament de règim intern eh, també. Jo crec que torno a

lo que tu deies del tema de gestió de les llistes, crec que digitalitzar és una bona idea,

i que tinguem accés els caps de sortida. És un curro però... sobretot el primer, però

bueno.

Jo- No és molta més feina. És curro també si és un correfoc com aquest que hi havia

molta gent, però en un correfoc normal tampoc som tants.

D- Això també ho hauríem de revisar. Perquè si pel LipDub, em pot agradar més o
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menys, però som tres i pel correfoc de festa major del 40è érem 60 o por ai. Clar que

també és normal eh, són actes que també... va bé que siguem tants. Bueno, següent

punt, no?

Jo- Si, això queda per la permanent, no?

D- I pel  reglament de règim intern també.

Jo- Si, bueno, de moment a la permanent.

D- Immediat si, clar, a la permanent-

Jo- Això, valoració de les colles sense dones. Bueno, no se, jo durant el dia hi vaig

anar donant voltes, també perquè altres persones me'n parlaven.

J- Durant aquell dia?

Jo- Si, si. Dius potser una mica tard, si. Però clar, jo d’entrada amb l’èxtasi de que

vinguin aquestes colles i amb el que representen i tot això, no hi queia gaire però si

que és veritat  que són colles que si...  o sigui,  si fos un altre col·lectiu al que no

permetessin entrar, les haguéssim convidat? Jo pensava, si aquesta gent digués doncs

això, no, els negres no entren perquè no és tradicional que un negre cremi, hòstia

haguéssim convidat? Els negres o qui sigui, o els homosexuals no entren perquè la

figura de diable és varonil.

C- Però això ja ho sabíem, no?

Jo- Si, si, ho sabíem, si.

J- Això és un tema que es va treure a la permanent. Quan es va fer la proposta de que

vinguessin aquestes colles es va estudiar, abans de fer res. Va sortir a la permanent,

es  va votar  i  es  va tirar  endavant  que tiressin les  colles,  precisament per lo  que
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representen aquestes colles. A partir d’aquí entenc que en aquest punt poc tenim a fer.

Jo mateix tenia el cor dividit, perquè veure l’Arboç... ara potser em seria més fàcil

prescindir.

A- Per mi seria bastant més fàcil prescindir de l’Arboç perquè jo em vaig sentir molt

ninguneada per molts de l’Arboç. I eren de l’Arboç. Jo dient-li a gent de l’Arboç, si

us plau aquí no es fuma, i havia de venir un home per dir aquí no es fuma i apagar el

cigarro.

D- Hem comprovat fotografies.

A- Van estar a punt de emportar-se unes quantes hòsties.

D- Hem comprovat fotografies amb tots els que dèieu d’això de fumar on estàveu

sopant els que ho he dit,   i  efectivament l’Arboç estava molt lluny d’on s’estava

fumant. 

A- No, però no va ser en aquest moment,  van ser molts  altres moment,  i  a part

portaven jaqueta i se’ls hi veia. Vull dir que van ser moltes coses i que igualment

eren molt goril·les tots.

J- Ho atribueixes a això?

A- Hi havien molts, o sigui, eren molt goril·les tots.

J- Però jo això ho atribueixo més a, que deu em perdoni eh, un comportament de

poble.

A- Però eren molt goril·les i era horrible, jo no tenia ningun tipus d’autoritat. 

(Arriba i s’afegeix la Joana a la reunió)
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D- Mira, mujer.

Ja- Ara parlàvem d’això, del paper de les dones.

D-  Jo,  fora  de  que m’agradi  l’Arboç o  no,  que  això  és  un  tema personal.  Estic

d’acord amb això, penso que aquest tema es va tractar en comissió del 40è va passar

per tots els estaments, comissió del 40è, permanent i comissió del correfoc, recordo

perfectament que en tots els moment que estava l’Alba va votar en contra, i amb tota

llibertat i a mi em sembla de puta mare, tot i així va sortir que si per lo que implicava

que estiguessin aquestes colles aquí, jo crec que no caldria haver obert el tema, però

a part d’això aprofito i obro un punt que vindrà després, penso que enlloc de parlar

de colles hauríem de parlar de persones, penso jo. Perquè? Per que convido a dues

coses, convido a conèixer de primera mà la informació. I també convido a començar,

perquè crec que ens queda molta feina per fer, també convido a mirar al nostre costat

a  veure què tenim, perquè quanta gent de la nostra colla  tenim bavejant quan et

canviaves?

A- No ho se, no m’he fixat.

D- Pues jo si. I és bastant trist. Llavors jo penso que abans que ens diguin que Clot,

perquè és molt greu, crec que hem de dir que a Clot hi ha masclisme.

A- Hi va haver un comportament molt goril·la en tot el correfoc i en tot el...

D- Clar, jo crec que hi havia molta testosterona, molta, i és un món d’homes. Això

però no a l’Arboç. A l’Arboç, a totes les colles de Barcelona...

A- Ja però jo vaig tenir un encontronazo amb els de l’Arboç  i va ser horrible.

D- Bueno, vas veure que tots els que van pujar a presentar l’acte eren homes, de totes

les colles. O sigui que no crec que sigui qüestió d’una colla, és qüestió de tots. No

t’ho estic dient com un...
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A- No, no, però que jo a l'Arboç els hi vaig agafar mania perquè em van molestar...

D- Per la prèvia?

A- No, no, em van molestar mentres estàvem servint a les escoles. I em va molestar

molt personalment.

D- Igualment, per opinió pròpia com a David i per no entrar en la valoració. Per mi

això és un tema molt greu, jo quan he anat a l’Arboç he intentat tractar, i hi ha molta

gent que està molt dolguda amb tot aquest tema, hi ha molta gent que realment si que

té el cor dividit.

A- Jo tinc una amiga que és de l’Arboç i que em va dir «no vindré al correfoc perquè

ve l’Arboç».

D- Hi ha moltes dones de l’Arboç de defensen que el dia que entrin dones a la colla

se'n van del poble, casi casi, i hi han dones que el dia abans que es reunís, això són

dades més de reunió de cervesa eh, hi han dones que el dia abans, perquè jo si que he

rascat, el dia abans de que anessin a decidir a veure el tema de les dones com ho

feien que si pintades no se com, una revolució al poble. Llavors hi va haver gent que

va dir, «hòstia, això tampoc ho volem». Per això dic que és un tema delicat, però a mi

es que en realitat me la suda l’Arboç, a mi m’és igual l’Arboç a mi el que m’importa

és que potser en aquesta reunió s’hauria d’haver dit que no a lo millor, i segon que

s’hauria de mirar a dintre. A mi que m’arribi de segons qui segons quins comentaris

dius, treballe-m’ho, però a mi que un masclista asquerós em digui que al Clot no

venen colles masclistes, com ho gestiono jo això, com es gestiona? Una pregunta que

jo faig. Una persona que ha pagat a dones... o sigui un masclista asquerós que digui

que al Clot no venen. De veritat?

Ja- Això és així. És molt masclista. Fa temps eh, però és molt masclista. Quan jo era

adolescent eh, estem parlant de fa temps. I just aquest és el que a mi em va venir a dir
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«com convideu aquesta colla de masclistes?» però, si tu em vas intentar sotmetre tros

de malparit. 

D- Asquerós. Asquerós. 

Ja- Saps, en aquell moment no el vaig insultar i me’n vaig anar perquè... i l’altre cosa

que jo et volia dir com a persona que porta aquí molts anys et puc dir que no és una

qüestió de colla sinó que és una qüestió del món del diable. El macho ibérico és

important, no només a nivell de Catalunya sinó a nivell de Barcelona. Al correfoc de

la Mercè ho veiem, com la testosterona impera, i és a veure qui la té més gran, saps?

I bueno, com a dona no és justament de les colles...

A- Jo ja he dit això, jo vaig tenir un encontronazo amb dos però igualment era molt

generalitzat.

C- Jo ho veig com diu ell, és molt personal eh.

D- Clar. Jo crec que hi han actituds que no es pot tolerar.

J- Però per mi la valoració que fa ell en el guió, per mi hi ha un punt que no podem

portar a la permanent perquè ja ho vam parlar. En tot cas el que podem portar a la

permanent és, però ja no només amb aquest tema, amb tot lo que sigui... còpia i que

si ens comencem a mirar els proveïdors com ens els hem mirat aquest any doncs que

ens els mirem bé. I que si Estrella Damm, de tota la vida, ha usurpat a hisenda i no se

què i no volem seguir venent la seva cervesa, doncs no ho fem.

D- I no volem una campanya de una sucursal de la Adidas. I no volem aguantar un

«el maricón este» tampoc ho aguantem. Sigui fundador, sigui un... llavors jo crec

que... jo com a mínim si que posaré la meva energia en això, de dir això no ho volem

ni al Clot, ni a l’Arboç ni enlloc. Perquè això no...

J-  Però  al  final  si  som molt  així  ens  haurem d’acabar  fent  les  truites  nosaltres
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mateixos.

Jo- I a veure d’on traiem els ous.

J- Exacte. Perquè jo suposo que si busques «Xarcuteries Bosch» com...  tracten la

penya.

D- Jo estic d’acord amb això, de no reobrir perquè va ser un tema votat però si estic

d’acord amb el tema de que podem fer de cara al futur per a que puguem discriminar

això ho volem això no ho volem. I  amplio a treballar-ho internament.  Perquè jo

veure, quan tu vas entrar, quan et canviaves com et miraven, què vols que et digui, a

mi em fa vergonya. I espero que ningú pensi que el Clot és una colla masclista, o de

babosos.  És  un  tema jo  crec  que  de  cara  al  futur  per  veure  això,  quines  colles

convides.

Jo- Jo no, volia reobrir temes que ja s’haguessin parlat. Simplement va ser l’endemà

o així del correfoc fer una llista de coses per parlar. 

J-  Jo crec que tots  els  que estem aquí,  el  David i  jo  que vam estar  en aquestes

reunions prèvies i d’això,  jo vaig votar que si que vinguessin una mica traint els

meus ideals. Una altre cosa no l’hagués permès, que portés el càtering una empresa

que només contracta tios no l’hagués permès.

D- Això és una cosa que s’està transformant molt eh, perquè si vas una mica a la

Patum, la primera cap de colla noia va ser l’any passat, i va ser en una comparsa ben

petiteta. Tot lo altre són tios. La primera vegada que una noia va fer ballar l’àliga va

ser  l’any  passat,  vull  dir  que  a  tot  arreu  jo  crec  que  és  un  tema que està  molt

candiente.

Ja- Jo crec també que parlant amb ells ja ho veus que estan per fer el canvi.

D-  Si  diuen,  «què  vols?  Que  pugi  a  l’escenari  i  digui  que  som  una  colla  de
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masclistes?» Ho va dir el noi eh.

Ja- Si, va dir «de masclistes fills de puta». Si, a mi també em van arribar crítiques de

perquè havíem convidat  a  aquestes  colles  i  abans  de  criticar  s’ha  de  parlar  amb

aquestes colles. I jo també he conegut gent de l’Arboç, gent del poble, una noia de

l’Arboç que volia formar una altre colla i perquè no es va formar aquesta altre colla,

no? I sobretot dir, jo no diré què han de fer en una altre colla que no és la meva, però

si que em de dir això, a qui convidem a qui no convidem. I hem de tenir tota la

informació.  Això està clar.  Penso que abans de criticar ens hem d’informar i  que

abans de criticar hem de també fer una anàlisi de la nostra colla i mirar com estem.

Perquè deu ni do, en aquest camp deu ni do. En aquesta colla han sortit noies corrent

amb el d’allò de «se m’ha acosat sexualment», i va en serio, d’aquesta colla ha sortit

gent, no ara, d’això fa... set anys? No fa tant.

J- A mi el que em fa por és el que surtin històries. Perquè la Judit, aquesta noia nova

que va venir a Sagrera. 

A- Júlia.

J- Si, Júlia. s’estava posant els pantalons a sobre d’unes malles, i li dic «Què fas?» i

em diu no que tindré fred, dic ja però això crema. I diu «no, no, són de cotó», dic

«vale,  igualment jo si fos tu me les trauria».  Llavors em vaig donar compte que

estava canviant-se rodejada de... llavors vaig fer així i dic «bueno, és igual, potser no

tindràs tanta calor avui», llavors me’n vaig anar, saps? Dient això no ho vull veure.

Se les va treure i tal i no vaig sentir cap comentari ni cap res, però clar, allà al mig on

estava aquesta nena que deu tenir, quants anys té aquesta nena?

A- En té 23.

J- Imagina’t. 23 anys amb tot ferm. Jo pensava, al final no va passar res però.

Ja- Que jo he hagut de dir «què dius degenerat que m’has eixugat els mocs», o sigui
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de la meva boca ha sortit aquest comentari i no una vegada sinó varies. O sigui que

això. Ja prou. 

J- Això ho hem de solucionar a nivell de colla.

D- A nivell intern ja ho trobarem, a nivell extern quan ens convidi una colla hem de

dir «ei!»

C- I si algú fot algun comentari fotre-li prou ja, lárgate.

J- Això és el que volia dir.

Jo- El següent punt que proposava és que el menjar per a vegans, celíacs i demés

varietats...

D- No, no, el quart punt era «ningú es pot inscriure al correfoc...»

Jo- Ah vale, doncs això, ningú es pot inscriure al correfoc no demanar figures abans

que s’obrin llistes, encara menys quan ni tant sols sabem qui serà el cap de sortida.

D- Jo estic d’acord.

Ja- Si però... no ho havíem pensat mai. Si.

D- Jo crec que això és un tema que haurà d’anar al  reglament de règim intern a

l’apartat de sortides, llistes i tot això. 

Ja- Si. Ja et vaig dir que això no ho havíem pensat perquè no ens hi havíem trobat.

Jo- Ja, segurament no passa.

Ja- Mai. Però bueno està bé pensar-ho perquè pot tornar a passar. Per una Mercè pot
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tornar a passar.

D- Bueno, i que el cas del 40è doncs algú... el cas de la Txell per exemple, bueno, un

algo molt emocional i no se què, però bueno que emocional podem tenir tots. 

Jo- Que ja ho fèieu eh, que a lo millor a tu David et venien i et deien «ei, no se què» i

tu els rebotaves i els deies «no, que jo no sóc el cap de sortida». Pues això. Què ve

ara?

D- Cal buscar...

Jo-  Això,  cal  buscar  un  nou encaix  entre  la  obligatorietat  de la  reunió  prèvia  al

correfoc i les absències de gent implicada a la colla i al barri. Bueno, bàsicament que

hi va haver algunes persones que no van sortir al correfoc perquè no podien ser a la

reunió. I que potser són persones que, el cas del Dani Celma és molt evident, però a

lo millor en un altre moment...

C- En vam trobar amb això, que el Dani no va sortir?

D- Ni el Marc.

Jo- El Dani no va sortir i el Ribas tampoc va sortir. El Ribas no estava treballant, el

Ribas estava estudiant. Va dir «jo tota la tarda no puc dedicar-la a això, em quedo a

casa a estudiar i si no puc sortir no surto». I no se si hi va haver algun cas més, que jo

sàpiga no. 

D- No, no.

C- No perquè tots els altres que van dir que no van venir a la reunió.

Jo- Bueno, no vaig passar llista però...
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D- Perquè els altres que van avisar, perquè també vam parlar amb el Dani, i ell ens

deia que aquests van sortir i justament eren els que van avisar abans, van donar a una

raó, i ens va portar a la reunió passada a una hora decidint si havien de sortir o no

havien de sortir. Eren tres o quatre sortides, tema de nens, no se què.

Jo- No però els dels nens van venir.

J- Va venir més gent de la que havia dit que no.

M- Eren feina i futbol.

Jo- De fet les mares dels nens que ho havien dit em van respondre dient, «ei, si ja

teníem al cap que possiblement podríem venir, només era per a que ho sapiguéssiu».

J- Jo penso que això, o sigui tens raó amb el que estàs dient però és una qüestió de

costum, eh.

D- Un moment, quina és la proposta.

J- O sigui si dius «o portes una polsera aquí o no surts» doncs a la primera sortida es

quedarien 10 sense sortir, a la segona es quedarien 3 i després la gent ja se la posaria.

És el moment de que comencin a passar coses en serio 

D- Quina és la teva proposta en aquest punt, concretament?

Jo- Jo deia que estaria bé...

D- Perquè crec que la resposta també anava per aquí, no?

Jo- Crec que ho vaig escriure, que estaria bé explicar ara, enviar un correu o així

explicant els motius de perquè no van sortir i que havíem valorat casos perquè ens

havien avisat. 
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D- El Dani com a mínim ho ha preguntat, perquè com que ella també era cap de

sortida i ens vam trobar ho va preguntar, se li va donar tota la explicació i va dir

«clar, clar».

Jo- Jo se que el Ribas tampoc té cap tipus de ressentiment, va dir «si heu decidit això,

jo no vull ser una excepció, no surto», potser no cal explicar-ho, no ho se.

D- Jo estic totalment d’acord amb això, jo venia pensant en això perquè és un punt

que m’ha d’allò. O sigui el dia que us imagineu que canvien el sentit,  demà, del

carrer Aragó? Entrarem tots allà... ens aniran multant fins que diguem « ah, no, clar».

Jo crec que això, abans de fer un altre canvi, això són els resultats d’un canvi que es

va fer, i les reunions abans del correfoc és un tema que es va decidir per un tema de

falta de gent. La gent arribava 5 minuts abans, es canviava, sortia al correfoc que no

sabia ni lo que s’havia de fer ni com anava el correfoc. Curiosament les reunions

aquestes es posen a les tres de la tarda, quan hi ha tota la feina per fer. Després hi ha

un repartiment de tasques i anem al primer punt, jo crec que va anar bé. És la primera

vegada,  m’he remès a l’exemple de la forca,  va costar molt posar al  dossier que

tothom ha de sortir amb la mateixa forca, al principi van sortir diferents fins que un

dia algú li va dir «o et canvies la forca o no surts». Casi em fot la forca pel cul però

va canviar la forca. Aquella forca no ha tornat. És a dir, hi ha algun dia que això

havia de passar. l’altre dia va passar. Jo potser tinc molta confiança amb el Dani i a

mi se’m va trencar el cor quan em van dir «no, es que el Dani ha vingut i se li ha dit

que no». se’m va trencar el cor perquè és el Dani, si és un tio que no fot brot doncs

au. Sap greu perquè són qui són. Perquè el Marc Ribas també en el seu moment quan

cali a la colla se li demanava i el Marc estava. Són justament. Jo penso que és això,

jo penso que cal fer un pas més. s’ha de mantenir, s’ha de tornar a fer a la propera

sortida,  s’ha demostrat  que  qui  vol  s’ho pot  muntar.  Jo crec  que un cop tothom

tinguem clar que hem de portar la polsera... és molt llarg però hem d’anar per aquí.

J- Jo aniria per aquí.
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D- Jo ho veig molt bé, o sigui jo crec que el fet de que hi hagués tanta gent està bé.

Necessitem de vegades coses així per poder assumir que vale, hem d’estar allà i fer

les coses entre tots. Quan ho puguem assumir jo crec que ja es podrà fer de més i de

menys, mentrestant... ha costat molt arribar fins aquí, aquesta reunió obligatòria, i ha

costat molt que siguem 60 persones a la reunió. Perquè jo flipava l’any passat també,

la reunió de l’any passat va ser un èxit també. Ha costat moltíssim i s’ha patit molt

també estant aquí 4. Jo per mi ho valoraria com a positiu  fins i tot, mira que et dic. 

Jo- Jo no qüestiono la obligatorietat de la reunió. I també pensava que el fet que sigui

el Dani i el Marc els que s’han quedat fora, doncs per això ho estem parlant, perquè

si fos segons qui a lo millor ni ho parlaríem, no? Clar, el que jo pensava és que a lo

millor  si  ells  dos,  com a  mínim en  el  cas  del  Dani  és  més  clar  encara,  si  ens

haguessin avisat i a la reunió haguéssim parlat...

J- Clar. Ells han entès que la gent que va avisar va sortir.

D- Al Dani se li ha explicat tot això, eh.

Jo- Això és el que jo pensava que calia explicar. Si ja està fet...

D- A nivell individual eh.

Ja- El Dani el que li va saber greu és que el David i jo, com a amics seus, no li

diguéssim «escolta, amb les coses que portes tu potser no tens el cap aquí però pensa

que això és obligatori», com ho hem fet altres vegades. El que li va saber greu al

Dani és que no ens vam enrecordar de dir-li com a amics.

D- Exacte, i llavors va ser quan...

Ja- Clar, ell a la tarda ens escriu dient «no arribo» i el David i jo ni el vam veure.

D- Jo el vaig veure a les 4 del matí.
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Ja- Un missatge pel grup de col·legues a més, que no és un missatge... el que li va

saber greu és això realment. Ell ho entén però com que hi ha bastanta amistat i per

això ens trenca el cor. Però jo crec que ho va entendre.

D- No, no, a més nosaltres això ho hem defensat eh, de que això no és una cosa de

qui t’ho va dir, «no perquè el Joan em va dir...», no. El Joan va fer de portaveu, el

Joan et va dir lo que es va decidir  en un grup de tots els que estem preparant.

J- En tot cas jo et felicito per dir-li al Dani que no podia sortir.

D- Jo també.

Jo- La veritat és que va ser molt fàcil per part seva. Jo li vaig explicar la decisió, no li

vaig dir no, tu no surts.

D- Jo potser no hauria de parlar en boca de ningú però bueno, en el muntage va sortir

que sembla ser que se li va dir i ell va preguntar, «puc fer algo més?» i se li va dir

«està tot agafat». Però clar, jo és lo que li vaig dir, estàvem en un moment de burn

out d’aquest, això ho he après avui eh, no sabíem per on pixàvem, dic a lo millor...

Ja- Burn out?

D- Ah, no vol dir això?

Ja- No (riu)

D- En un moment de màxim estrès i possiblement va anar així perquè ell tenia al cap

les llistes de no se què i va dir «no falta res». Però jo estic d’acord, enhorabona per

poder fer complir un acord de comissió i de colla, perquè això està al dossier eh, la

reunió prèvia als correfocs.
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Ja- Una cosa que no d’allò és que potser el podríem reubicar en una altre tasca si en

aquell moment som capaços de pensar una tasca. Per exemple servei d’ordre amb

correfoc...

D- Un interlocutor amb Guàrdia Urbana, interlocutor amb no se qui...

Ja- Si, perquè això el Dani és una persona molt dialogant, molt pacífica.

J- Jo vaig a buscar cervesa.

Ja- Avui porto quintus perquè no hi ha mitjana...

[La conversa deriva en altres qüestions]

D- Al Marc també, se li ha de fer arribar, no?

Jo- Jo parlo amb ell, si.

D- Jo crec que el Dani ho té clar. Però jo crec que li vam dir també que el Joan en

aquell moment era un interlocutor, que no era una decisió teva, que això jo crec que

també és... que és una cosa que s’ha de fer pedagogia. Estàveu fent de transmissors

de  decisions  d’un  grup  de  gent,  i  es  focalitza.  En  tot  cas  jo  també  et  dono

l'enhorabona per haver mantingut això, que és una situació que no és agradable per a

ningú.

Jo- Clar, sap greu.

D- Bueno, però... hòstia, jo ho tiraria endavant i continuaria fins que sigui una cosa

que tothom tinguem clar.

Jo- Jo amb la obligatorietat també, eh.
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D- És la tercera vegada que ho fem això quan el dossier és del 2013. La tercera

vegada que hem aconseguit això. Per això et dic que clar trobar-s’hi és xungo, però

jo ho matindria.

Ja- Clar, que la gent se senti implicada en el procés d’arrancada, fa ja uns quants

actes que no som tres recollint, que som uns quants recollint. I l’assaig de la figura,

que fa que puguem fer figures millors, que encenguem més ràpid perquè no s’ha

d’explicar  i  que  la  figura  sigui  xula,  que  estèticament  quedi  bé.  Estem fent  una

progressió, clar. Jo he explicat trucos com si el braç estès... em poso al teu costat i

t’ho explico. Tot això ens dóna una gran avantatge. I que em preparat una trobada per

350 diables. Saps? Molt gran.

D- Jo crec que aquest punt també és de reglament de règim intern, de funcionament. 

M- Si.

Jo- Estem en el punt de?

Ja- A reunió prèvia, si. 

D- No? Jo crec que... jo ho tinc aquí per això.

[La conversa deriva en altres qüestions]

D- Següent punt.

Jo- Menjar.

C- No tornar a posar tanta gent al teatre.

D- O fem obres o...
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Ja- On la vols posar?

C- Aquí al carrer, com es va dir al principi.

Ja- No, es va dir que no pel tema del fred.

D- Jo estic encantat de com es va resoldre.

Mç- Es va gestionar molt bé.

C- Ja, però va ser un caos. 

J- Que si, que si, intentem que no ficar tanta gent allà dalt.

C- Era impossible arribar al final de la taula o passar coses.

Ja- Tira, tira...

Jo- Menjar per celíacs, vegetarians i vegans. Treballar per a que sigui de la mateixa

qualitat que la resta. O preparar un plat que sigui apte per a tothom, el que sigui més

viable.

Ja- Això és impossible perquè si et dic la de variacions que hi havia per a aquest

correfoc. La penya de Clot és dramàtica, és la colla del Clot.

D- Però tu estaves a la comissió i quan ho vam parlar.

Jo- Si.

D- A perquè hi havia una primera versió vegetariana.

Ja- Taboulé.
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Jo- Si, que això no va sortir bé.

Ja- No, no es que no sortís. El Marçal i jo vam pensar una versió xula, vam mirar

varies  coses.  Que fos  de  qualitat,  que  pogués  agradar.  El  taboulé  el  vam pensar

inicialment per vegetarians i vegans. També ho pensàvem per al·lèrgies perquè no té

fruits secs ni moltes històries. Llavors es van apuntar els celíacs a la llista i vam dir

«hòstia, que hi ha celíacs, això no pot ser». Llavors vam pensar de buscar un altre

plat pels celíacs. Però llavors a la cursa de dracs van sobrar les escalivades. I vam fer

les escalivades que van sobrar i  l’hummus i  tal.  A mi no em va semblar un mal

menjar. Clar, no era taboulé però...

D- Era de la Casa Mas l’escalivada?

Ja- Una era de l’Àrea de Guissona i l’altre del Mercadona.

M- Si, del Mercadona l’hummus.

A- L’escalivada no era del Mercadona, perquè la del Mercadona està molt dolenta.

J-  Perdoneu  una  cosa,  que  jo  vaig  comprar  amb  la  Cristina  l’escalivada  al

Mercadona. Després em direu lo que vulgueu.

Ja- Es que n’hi havien dos. 

Mç- Hi havien de dos tipus. 

Ja- La idea va ser agafar això i complementar. I la veritat és que vam complementar

de la manera que vam pensar que la gent soparia a gust. 

Jo- Jo no penso que fos un mal sopar, ara em miro un àpat i em miro l’altre i no hi ha

color. I no és perquè m’agradi més una cosa que l’altre. En el meu cas no, és perquè
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una cosa està més bona, perquè una cosa està cuinada, acabada de...

D- Jo estic completament d’acord.

Jo- Venia molt de gust calenteta. Entre les dues coses una no me la menjo perquè no

só capaç de cuinar-me-la i l’altre no me la menjo perquè m’ho puc cuinar millor.

J- Quina no ets capaç cuinar-te?

Jo- El potage aquell.

J- Però si és lo més fàcil del món!

Jo- No ho he provat mai.

J- Vine un dissabte a casa a quarts d’una. Triqui, triqui i ja ho veuràs.

Ja- Tu Alba ets vegetariana però no vegana. La llista pels vegans no es va apuntar

ningú ni ningun vegetarià. A la llista no es van apuntar. Llavors jo només havia de

pensar menjar per celíacs. Llavors que surti això... com jo vaig dir qui és vegetarià i

qui és vegà no va sortir res. Llavors jo podia haver dit aquell dia que no, però jo

pensant en la gent de la colla, aquest d’això, d’allò... a mi només em van dir l’Oscar

que té al·lèrgia als fruits cecs i l’Ot que és celíac, i ja està.

D- I vam insistir molt a les colles de fora per a que no passés això.

Ja- En base a què... vaig escriure missatges de WhatsApp directament.

Jo- Si, si, però bueno, el WhatsApp... els missatges aquests s’han d’enviar per mail, i

jo ho hauria d’haver fet.

D- A mi em sembla bé, jo estic d’acord. I amb les dues coses, vull dir que la penya
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s’espavili si té alguna al·lèrgia o alguna especificació, i jo crec que podem optar per

les dues opcions: fer un bon menú per cadascú o fer un menú per tothom.

Ja- Una cosa que vam tenir també va ser pensar en algo calent per a tothom. I el

problema és que trobar... també la manca de temps. Tres dies abans pensar en això,

tres dies abans i no tenir ¡... sembla una tonteria però no ho és, no tenir microones a

la colla i amb lo qual dir-li a la Glòria que no escalfi no se què... Jo em vaig enfadar

molt quan van llençar el del Llorenç, si amb la rodeta funcionava. Però bueno, que

tot va ser un cúmul de circumstàncies.

Jo- Jo ho se que hi havia feina al darrera però...

M- Bueno seguim.

Jo- Següent punt. Demanar crítiques a tothom. O sigui, bàsicament...

C- Però crítiques constructives.

Jo- Bueno, arribarà el que arribarà i ja ho gestionarem. Bàsicament pensava que els

comentaris que puguin anar arribant estaria bé que arribessin per escrit perquè hi van

haver coses que em van dir algunes persones que recordo i coses que ja no recordo.

Llavors, que si que millor que sigui per escrit tant per si hi ha alguna cosa que podem

explicar perquè vam gestionar d’una manera determinada com les llistes o el que

sigui o alguna cosa que a lo millor ens serveix per més endavant, de cara al futur.

D- Totalment d’acord.

Ja- Si.

D- Per això som una colla. Jo sempre he considerat que les crítiques en aquesta colla

són importants. O sigui jo, a tots els punts mirava enrere, no? Tot lo que anaves dient

mirava enrere i deia hòstia que guai que estiguis adonant-he d’això perquè a lo millor
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hi ha hagut algun que ja ha sortit abans, vale? Llavors està molt bé també que es

puguin fer crítiques però no les crítiques que s’han fet en aquesta colla, perquè és un

suïcidi, en tot cas s’ha treballat molt per a que totes aquestes crítiques es materialitzin

en un sol canal, que és la permanent, i a qui li interessi fer crítiques que faci servir la

permanent. Jo penso que lo de les crítiques, siguin constructives siguin destructives,

s’han de gestionar a la permanent, que és, ara per ara la eina per gestionar aquestes

crítiques. Les destructives les enviarem a la basura, des del meu punt de vista, les

constructives intentarem... no?

Jo- Les derivem a la permanent llavors?

D- Exacte. Jo per això vaig preguntar quan era la permanent quan estàvem gestionant

la reunió de comissió per veure si ara tot això ho podíem traslladar allà. Jo penso que

és important que les crítiques es canalitzin per allà per això que dèiem abans, no? Per

no focalitzar de dir, «perquè tu vas dir», no, jo no vaig dir res, això és tot un equip

que ho va fer. I en segon lloc això, hem hagut de canalitzar moltes crítiques i hem

hagut de canalitzar moltes coses, que tot estava malament i tot era una merda. Perquè

hem arribat fins aquest punt. Però les necessitem.

C- Parlant de crítiques, jo en aquest correfoc, a mi m’han arribat veus, la qüestió és

que jo no he sentit cap crítica destructiva. Jo, a mi no m’han arribat.

D- Jo crec que això és una feina feta de molts o d’alguns.

C- De dir es que perquè heu fet així i no hi heu fet així... ens hem trobat moltes

vegades. En el mateix moment de dir «Això perquè?».

D- Aquí hi ha un procés que s’ha fet que com que tot s’aprèn, per un tema de lògica,

hem intentat  que  fos  així.  Bueno  també  hi  ha  persones  concretes  que  són  molt

destructives. Però tot s’ha de gestionar i jo penso que en general ho tenim, no? Per

mi això també és un tema de funcionament organitzatiu. 
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Ja- A mi un dia se’m va treure el tema de la dessuadora, el mateix dia el de les colles

i el dels càntics. Que no és res comparat amb anteriorment.

D- És molt pesat això.

Ja- Però saps, una i dos. 

D-  És  molt  pesat.  El  que  passa  és  que  hi  ha  un  missatge  personal,  eh,  «ja

m’explicaràs tu perquè no es pot cantar». 

Ja- Si.

D- No, jo no t’he d’explicar res.

Ja- També les crítiques van direccionades.

C- Només estic dient que jo, aquí al passadís...

Ja- No perquè també és veritat que si aquest cop ens en han fet o jo n’he sentit tres,

no? Prèviament en sentia deu.  I si  que hi ha un procés i  si  que hi ha hagut una

millora, eh, però vull dir que si que n’hi han hagut. També, lo que dèiem abans, ho

hem de valorar també el procés i no posar tothom en el mateix sac.

D- Jo crec que és molt important també a part d’això, conscienciar-nos ta,bé entre

tots de que si jo no puc anar a una reunió també puc tenir veu. Encara que sigui per

escrit, si hi ha algú que realment vulgui fer una aportació, jo crec que això ens falta,

veus?

A- Podríem fer aquests mails, no? I que aquests mails es passessin a la permanent.

Ja- Això es va fer.
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D- Ordre del dia, ens han arribat tres propostes del correfoc, una crítica de no se

què... això estaria bé, això seria.

A- I es podria tenir en compte de que la comissió enviï un mail?

Jo- Avui o demà jo crec que nosaltres hauríem d’enviar un mail...

D- Recordeu que dilluns hi ha reunió, es farà valoració del correfoc del 40è.

Ja- No cal.

Jo- Bueno, però podem dir-ho, no? Recordeu que qui vulgui ha d’enviar... ja que ho

estem parlant aquí està bé que...

C- Em sap greu, no. Si, però no. 

D- Perquè no.

Jo- Es que segons que a lo millor no cal ni discutir-ho a la permanent.

C- Perquè jo no veig... què? La tiro i ja està?

D- No, però si aquesta persona diu no se què dels càntics, llavors és fàcil, no? S’ha

parlat i s’ha decidit en permanent que un càntic cagant-se en Déu no es cantava en

actuació, es cantava abans o després o a casa teva. No?

C- Si però dones peu a molts correus que no. Que si que està bé però.

Ja- Clar, llavors el que passa és que ho fan de forma direccionada cap al David o cap

a mi.

D- Clar.
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J- A la gent que li...

Ja- I no és just.

J- A la que tu et posiciones a la colla i t'enfrontes a algú ells ho veuen com que ets tu,

perquè jo ja en tinc també, jo ja en tinc també. El missatge al grup de diables de

l’altre dia...

D- Ui, però allò és xusma, allò...

J-  Si,  però també m’han escrit  a mi personalment.  I  el...  missatge de Sagrera,  la

conversa,  que  el  David  veig  que  no  diu  noms,  vaig  tenir  amb una  persona que

portava una samarreta de Diables i se la va treure i portava una camiseta rosa per fer

el correfoc.

Jo- Doncs no és la primera vegada.

D- Al correfoc del 40è ho va fer.

C- Però sota la casaca pots portar qualsevol camiseta.

D- En serio, de veritat? No ho puc entendre.

Jo- Però jo també tenia entès això que diu la Cristina eh.

D- El què?

Jo- Que si va sota la casaca pots anar...

C- Això es va aprovar.
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Ja- No perquè és la samarreta identificativa que es va fer a la colla.

C- Bueno però si no la tinc o la tinc suada, jo si porto a sobre la casaca a sota puc

portar la que em dóna la gana per després posar-me la de Diables del Clot.

D- Pareu, pareu, això per a mi és un punt, no de permanent, és un punt d’assemblea.

d’uniformitat.

C- Això es va parlar eh, i es va dir que a sota la casaca es podia portar qualsevol.

Ja- Aquí hi han dos punts de vista diferents. I a l’acollida s’està dient que a sota la

casaca només la samarreta de diables. A mi em sembla molt bé que tu haguis entès

això i jo he entès una altre cosa. Però llavors hem de definir el tema o aquí o en

assemblea, perquè sinó a acollida se’ls hi està dient una cosa que potser no és veritat.

El que no podem fer és dir una cosa que potser no és veritat, saps? Clar. A mi també

em sabria greu estar dient una cosa que a lo millor no és certa, saps?

D- Dossier, dossier, si algú el té a mà. Jo crec que parla de samarretes.

Jo- En tot cas tampoc és el tema per parlar aquí.

Ja- No, per això dic que o reobrim el tema a la permanent o reobrim el tema en

assemblea.

C- Aquest tema ha sortit de la Sagrera, això tampoc tocava aquí.

Jo- En quin punt estàvem?

D- Arxiu fotogràfic.

Jo- Arxiu fotogràfic. Selecció de fotografies. O sigui que estaria de puta mare, hi

haurà moltíssimes fotografies del correfoc i és una llàstima que es deixi perdre o
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simplement cadascú pugui tenir-les a casa seva. Jo crec que estaria molt guai tenir un

arxiu seleccionat amb les que ens agraden, que tothom de la colla hi pugui tenir accés

d’alguna manera i que també el puguem fer arribar a les colles convidades.

D- Està fet.

Jo- Està fet?

D- Des de que ens vam fer el perfil de Facebook, una de les coses bones que s’està

fent des de Facebook, possiblement inconscientment, és que quan un dels fotògrafs,

que per això els vam trucar, o sigui no estaven aquí per casualitat, per a que hi hagués

un bon arxiu fotogràfic. Tota aquesta gent penja les fotos, excepte un, els altres les

pengen  tots,  i  es  comparteixen  des  de  diables.  Llavors  estan  penjades  en  baixa

resolució. Si que és veritat que qui no tingui perfil de Facebook només ha de parlar

amb algú que tingui perfil de Facebook i dir-li «em deixes veure les fotos?»

A- Hi ha un arxiu però hi ha només l’arxiu dels fotògrafs de la colla, no hi ha un

arxiu general de totes les fotos del correfoc.

J- Ah, no.

D- No, però quan tu comparteixes l’arxiu es queden dintre de la cronologia.

A- Si, però dintre la cronologia no ho posa dintre d’un àlbum. Llavors jo vaig aquí i

el Facebook i és un lio perquè jo no se on està una cosa, on està l’altre.

J- Vols que et posi com a administradora?

D- Igualment això jo estic totalment d’acord, fa molt temps que anem darrere l’arxiu

i  no  només  de  fotos,  d’arxius  fins  i  tot  perquè  hi  han  arxius  por  ai  que  seria

interessant. I que són fotògrafs que si tu els hi demanes una foto te la passen eh. La

pagues però te la passen. 
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J- L’Enric i el Vicens ens donaran un CD.

Ja- Li has demanat a l’Andreu també?

J- L'Andreu? L'Andreu no te’l donarà.

Ja- Tenia com...

J- El Quim... es que jo vaig parlar amb l’Enric, i li vaig dir «Enric, degut a sa 40è i la

magnitud de l’acte, ens agradaria tenir les fotos que...»; jo li vaig demanar permís, li

vaig demanar les fotos aquestes i tal. Perquè clar, si en fas 1.200, dic, ha de ser molt

dur que només te’n surtin 60 o 70 de bones que són les que has penjat, no? I em diu

«hombre no, tio, de bones en tinc 300», vale, dic i el resto que falten? Diu «bueno

perquè igual hi han tres de Llucifer que està tirant que les tres són bones però he

penjat una. Dic i les 300 aquestes bones les podem aconseguir? I em diu «si clar, jo te

les dono i el Vicens no tindrà cap problema en fer-ho també». I li vaig dir « I el

Quim?» Diu  «el  Quin no  ho se,  el  Quim no les  penja  mai,  ni  les  d’aquí  ni  les

d’enlloc».

Mç- Si li demanes les té totes.

J- Jo crec que si li demanem no hi haurà cap problema.

Mç- Exacte.

J- I ens dirà que vale.

D- I el Dani també.

J- I el Dani igual. Ell em va dir, tu fes el que vulguis nen.
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Ja- I l’Andreu que et deia les vols o no? Si no li demano jo.

J- Jo personalment no les vull les fotos. Però que ens les doni en un CD i les fotarem

en una caixa.

Ja- Per això, l’Andreu va com boix per donar-nos les fotos, realment jo li deia, mirem

a veure com ho fem per a que no ens les donis a mi al David i al Jaume. Posem un

CD...

D- Bueno, a mi em van donar el CD aquell de l’Arboç i jo el portaré dilluns a la

reunió per a que la reunió decideixi què hem de fer.

Ja- Ja, però si no li hem demanat molts cops, que no ens hagi de donar moltes còpies

sinó una.

[La conversa deriva en altres qüestions]

Ja- Bueno últim punt.

D- Fer arribar.

Jo- Fer arribar queixa a les colles convidades que la van liar. O sigui, o una queixa a

les que la van liar o jo potser seria més partidari d’enviar un escrit a totes les colles

convidades  en  que,  entre  altres  coses,  expliquem la  decepció  per  comportament

d’algunes colles o algunes persones.

C- Jo ho faria personal.

Mç- Jo...

D- En tot cas jo... perdó.
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Mç- Home, jo no ho faria a totes les colles ni mucho menos. Si sabem a on, qui i

com, és com s’ha de fer. I a lo millor no és a tota la colla, és...

Jo- Si, perdó eh, perquè no se si ha quedat clar, la idea no és criticar a totes les colles.

A lo millor enviar una carta a totes les colles dient «ei, tenim aquí l’arxiu fotogràfic

al Facebook que podeu accedir, vam  estar molt agraïts de que vinguéssiu, no se

què... i ... i a més a més expressar que ens vam entristir o el que sigui, o ens vam

cabrejar per l’actitud d’algunes persones d’algunes colles. I per com va quedar tot fet

una merda.

A- Si,  si,  que hi havien vomitades pels passadissos,  que hi havia moscatell  a les

parets... explicar, o sigui dir que ens vam trobar això, això, això i això, sabem quines

colles  ho van fer,  perquè ho sabem.  En plan  no  volem res  per  part  vostre  sinó,

simplement que sapigueu que merci, no? I chao i hasta nunca. 

R- Bueno hasta nunca...

A- Hasta nunca tampoc però...

D- Però una cosa, qui ho ha de fer això, la comissió?

J- No.

Jo- La colla.

D- Crec que no és el seu paper. Crec que és una decisió de colla prèvia exposició de

tots  els  punts.  Això  entraria  dins  del  reglament  de  règim  intern,  funcionament

organitzatiu, definició de les comissions, quines potestats tenen les comissions...

Jo- Però un moment... 

D- Si, si, però una altre cosa...
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Jo- Abans d’arribar aquí, nosaltres com a comissió podem anar a la permanent i dir

«proposem enviar una carta així a aquesta gent», dic jo.

D- Jo com a contacte amb les colles, com que jo també bueno, també vaig rebre

molts d’allò, està clar que no ho he fet en nom de la colla, però si que m’he posat en

contacte amb totes les colles perquè penso que és injust. És lo que parlàvem abans,

per un tio que tenim al Clot que no se què no vol dir que els del Clot fem no se què.

Llavors vaig fer un mail i si que és veritat que penso que les dues colles que van

ressaltar més, perquè si que hi va haver gent que va veure a la gent de Sitges cremant

el cotxe de la Guàrdia Urbana, si que va haver gent que va veure molt concretament

el comportament de la colla de Sant Quintí, és a dir que aquí si que anaven en bloc,

però penso que seria un error fer escarni d’això.

J- Jo també, jo també.

D- Això primer, és una opinió personal. Després del pas aquest previ que el vaig fer

com a David, com a interlocutor amb elles, i a més queda clar que no ho vaig fer com

a colla, d’algunes he rebut resposta, lògicament, una de les respostes que he rebut és

Sant Quintí, si interessa la puc llegir, puc llegir el mail que jo vaig fer i el mail que jo

he rebut, i en tot cas una cosa que si que és genèrica que no se si us ha arribat a tots

però  potser  arriba  el  dilluns,  ha  arribat  una  carta  de  la  coordinadora  de  balls

tradicionals, també. Llavors jo crec que és això, crec que abans de fer res hauríem de

tenir tots els punts.

J- Ha arribat una carta de la coordinadora?

D- Vale doncs veig que no li ha arribat a tothom.

Ja- Però explica perquè ha arribat una carta de la coordinadora, David.

D- Segurament la carta de la coordinadora ha arribat perquè el contacte que tenim de
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la coordinadora, lògicament com a col·lega que tinc al WhatsApp...

J- No va venir, no?

D- Si. 

Ja- Si.

J- Va venir?

D- Home i tant. Amb una lupa.

Ja- Des del principi fins al final.

D- Igualment, el tio estava aquí amb una lupa  i  com a col·lega meu li vaig dir,

perquè ell em va preguntar: «què, com ha anat?» i jo li vaig dir «pues ha passat això i

els hi hem dit. Llavors hem rebut una carta de la coordinadora, i per altre banda hem

rebut  el  mail  de Sant Quintí,  què fem amb això? Una cosa que jo he fet  com a

interlocutor i no com a colla.

Jo- Llegim-lo, no?

J- Llegim-ho tot.

D- I la de la coordinadora també? O la llegim després. Bueno la de la coordinadora

és un agraïment. Diu: «Benvinguts companys», està amb tots els logos, Diables del

Clot, està tot, vull dir que és oficial. 

Ja- Però per entendre això potser primer llegeix lo que es va enviar, sinó no s'entén.

Això és un retorn d’alguna manera.

D- Són molts, per on voleu començar?
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Ja- Primer llegeix la del Fèlix, la que li vam enviar. Perquè el Fèlix com a president i

com a col·lega també se li  va enviar aquesta carta.  La sort que teníem és que el

col·lega  aquest  també  és  president  de  la  coordinadora  de  balls,  i  ha  sigut  per

casualitat, primer va ser col·lega i després va ser això. Això ha sigut una sort també,

perquè pots parlar amb confiança.

D- Bueno, no comença així però no us llegiré el principi. Dic «tot i això m’agradaria

fer-te arribar alguna valoració de l’actuació de Sant Quintí, força deixada, ja els hi

hem fet arribar a ells. Em sap greu que dintre de la feina i de la cura de divulgació

dels  balls  de  diables  que  esteu  fent  des  de  la  coordinadora  quedi  afectada  per

actuacions així. A banda de com siguin ells individualment l’actuació en correfoc va

ser molt diferent a la que coneixíem i ens esperàvem, anaven molt beguts, cremant al

carro de davant... rebíem amb especial il·lusió als companys de Sant Quintí atès que

aquest ball va venir convidat fa molts anys, concretament el 25è, i on es va crear una

relació personal. El que també sobta és que també els hem vist actuar moltes vegades

a Sant Quintí i a fora i mai havíem percebut tanta deixadesa. Bueno malgrat aquest

fet aïllat tot va anar molt bé, Barcelona ha rebut una molt bona imatge per part dels

balls de diables...» bueno.

J- T’adjunto les fotografies dels pianos de com van quedar...

D- Bueno, això en tot cas a ell no li havíem de dir, no?

Ja- No, no.

D- Això és al president de la coordinadora. Llavors volem també el de Sant Quintí?

Ja- El de Sant Quintí,no? També perquè això es va fer bastant automàtic, normalment

qui porta les sortides, no perquè siguin aquestes colles sinó perquè sempre es fa. O

sigui el cap de setmana passat  ja tenen el seu missatget de «ei, gràcies per convidar-

nos...» sempre hi ha un... bueno almenys jo sempre el faig i el David també el fa.
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D- Bueno això... se’ls hi diu això que no és un mail genèric, que se li ha fet a cada

colla.  «En primer  lloc agrair  que vingessiu al  Clot,  era  molt  significativa aquest

trobada pel tema del sobresforç, i  no només econòmic, i  hem donat molt valor a

aquesta trobada pel tema de l’aniversari i tota la feina que ens ha implicat, no? Us

rebíem amb especial il·lusió...» per això, no? del 25è i pels que no ho sapigueu va

sortir un matrimoni d’aquí, vale?

J- No d’aquell dia eh, no que es coneguessin aquell dia.

D- No. Però un de Sant Quintí que es va casar amb una del Clot. Que això li dóna

més motius a de més. «No vam entendre la vostra actitud des de l’arribada fins que

vau  marxar,  no  esperàvem  una  actitud  així  per  part  de  cap  colla...»  «ens  va

entristir...» bueno i lo que li hem dit a l’altre, que els hem vist actuar moltes vegades i

que no esperàvem aquesta deixadesa, «en cap cas pretenc explicar-vos quina actuació

havíeu de fer  com a ball  de diables,  simplement expressar-vos el  que esperàvem

veure  coneixent  la  vostra  actuació  i  el  que vam rebre»,  no? I  que el  regust  que

quedava era molt amarg. Eh... «a banda de l’actuació en correfoc comentar-vos altres

aspectes, vau arribar al barri i no vau ni saludar, quan vau marxar no vau dir res, els

hi  vam preguntar  si  és  que  no  s’havien  sentit  acollits.  Pel  que  fa  al  sopar  vam

procurar oferir  a les colles un plat elaborat i  calent,  vers això vosaltres dieu que

millor  un  shawarma  o  un  embotit.  Era  producte  de  mercat,  una  de  les  millors

xarcuteries  del  barri,  de  fet  vam treballar  per  evitar  el  tros  de  pa  revingut  amb

embotit del super. Pensàvem que us podríem donar el record com a la resta de colles,

era una birra artesana feta al barri. Com que sembla que l’espera se us va fer molt

llarga per culpa del sopar tampoc us el vam poder donar. Us vam oferir casa nostra i

sembla que vosaltres no us vau sentir acollits...» Bueno, una miqueta...  i bueno, i

encara i així tenim sort d’haver pogut celebrar aquest aniversari amb vosaltres, no?

Resposta.

J- Ok (riu)
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D- La resposta que ens esperàvem coneixent aquesta penya és aquesta eh, vale pues

venga fins mai.

Ja- estàvem una mica així.

D- Diu «bona tarda, no em sobta el teu mail, en primer lloc vam estar encantats de

venir  al  vostre  aniversari  i  us  volem  agrair  que  contéssiu  amb  nosaltres,  som

conscients  de  l’esforç  econòmic  i  la  feina  que  comporta  un  esdeveniment  com

aquest. Des del primer moment som conscients de que fa anys va sortir, com bé dius,

un matrimoni entre les nostres colles, i per això ens va fer especial il·lusió venir i

participar. T’haig de dir que vam intentar que vingués el Vicenç però malauradament

no va poder ser. En segon lloc, no només a títol personal sinó en nom de la colla

volia demanar-te disculpes. Som conscients que el nostre comportament no va ser el

més adequat i crec que injustificable. Hi van haver coses que se’ns va escapar una

mica  de  les  mans.  En  som  conscients  i  ho  lamento  profundament.  Entenc

perfectament que us quedéssiu amb aquest regust amarg i ho lamento. M’agradaria

que fessis arribar les disculpes a la resta de la teva colla» -no és meva però bueno, no

és lo més important això- «acollits ens vam sentir des del moment que vam arribar...»

J- Però de la teva no en senyal de possessió sinó de pertinença.

D- No, no, ja, si és una broma això. Dic que crec que és important el «m’agradaria

que fessis arribar això, la nostra disculpa a la resta de la colla. Acollits ens vam sentir

des de que vam arribar, t’haig de dir que la meva gent som una mica reservats encara

que no ho sembli i ens costa obrir-nos una mica a gent d’altres colles i normalment la

majoria estem sempre al  nostre grup. També et reconec que trobar-nos a gent de

Sitges, Vilanova, Reus, que tenim bona relació des de fa anys i feia temps que no ens

veiem vam estar compartint forces batalletes i no vam estar gaire per vosaltres. Ho

sento  però en cap cas ens vam sentir mal acollits, tot al contrari. En quant al sopar

tot el problema va ser que hi ha gent que no li venia de gust o no li agradava...»

Ja- Que anaven mamats i llavors el potage et surt per les orelles.
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D- «Llavors alguns vam anar a mirar de trobar alguna altre cosa. Entenem l’esforç

que  hi  ha  al  darrere  d’un  sopar  per  tanta  gent  però  problema  cap.  en  aquests

esdeveniments  hi  ha  el  que  hi  ha.  Vaig  ser  jo  el  que  vaig  comentar  el  tema de

l’embotit...» Va ser ell?

Mç- El lagarto.

D- El lagarto, si, si. Mira, pes precisament. Diu, «vaig ser jo el que va comentar el

tema de l’embotit  perquè és el  que hi sol haver i probablement el que esperaven

alguns dels que van marxar. Però en cap cas va ser una crítica ni un menyspreu,

simplement alguns no els agradava i van buscar una alternativa. Lamento moltíssim

que  us  féssim  sentir  malament  i  que  a  l’hora  dels  records  no  hi  fóssim,  ho

desconeixia. Sóc molt conscient la feina que hi ha darrere d’actes com aquest però el

problema va ser nostra. Lamentablement nosaltres no vam tenir el millor dia i ho

lamento profundament. A la colla som una mica animals però dissabte se’ns va anar

una  mica  de  les  mans.  No  estem  acostumats  a  sortir  d’excursió.  Espero  poder

disculpar-me algun dia en persona»... bla, bla, bla.

J- Pues que ens convidin.

D- Com a mínim és una resposta que jo no esperava. Bueno reconèixer que se’ls hi

ha anat de les mans i que... si que és veritat que el primer text que vaig fer era com el

que deies tu, Alba, em vaig cagar amb la seva mare, però penso que tampoc porta

enlloc, no?

Ja- Es que no haguessin contestat això.

D- Bueno.

R- S’ha de buscar una mica el punt mig.
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Mç- Exacte, jo crec que fet està, si que la forma, el mail, està clar que quan estàs seré

pots escriure més pensat. Però en el moment, després d’un esforç, que vinguin, facin

el granuja, perquè t’has dedicat a fer el granuja...

D- Xusma.

Mç- La xusma, diga-li com vulguis. No només en un moment al final del sopar quan

ja has begut més... no. Des del minut 1.

D- Des d’abans, perquè van penjar un vídeo al Facebook...

Mç- Ja, ja l’he vist, el de l’autocar. O sigui ja anaves mamat. Que els altres també

anaven acollonits. Que et diguin a la cara després de tot aquest esforç pues... Hòstia,

seràs el veí de Sant Quintí però macho, prefereixes mil vegades al barri...

D- Als de Bon Pastor que van venir.

Mç- Exacte.  m’entens? Jo a  mi em conviden i  no és motiu,  com diu ell,  d’anar

d’excursió, no perdona, tu no vas d’excursió, estàs fent una sortida i ja que vas de

tradicional ves de tradicional i se suposa que encara amb més ganes... dius que vas de

tradicional i vosaltres no ho sou. No.

D- Bueno, l’espectacle que van fer a l’escenari, va ser deplorable.

Mç- Jo tenia gent que va venir a veure’ns i em deia «ei, aquests que van de blau van

però mamats». Des del minut 1. nosaltres jo penso que podem ser esbojarrats, no ser

un ball tradicional, però penso que en totes les sortides que hem no hem fet mai això.

A mi no se m’acudiria anar a Sagrera i començar a tirar moscatell o jo que se. Per mi

és una falta de respecte.

J- A la Bisbal ens vam emportar la Guàrdia Urbana per davant.
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C- En sortides hem anat mamats.

Mç- No dic que no però aquest nivell i des del minut 1.

Ja- Nosaltres diem que Sitges va cremar a la Guàrdia Urbana però nosaltres a Coll

amb el Tolc també la vam cremar la urbana i la seva moto.

D- Dóna igual que siguin valls tradicionals i és lo que dèiem abans, no és una colla,

són persones. Llavors en aquest cas no és les colles tradicionals, és aquesta xusma

que no sap sortir de casa i que només ho fa bé a casa seva.

Mç- Es que jo les sortides no les veig com una excursió, perdoneu-me, les excursions

les feia jo quan feia parvulitos.

Ja- Per això és important Marçal fer arribar el malestar i d’una manera tranquil·la,

serena i sense insultar a ningú.

J- Pensa que a la Bisbal vam entrar al poble amb un drac a sobre el cotxe i una

persona sobre el drac, eh. (riu)

Mç- Però això és una altre cosa.

Ja- Pensa que si això passa i llavors Clot no dóna una resposta és com...

Mç- No si nosaltres hem fet lo correcte.

D- I després ens diuen pixapins eh, quan són ells els que venen aquí i no s’hi pixen i

s’hi caguen, no, vomiten. 

[La conversa deriva en altres qüestions, amb diverses converses al mateix

temps]

562



D- Jo crec que el mal ja està fet. Jo crec que ha arribat on havia d’arribar, el president

de la coordinadora està dient, sabent lo que tenim a dintre, a veure com ho fem.

Perquè penso que està dient, si, molt tradicionals però tenim una xusmarraca que no

volem que ens representi.

Mç- Suposo, si.

D- Mira, a lo millor al final això va bé, aquesta actuació que hi ha hagut aquí. Mira

per on.

C- Si, però suposo que hauran de tenir més d’una queixa per fer algo.

Mç- Que a lo millor la tenen.

D- Clar,  però es que aquesta coordinadora lo que està fent és obrir aquests  balls

perquè s’havien tancat molt i s’està perdent realment. Llavors lo que estan fent és

obrir. Ara aquesta gent, i més després d’això, això crearà un antecedent. Això vol dir

que  aquesta  gent  començarà  a  actuar  fora  del  Sant  Quintí,  fora  del  camp  de

Tarragona. Això li donarà... o sigui, aquesta merda  representa aquesta coordinadora?

És qüestió de dies, eh. De dies.

Mç- A lo millor la coordinadora si veuen lo mateix que hem vist nosaltres.

D- Que ja ho saben.

Ja- Aquí es van comportar així, no ho són, no ho són.

D- Tu recorda’t de la reunió de caps de colla, qui era el més notes? El de blau. 

C- Queda molt?

Jo- No, de punts no.

563



C- Es que jo tinc alguna cosa per dir.

D- Totes les altres colles era com ara pares, ara paro. I això s’ha d’agrair també. Era

fantàstic.

Ja- Bueno...

D- Les meves, com a mínim Reus i l’Arboç.

Ja- Perquè anaves amb els de Sitges. Però les que es van quedar sense cremar que

són les que anaven amb mi, no van ah vale. 

D- A les fotos, quan tu veus les enceses, fixa’t amb les forques de Sant Quintí. Tot

del revés. Ha arribat el missatge aquest, eh, a nivell de funcionament i a nivell de

tracte  personal.  Els  hi  ha  arribat  a  ells,  com  heu  vist,  i  els  hi  ha  arribat  a  la

coordinadora que és jo crec el punt on els podem pillar. Jo crec que és important que

el col·lectiu també els vagi... Perquè a la reunió de colles era així, «que vale, vale

xaval». 

Jo- Per això us deia jo la idea de fer-ho arribar a tothom. Perquè crec que com a

col·lectiu estaria bé pressionar també.

D- S’ha fet indirectament. Perquè ho vam fer parlant amb el tio a nivell personal. El

missatge del Fèlix és personal, no és...

Mç- Jo penso que a nivell de coordinadora entre ells mateixos...

D- Ha arribat, ha arribat, la resposta és «ja sabem»...

Ja- Bueno és que el David no ha llegit, hi ha un WhatsApp del Fèlix també dient «va,

quedem, fem una birra i parlem de temes, del que hi ha...»
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D- Que ja ho sap, que no els hi ve de nou.

[La conversa deriva en altres qüestions]

 D- Jo tinc un punt més molt important, que per a mi és el més important.

C- Jo tinc dos més.

D- Fes, fes, el meu al final.

C- Jo vaig trobar a faltar la informació a la reunió de la colla de diables les tasques a

fer i els referents que eren. Perquè després era un descontrol de la gent que no sabia

on anar, què fer... les dos persones que ens van trobar, però jo crec que, a lo millor no

calia, però vaig trobar a faltar la informació de les tasques i a on s’havien de dirigir o

a qui s’havien de dirigir. I l’acollida va anar bé?

J- No.

C- Es que no s’ha parlat. Bueno, te’l deixo a tu. Jo demano disculpes per saques i

carro, jo no se que collons va passar que no vam tirar tirada final. No ho se, perquè

no teníem piro.

D- Jo crec que és un fallo de comunicació de l’encenedor amb la... és igual, en tot cas

és un fallo de comunicació.

Ja- Si, perquè com a caps de sortida jo si que puc dir que es va dir per activa i per

passiva...

D- Que hi havia tirada individual i tirada conjunta, que estava separada. Per això dic

que és un fallo de comunicació.
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Ja- Jo no se què va passar, tampoc entenc què va passar perquè a la reunió estàvem

tots, saps? Ho vam dir.

J- Lo que va passar és que no vau fer la bosseta de la tirada final.

Ja- O sigui no entenc que va passar, són molts factors a l’hora.

C- Clar, es va separar una bossa per la tirada final, però no se què va passar. Jo quan

vaig arribar al polvorí, que estava preparant el sopar, ell ja estava explicant.

D- Si, estaven tres i el Miralles, que també havia d’estar com a encenedor. Ho vaig

explicar tres o quatre vegades. Però bueno.

C- En alguna explicació jo al Miralles no el vaig veure.

D- És un problema de comunicació. Va bé dir-ho perquè no ha de passar.

J- En fin.

C- Si.

Jo- Del tema anterior, de la reunió i les tasques, perquè no ens quedi pendent, no vam

dir de dir-ho a la reunió però jo pensava que no calia dir-ho perquè ja era prou llarga

i ja hi havia les tasques. Tothom tenia el dossier, jo vaig dir «si algú té un dubte

estaré al teatre i vaig estar al teatre una estona però vaig haver de marxar perquè jo

també tenia tasques i si, clar, pots anar al darrere de la gent i dir-li però al dossier hi

havia  cada  tasca,  amb  la  gent  ubicada,  que  estava  explicat  que  la  R  volia  dir

responsable, que es dirigissin a aquestes persones, totes les tasques estaven plenes de

gent i qui no tenia tasca només s’havia d’afegir en alguna. És veritat que després no

se si la Joana o algú em deia «clar, però la gent estava assajant la figura i tu ja vas

marxar». Bueno si, potser m’hauria d’haver esperat a que acabessin la figura...
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C- No, no.

Jo- Però jo també tenia tasques.

C- És això, que jo ho hagués dit a la reunió. És una opinió meva. Perquè em vaig

trobar allà que la gent em venia a buscar.

D- Jo potser també jo hagués dit però també estic d’acord amb que el mail és una

eina oficial  de comunicació.  Clar,  es que també és això,  hòstia,  que la  gent s’ha

responsabilitzar una mica de dir, si m’he apuntat a polvorí... s’ha de dir que a mi

curiosament em va venir la gent que s’havia apuntat a polvorí, o el dels cartells, el

pesao dels cartells que em va tenir fregit amb els cartells des del minut 0.

Ja- Però si ho volem així llavors no ho podem dir. Si teniu un dubte mireu el dossier.

Punt.

J- Potser haguéssim pogut penjar tot el d’això en algun lloc.

D- És una altre opció.

Ja- Portem smartphones.

D- Jo vaig enviar un mail que algú es va prendre malament. Jo vaig enviar un mail

que apel·lava al dossier que havia enviat el Joan i apel·lava al dossier nostre. Si tu et

llegeixes tot allò...

J- No, no, si no se com defensar-ho. És per reforçar, diguem. Igual que pengem un

cartell que diu «colles convidades aneu aquí», algun lloc nostre penjat que digui «si

esteu aquí aneu allà». 

D- A mi no em sembla mala idea però això crec que la gent s’ha de començar a

responsabilitzar.
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J- Evidentment.

D- T’has apuntat a dinar? Qui porta la R?

Ja- Simplement és lo que deia abans. Si no ho diem a la reunió llavors la indicació de

«busca’m», però si tu te’n vas la gent no...

Jo- Si, però només havien de mirar el dossier, on està el Joan? Muntant l’equip de so.

Ja- La indicació no és busca, és mira el dossier. I te’ls treus de sobre, m’entens?

J- Si fos un evento d’una empresa ningú t’hagués preguntat on anava perquè a la get

li va el sou. Per mi vam anar massa justos de temps. Jo quan estàvem fent la reunió

se’m arrissaven els cabells perquè veia que allò no... ja estaven arribant. Jo crec que

aquí vam... no fallar però potser podíem haver muntat el teatre al matí o alguna cosa.

Jo li vaig deixar anar un moc a la Cristina en aquell moment.

C- (riu) Amb la Joana també.

J- Perquè ella va dir això de feu un repàs de la gent que no se què, i jo sabia que

estaven arribant colles i que ningú havia muntat la benvinguda. I la benvinguda va

ser muntada mentre les colles ja hi eren.

R- Semblaven els cambrers.

J- Va anar molt malament en quant a...

Mç- El tema és que abans de muntar o de preparar potser faltava la informació de no

deixar pujar les colles abans de tenir-ho tot. El tema és, perquè vam deixar pujar les

colles si no estava tot?
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D- Perquè era molta gent que arribava a l’hora, llavors automàticament dius «aula 1 i

2».

J- Això no ens havia passat mai.

Mç- A primavera ens va passar lo mateix i vam dir a les colles, ei, un momentet, tal, i

vam pujar un bon equip a dalt  i  vam preparar i  ho vam fer.  Llavors jo plantejo,

perquè vam deixar entrar a la gent.

Ja- Perquè no ens vam coordinar.

Jo- Vam sortir de la reunió i ja estaven aquí.

Ja- No ens vam coordinar entre els que donaven la benvinguda i els que preparaven

les aules.

J-  Jo  crec  que se’ns  va menjar...  tot  i  així  tot  bé  eh,  les  colles  van flipar  de  la

benvinguda, però tot i així és un moment que em va estressar. Tot això ho volia lligar

a que si una altre vegada tornem a organitzar un acte com aquest vull que demanem a

la entitat que es pari. O sigui, no hi pot haver cap mena d’activitat aquí. Ni una puta

penya de futbol, ni un putu esbart. Si no ho entenen els hi explicarem les vegades que

faci falta, però jo vull demanar això. I que al final no hi va ser. Dir-te que no pots

utilitzar una sala i que al final no hi és...

D- Al final no van venir?

J- L’esbart no.

Ja- Jo penso que ens hem d’assegurar però penso que és una queixa que hauríem de

fer arribar.

J- I deprés...
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C- Es que collons, mai venen, i menys a festa major.

J-  Jo  penso que ho  hem de  plantar  perquè lo  de  la  penya  ens  ha  passat  moltes

vegades, vale? I jo podria arribar a entendre un Madrid-Barça... un top five.

D- Jo no.

J- Jo aquí tampoc perquè la penya no és oficial...

D- Passa per davant una cosa cultural.

J- Però això passa per tu.

D- Home, i pels estatuts de l’entitat.

J- Bueno.

D- Això no és una conversa per aquí.

Ja- I a sobre de la penya, el que ho munta és de diables. Es que és molt fort això.

D- Imagineu-vos ell, l’entrecreuament mental que té. I el seu pare per l’altre banda

menjant-li la orella.

J- Llavors com que no és la primera vegada que ens ha passat...

C- I que la junta...

J- Deixeu-me acabar per favor. No vull que em torni a passar. I si això ha de seguir

així parlem a junta i decidim a junta què collons és el que s’ha de fer.
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D- És a dir, li diem a la d’allò que parli i que per d’aquí deu anys ja ens pot reservar

tota l’entitat. Que la reservi demà.

J- Clar. Jo no dic que cada festa major hagi de passar això. Perquè a la de l’any que

ve segurament amb aquestes dos sales farem i ens sobrarà. I a dalt al teatre vamos,

soparem. Llavors falta el famós tema de la neteja. Que jo també ho protestaria i diria

que no ho volem. És a dir que nosaltres som socis de l’entitat, nosaltres paguem a

l’entitat i nosaltres, amb la màxima cura ho recollim tot però no freguem. Perquè jo

crec que després de una Zarzuela teatre no frega el no se què.

D- Com a mínim un servei de neteja que el vam pagar nosaltres.

J- Els que se’ns va dir és que vindria un servei de neteja que vindria a repassar el que

nosaltres netejaríem. Que no ho podíem deixar tal com estava.

D- Això ho van dir?

Jo- Això ho va dir la Eva.

M- Si. 

C- Recollir lo màxim possible però no fregar.

J- No, no, recollir lo màxim possible en un judici no... perquè el possible no...

D- I menos pagant 25 euros l’hora.

J- Si pago el servei de neteja. O paguem el servei de neteja o no paguem. Però pagar

i haver de netejar, no. Jo no hagués deixat això així, hagués tret la basura... collons,

com quan ho fas a casa, no? Ho reculls tot, poses el rentaplats, i llavors ve el servei

de neteja que ets tu mateix i passa la baieta pel marbre i fa la cuina, no? Pues aquell

punt, si tinc el servei de neteja jo no el faig. Si tu vens a fregar et trobaràs la cuina
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recollida però les molles al marbre. Jo et vinc a fer la neteja però recull una mica.

Home què vols dir? Vens a fer-me la neteja o no? I sobretot a qui ho ha de pagar

començaria a... a fer passar l’entitat a tothom pel mateix sedàs. Perquè si... si entrem

en aquesta dinàmica, jo com a diable la sala d’actes la faig servir una vegada a l’any.

No em feu pagar unes portes, no em feu pagar uns focus o no se què. Perquè jo com a

secció de cultura, gegants no si fot per res, només un curs de gralles que poden anar a

qualsevol lloc. I diables quan s’hi fot? Pel sopar nostre de festa major, un cop l’any.

D- Si jo estic d’acord, i més quan no ens van ni preguntar.

C- I sempre tenim problemes.

Ja- En tot cas és un tema per dir-li a la Eva i fer-ho arribar a la...

D- Exacte, jo ho faria a través de la Eva i és un tema, jo afegiria que si es posa la

col·laboració de l’Orfeó, nosaltres com a diables tenim el dret a la sala, no hem de...

no  hi  ha  una  col·laboració  directe  de  l’Orfeó  perquè  som  socis,  o  sigui  estem

disposant de l’espai...

J- Que tens dret.

D- Exacte. A partir d’aquí, quina és la col·laboració de l’Orfeó?

C- Sinó jo és lo que vaig dir, fem una llista de tots els col·laboradors i veiem què és

lo que ha col·laborat cadascú? 

D- Es que a primera vista no cal, l’únic que no ha col·laborat ha sigut l’Orfeó.

J- Bueno, podem dir que ens ha finançat...

D- Bueno, ha adelantat pasta. Estem aquí perquè ens han adelantat pasta.
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J- Bueno això sempre.

C- Però els hi tornarem, no?

D-  No es  que els  hi  tornarem,  es  que  són uns  diners  nostres  que...  ha  sigut  un

moviment de diners. Ja t’envàs Marçal? Espera un moment que jo tinc una cosa.

Ja- Jo tinc dos punts.

D- Tants?

Ja- Home, tots els punts eren teus.

D- No, eren del Joan.

C- Una cosa, per la porkada... 

[La conversa deriva en altres qüestions]

D- Tira tu el punt aquest.

Ja- Només una cosa, per afegir de l’acollida, a primavera jo crec que el que ens va

afavorir jo crec que va ser que l’acollida fos tota al mateix punt. Perquè d’aquesta

manera anava millor. Aquí vaig mirar dos sales i...

D- Jo agafo la idea que ha dit ella abans, això pot estar muntat del matí i au.

C- I una coseta del correfoc que se m’ha passat.

J- No es pot ja.

D- Un segon, perquè tu tens una altre punt i tu també i tu te n’has d’anar. Jo es que
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vull aprofitar que estem tots. Jo, és de les millors, una de les millors comissions que

he estat, vale?

J- Jo també.

D- Crec que hem fet un curro de la hòstia. No ploraré eh, però m’emociona molt,

m’emociona molt.

C- Alguns més que uns altres.

D- Crec que ha sigut la millor comissió... no veus que no puc mirar a ningú... ha sigut

la millor comissió en que he estat. Penso que s’han discutit moltes coses, penso que

hem arribat a molts acords, penso que s’han desmuntat tots els possibles lideratges.

Jo crec que aquí hi ha hagut un compartir, bueno, com a mínim per mi, hi ha hagut

un compartir força real. Tot i que de vegades no s’ha complert la nostra opinió, tots

hem hagut de cedir en moltes coses. Jo crec que això és lo interessant. I no se com

podríem fer arribar això, no se si s’ha de fer arribar, no se com podríem contagia

això. No se quina sensació teniu vosaltres eh, però jo crec que s’hauria de contagiar

d’alguna manera perquè jo crec que el funcionament de les comissions és aquest.

Algú s’ha sentit sobrecarregat de feina.

A- Jo no.

C- Jo no (riu). Jo crec que he sigut una de les de menys.

D- Jo tampoc, a més la feina que he fet la he triat, la he compartit amb altre gent...

per això et deia que no marxessis. Perquè crec que estem tots, només falta la Irene...

Jo- La Irene ha fotut un curro...

D- Per això, aquí fins i tot hi ha hagut gent que no ha vingut al correfoc i que ha

currat abans, just abans de l’acte, i després. 
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J- No, no, ha anat tot molt fluid.

D- Jo mai m’havia trobat amb això. Hi han hagut problemes que s’han solventat.

Quan ens vam col·lapsar ens vam cridar, es va solucionar al moment... Jo crec que lo

de primavera va ser boníssim. Jo crec que això ha sigut un pas més. Jo crec que

l’objectiu és aquest. Per això no volia que marxessis.

J- Jo crec que tots ho hem vist. Jo pensava, si tot fos com això...

D- Jo com que m’he trobat molt anys així, trobant-me sol pues per això valoro molt

això. Tots hem fet coses.

C- I que en el mateix dia hi ha hagut molt bon rollo, crec jo.

D- Per mi el mateix dia va ser exemplar. Va ser espectacular. Jo estava de que em

sortia  de mi.  I  sempre de qualsevol de vosaltres vaig rebre una resposta normal.

Tothom sabia més o menys el que portava entre mans. No podíem controlar-ho tot

però cadascú sabia lo seu.

J- Va anar molt bé. Jo portava el paperet aquest a la butxaca i quatre o cinc persones

em van preguntar, no de la comi però de la colla, hem va preguntar coses i els hi deia

«un moment, tal, aquí».

D- I això jo crec que és d’agrair per tot.

R- Jo crec que he anat a un ritme...

D- El ritme ha sigut trepidant.

R- Jo ho he viscut més a un ritme més lent.
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J- Es que el pollo que vam liar... va ser molt gros. I el que també va passar és que jo

crec que vam poder comunicar molt bé pels cartells, el Facebook. Bueno hem fet

record perquè la publicació primera, n’hem fet dues, però la primera s’ha compartit

90 vegades,  10 dels quals  són diables,  però ens han compartit  gent  que mai ens

havien fet ni cas, com festes.org o mogudes així.

D- Perquè veiem la envergadura del que estem muntant.

J- I l’han vist 11.000 persones. 

D- A mi se’m va acostar gent de la Garriga, de Tarragona, de Reus, dels barris de

Barcelona...

Ja- Vale, abans d’acabar.

D- Un moment, un moment.

Ja- No, no, porteu molta estona. I abans ja m’has tallat. Prou.

D- Un segon, un segon. Que la vam liar molt grossa en quant a qualitat de l’acte, ens

agradin o no aquestes colles...

Ja- Això s’ha de dir en una reunió de diables. Ho diem allà perquè sinó ho repetirem

tot.

D- Bueno, és a dir això ha arribat molt lluny, molt lluny, i ha sigut de molta qualitat i

de molt nivell.

Ja- Dit això, una cosa és que s’haurà de parlar amb la colla molt seriosament per als

propers actes que vinguin perquè el tema del permís va ser històric, i això tornarà a

passar perquè la raó del perquè es va complicar tant la cosa és perquè a partir d’ara

les llicències ja no es tramitaran a nivell de districte sinó que es faran a través del
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departament  de  llicències,  que  són  uns  altres  tècnics  i  agafen  la  llei  tal  qual  i

l’apliquen. I això vol dir que no demanen la nostra assegurança, vol dir que demanen

el rebut, l’assegurança i el rebut de les altres colles, tot segellat, que després volen

també  els  títols  individuals  dels  responsables  de  grup,  volen  també  els  CREs

segellats pel Lluís Puig...

J- Però d’on treus la llista segellada?

Ja- Tu agafes i treus la llista, i vas al departament i te la compulsen.

D- I li vaig dir, perdona cada cop que fem una formació hem de fer això?

Ja- Això ho hem de parlar amb la colla perquè d’aquí a dos dies ve la porkada i fa res

a l’eix comercial els hi van denegar un permís i es van quedar sense acte, i ens ho

poden fer.

J- El de la birra?

Ja- Si. No s’estan per hòsties, i que el David i jo treièssim la llicència no vol dir que

en la  fessin.  El departament de llicències no ens la  va fer,  si  fos per ells  aquest

correfoc no s’hagués fet. Ens la va fer districte perquè ens havien fet les altres, ens

coneixen i sabien que no passaria res.

D- Trucades de màfia que no s’haurien d’haver fet.

Ja- Clar, penseu que aquest acte no s’hauria pogut fer si fos pel canal pel que ens ho

estaven fent  fer.  I  aquest  és  el  pel  que  hem d’anar  a  partir  d’ara.  Per  tant  hem

d’alertar a la colla si no ens volem trobar amb actes que no es poden fer.

C- Jo lo que no entenc d’això que esteu dient, tot això m’estàs dient que ho porta

llicències, però això en teoria sempre ho han portat districte des de que es va posar

l’aplicatiu.
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D- En teoria, això és el que li vaig dir jo «llavors m’estàs dient que fins ara ha sigut

frau lo que heu fet?»

Ja- Si que hem fet llicències. O sigui un tècnic de departament pot autoritzar una

llicència  sense  ser  del  departament  de  llicències.  I  depèn  del  departament  que

defineix  les  funcions.  Lo  que  no  s'entén,  Cristina,  és  que  fins  ara  el  mateix

ajuntament ha permès fer els actes amb una documentació i ara demanen molt més.

Bueno això si voleu ho parlem amb colla. Una última cosa que volia dir és que a mi,

personalment, em va fer molt mal, va ser horrorós, o sigui de posar-me a plorar, el fet

de que jo no surto a la foto de colla. O sigui, ningú es va donar compte? 

Jo- Si, si, vam estar corrent. Va ser un problema dels fotògrafs jo crec. 

A- ens van fer mil fotos i...

Ja- Un moment, es que vaig ser jo la que vaig portar totes les colles. I la única colla

que no porto que és la meva es fa la foto sense mi.

M- Ja ho vaig dir, falta la Joana.

Ja- Llavors, guai eh, però en aquell moment si un de la comissió...

M- Ho vam dir.

Ja- Però no es va aturar.

Jo- Ho vam intentar. Jo vaig sortir per casualitat però...

Ja- Es que això no pot passar. Jo en aquest correfoc no hi era perquè no surto en cap

foto.
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Jo- Tot lo de les fotos va ser molt caòtic.

Ja- Es que no estava perquè estava fent  de servei d’ordre,  estava parlant  amb la

Guàrdia Urbana. Jo miro les fotos del 25è i m’hi veig però en aquest és com si no hi

hagués anat. No surto en cap. i m’ho vaig passar molt bé però em queda un... saps?

Em queda un... 

D- això és com quan anàvem a les sortides i arribàvem a sopar i no quedava menjar.

Ja- Clar. 

D- jo crec que va per aquí la cosa.

J-  El  rollo  és  una  mica,  jo  crec,  lo  que  diu  ella.  Això  s’ha  d’organitzar.  Jo

concretament surto a alguna i alguna no. A la nostra de la colla de cop i volta vaig

arribar que ja l’Enric tirava la foto.

D- Bueno jo vaig arribar derrapant, derrapant literal.

Jo- És un tema que perquè l’any passat no serà així però no va estar ben pensat. Ja

estàvem formant  apunt  per  començar  la  tabalada  amunt i  llavors  es  cridaven les

colles per les fotos. Llavors es desmuntava tot el que estàvem muntant, ves a fer la

foto i torna-ho a muntar tot altre cop.

A- Es que crec que el problema va ser que aquest moment foto no estava previst. Si

miraves a l’horari no sortia.

D- En reunió va sortir.

Ja- Es va confiar en que el fotògraf seria capaç de muntar-ho i de dir a cada colla

«vine a fer la foto», i pel que sigui a mi l’Enric em va venir i em va dir «no puc fer-

ho sol, necessito ajuda».  Llavors em vaig posar amb ell.
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A- El problema va ser que ningú es va enterar, ningú sabia qui hi havia a la foto... el

problema és que si volem realment la foto s’ha d’organitzar millor.

Ja- Clar, clar.

[La conversa deriva en altres qüestions i es dona per finalitzada la reunió]
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Annex 6  

Document de debat a partir de les conclusions del treball

Eina de treball per a la reunió transcrita del 07/02/2018 (Annex 3.6)

Document entregat als/les membres del grup de funcionament el dia 24 de gener de

2018 per al seu debat el dia 7 de febrer del mateix any. Aquest document es basa en

les conclusions a que jo havia arribat en aquell moment a partir del treball d’anàlisi

que he estat duent a terme.

Diables del Clot, autogestió i política

Diables manté una activitat política interna d'autogestió que identifico per diferents

motius:

1.- Actua un espai delimitat (per al grup de diables). 

2.- Té funcions de protecció, cohesió i resolució de conflictes. 

3.- Busca controlar o influir el conjunt de membres del grup a partir de les decisions

en reunió (assemblees, permanents, comissions...).

En aquestes relacions sempre hi ha algun tipus de poder, que pot anar de la coerció a

la persuasió, que és el que pretenc identificar. Aquest poder pot ser més o menys

accentuat, més o menys reconegut, etc. La funció principal d'aquest poder polític és

defensar a la societat davant les seves pròpies debilitats i adaptar les contradiccions

amb els seus principis bàsics. La lluita contra el desordre i per la continuïtat del grup.

El lideratge a Diables del Clot respon principalment a les normes pragmàtiques; és a

dir,  no  està  instituït  ni  s'ha  decidit  quina  o quines  persones  han d'exercir  aquest

lideratge, sinó que quest rol s'exerceix per part d'alguns/es membres de la colla sense

haver-hi una norma explícita que així ho determini.

No hi ha societat sense poder, però el poder no necessàriament jerarquitza

De la decapitació dels líders a la burocràcia
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Una  visió  del  poder  pot  ser  que  aquest  només  jerarquitza  quan  hi  ha  algú  que

l'ostenta per damunt de la resta. És a dir que el poder sempre estaria present però

només crearia desigualtats quan s'estableix i es reconeix per part del grup la figura

d'algú que tindria una major capacitat de decisió que la resta, una major capacitat de

dur a terme la seva voluntat. Quan aquest rol no l'ocupa ningú el poder resideix en el

conjunt del grup, i el líder no és més que el portaveu d'allò que el grup ha decidit. En

el moment en que el líder intenta decidir ell sol el grup el censura i fins i tot l'aparta

d'aquesta funció.  Aquesta podria ser una manera de descriure el  funcionament de

diables  en  els  darrers  anys,  acompanyat  d'algunes  crítiques  i  “decapitacions  de

lideratge”  constants  quan s'ha  percebut  que  algú  pretenia  decidir  per  tot  el  grup

(fossin persones individuals o comissions).

Ara, però, amb la nova proposta de funcionament això podria canviar al fer el pas

cap a un sistema d'organització més burocràtic amb el RRI. Aquest nou reglament,

com tot reglament, requerirà d'un grup de persones encarregades de vetllar pel seu

funcionament,  l'Equip  de Treball  (ET),  el  qual  adoptarà  una funció  d'arbitratge  i

gestió; de tal manera que la seva veu i les seves decisions passarien a quedar per

damunt de la resta de veus, generant així la desigualtat. A més, d'acord amb aquesta

teoria,  aquest  seria  un  camí  de  no  retorn  ja  que  una  societat  que  ha  conegut  la

desigualtat ja no podrà tornar a unes relacions sense jerarquies. Aquest darrer punt,

però, és qüestionable en el cas de diables ja que tots els membres coneixem bé les

relacions de desigualtat i n'estem impregnats per fruit del conjunt de relacions que

mantenim  fora  de  la  colla.  Per  altre  banda  el  càrrec  de  membre  de  l'ET,  i  la

obediència  a  les  seves  decisions  només  és  vàlid  en  la  mesura  en  que  estigui

representant els acords presos pel conjunt de la colla. Un altre element a tenir en

compte. La racionalitat ens pot dur a pensar que el més lògic és que ocupi un càrrec

determinat la persona o persones més ben preparades per a aquest càrrec, ja que seran

qui millor el podran dur a terme. Aquesta lògica, però, és perversa ja que el càrrec és,

al mateix temps, l'espai que millor prepara a les persones per a exercir-lo, és a dir

aquest  sistema té  la  tendència de que la  persona en el  càrrec,  pel  fet  d’estar-ho,

adquireixi més coneixements; el que li facilitaria accedir a més quotes de poder. És

un  sistema,  per  tant,  amb  risc  d’esdevenir  una  plutocràcia  del  coneixement  per
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especialitats.

Finalment un cita de Lewellen: «Un sistema rígidamente racional, donde dominan las

reglas formales, de modo que los trabajadores y administradores individuales tengan

que actuar según un conjunto de reglas fijas, puede tener éxito a corto plazo, però

puede faltarle la flexibilidad necesaria para adaptarse a una situación de cambio»

(1994: 157). És per aquest motiu que l’autor proposa una tercera via que combini el

sistema basat en les relacions personals amb el sistema basat en la legalitat o les

regles  formals.  És  a  dir,  una  burocràcia  oberta  als  canvis  en  ella  mateixa,  amb

constant interacció i debat dels diferents membres de la comunitat a fi i efecte de

poder dur a terme les adaptacions constants als nous entorns.

El prestigi i les mancances d'aquest anàlisi

D'acord  amb  aquest  anàlisi  podríem dir  que  fins  ara  a  la  colla  no  hi  ha  hagut

jerarquies ni desigualtats, exercint una autoregulació constant a través dels conflictes.

Però  aquest  anàlisi  no  té  en  compte  un  element  fonamental  de  distinció  entre

membres,  teòricament igualitaris,  d'un mateix grup: el  prestigi.  Els membres d'un

grup  aconseguim  o  perdem  prestigi  a  partir  de  l'èxit  en  les  nostres  actuacions

passades;  actuacions  com  el  el  paper  jugat  en  una  resolució  de  conflicte,  el

coneixement  adquirit,  les  relacions  socials  (quantitat  i  qualitat),  la  iniciativa  i  la

efectivitat, la capacitat dialèctica, etc. La persona amb prestigi, fins i tot en un entorn

que vol ser igualitari com diables, estarà fàcilment més propera al poder.

El “ Sí se puede ” a Diables

La legitimació d'un discurs a través de l'optimisme

Un forma de legitimar el canvi d'organització, i al mateix temps de facilitar la tasca

d'aglutinar persones al  voltant d'aquesta causa,  és a partir  de dipositar  importants

expectatives  de  millora  com  a  conseqüència  del  canvi  proposat.  Aquestes

expectatives expressades poden ser, evidentment, fruit del convenciment de qui les
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anuncia; però mai podran ser una certesa absoluta sobre el funcionament futur de la

colla.  En  aquest  cas  el  discurs  consisteix  en  afirmar  que  una  major  regulació

garantirà la millora en la participació de tothom i l’elaboració de noves propostes. Es

tracta de millorar la democràcia de la colla a través de la regulació -tal com ha passat

amb les comissions-. Aquest discurs pot xocar amb aquelles persones que considerin

que la major regulació podria generar l'efecte contrari, és a dir menys participació o

formes més limitades de participació.

“Els altres”

Els que boicotegen. Els que no fan res. Els que distorsionen. 

De la mateixa manera que ens costa identificar o consensuar qui és el líder (o qui ho

són en plural) també ens costa identificar “als altres”, aquells que boicotegen les

iniciatives.  Aquesta  crítica  cap  “als  altres”  sense  identificar-los  de manera  clara

genera principalment dos efectes. Per una banda la cohesió social del grup que està

criticant un determinat comportament, i per altre banda el control del comportament

dins del mateix grup que critica, doncs al assenyalar determinades conductes com a

indesitjables es posa de relleu que si hom dins el grup les duu a terme aquestes seran

rebutjades. Així es desactiva i es deslegitima una pràctica presentada com a contrària

a la voluntat del grup.
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