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Potser la més gran lliçó de 
la història és que ningú va 
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Un disseny ficció és un relat que planteja una dualitat molt clara: té caràcter especulatiu, ja que es representa 
sempre en un futur fictici i exposa possibles evolucions de la societat humana, però alhora es tracta d’una 
crítica a les inquietuds que sorgeixen durant el present i amb un estudi de situacions similars durant temps 
passats. Precisament és degut al pensament crític que es pot generar un possible escenari amb una visió 
especulativa en forma de reflexió per a l’espectador. Això permet que en un context actual -com el confina-
ment que s’ha viscut i es viu amb la crisi mundial del COVID-19- es pugui especular com podria afectar a la 
nostra societat si aquest fos permanent. 

Aquesta especulació en aquest disseny ficció es centrarà en una societat confinada permanentment amb 
l’impacte de les noves tecnologies de comunicació. Per això cal entendre què és el que s’entén com a “con-
finament” i què significa, analitzar les principals pandèmies que s’han donat al llarg de la història i valorar la 
repercussió històrica que van tenir, comprendre quin ha estat el paper de les noves tecnologies i com s’han 
extés durant el confinament actual, així com estudiar les inquietuds que s’han donat sobre el control de la 
població mitjançant les mateixes. 

0. Abstract

Paraules claus: disseny ficció, tecnologies de la comunicació, control social, distopia, confinament.
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Un diseño de ficción es un relato que plantea una dualidad muy clara: tiene carácter especulativo, ya que 
se representa siempre en un futuro ficticio y expone posibles evoluciones de la sociedad humana, pero al 
mismo tiempo se trata de una crítica a las inquietudes que surgen durante el presente y con un estudio de 
situaciones similares durante tiempos pasados. Precisamente es debido a la crítica, que se puede generar 
un posible escenario con una visión especulativa y crítica en forma de reflexión para el espectador. Esto 
permite que en un contexto actual -como el confinamiento que se ha vivido y se vive con la crisis mundial del 
Covid-19- se pueda especular cómo podría afectar a nuestra sociedad si éste fuera permanente.

Esta especulación en este diseño de ficción se centrará en una sociedad confinada permanentemente con 
el impacto de las nuevas tecnologías. Por eso hay que entender qué es lo que se entiende como “confinam-
iento” y qué significa, analizar las principales pandemias que se han dado a lo largo de la historia y valorar 
la repercusión histórica que tuvieron, comprender cuál ha sido el papel de las nuevas tecnologías y cómo se 
han extendido durante el confinamiento actual, así como estudiar las inquietudes que se han dado sobre el 
control de la población mediante las mismas. 

A fictional design is a story that raises a very clear duality: it has a speculative character, since it is always 
represented in a fictional future and exposes possible evolutions of human society, but at the same time it 
is a criticism of the concerns that arise during the present and with a study of similar situations during past 
times. It is precisely due to criticism that a possible scenario can be generated with a speculative and critical 
vision in the form of reflection for the viewer. This allows that in a current context -like the confinement that 
has been experienced and is lived with the world crisis of Covid-19- it is possible to speculate how it could 
affect our society if it were permanent.

This speculation in this fictional design will focus on a society permanently confined with the impact of new 
technologies. For this reason, it is necessary to understand what is understood as “confinement” and what 
it means, to analyze the main pandemics that have occurred throughout history and to assess the historical 
repercussion they had, to understand what the role of the new technologies and how they have spread dur-
ing the current confinement, as well as studying the concerns that have been raised about the control of the 
population through them.

Key words: fictional design, communication technologies, social control, dystopia, confinement.Palabras clave: diseño ficción, tecnologías de la comunicación, control social, distopía, confinamiento.
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1. Hipòtesi o pregunta 
inicial

L'evolució humana igual que l'evolució de qualsevol espècie no finalitza a no ser que l’espècie mori. 
La majoria de canvis evolutius s'han donat a causa d'un canvi permanent en l'espai o en “modus 
operandis” de viure, forçant a fer que aquest espècimen s'adapti a les noves condicions de vida per 
sobreviure. Un dels canvis més recents en la nostra forma de viure i de comportar-nos va donar-se 
lloc amb la revolució industrial, on es van establir no només horaris de feina i un canvi d’hores de 
treball per diners, sinó que també es van establir canvis en les dinàmiques familiars -ja que els 
homes eren en gran majoria els que anaven a treballar i les dones van adoptar un rol de cuidadores 
de la llar i la família-. És possible, aleshores, que en un futur en el qual l'espècie humana es vegi  
obligada a viure constantment confinada i en un estat d'alarma permanent l’esser humà adopti 
noves pautes de comportament com va passar amb la revolució industrial? Quins serien els canvis 
socials i com viuria aquesta nova espècie?

-12-
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2. Introducció

Any 2042. Des de fa més de dues dècades ens enfrontarem a un dels virus més contagiosos de la 
història: Covid-19. El panorama ha canviat molt des de la seva primera manifestació a Wuhan. Des 
del març de 2020, el sector científic va ocupar tota la seva atenció al virus, però el temps i l’adap-
tació del virus han fet que aquest hagi mutat i variat la seva forma.

Aquesta variació, ha causat mutacions espontànies i processos de recombinació genètica, provo-
cant que el virus sigui més resistent tant a l’entorn com a l’organisme. S'adquireixen nous factors 
de patogenicitat i propagació; es contempla que el virus no només es propaga a través de l’aire 
-amb el contacte directe amb un infectat-, ara pot romandre en el aire i dispersar-se amb més fa-
cilitat. La diversitat de patologies secundàries i la seva infecció ara és major, generant hepatitis 
fulminants, meningitis, paràlisis nerviosa, hemorràgies internes i quadres sèptics entre d’altres.

Un terç de la població mundial ha desaparegut en 15 anys, el que ha provocat la desintegració total 
dels sistemes econòmics, polítics i socials establerts anteriorment. S’ha establert un totalitarisme 
per part dels governs que intenta mantenir la pau social a través del monopoli de la violència estatal. 

En quant a les polítiques socials hi ha hagut canvis, doncs les dades dels ciutadans i les seves 
accions queden enregistrades per a poder controlar la propagació del virus arrel d’una llei de mo-
nitorització de la població a través de les seves dades digitals firmada el 2020.

El panorama econòmic és devastador. Les grans empreses han desaparegut i actualment es mantenen a 
petita escala aquelles que poden proporcionar un producte bàsic. Fàbriques abandonades, tallers i grans 
magatzems plens de material son presos per enginyers, químics, informàtics, dissenyadors...persones 
amb ganes degenerar productes que s’ajustin a les noves necessitats i que volen fugir de l’ull inquisi-
dor del govern, realitzant la majoria de ventes en el mercat negre mitjançant l’intercanvi de productes.

La sanitat pública ha desaparegut a causa del gran cost que suposava per als governs mantenir 
una plantilla de sanitaris que corria un continu risc de ser infectats pel virus. Actualment només 
existeix la sanitat privada i s’ha revaloralitzat la importància dels sanitaris, adquirint un estatus 
molt elevat i tenint pes en la política. Amb tot, però, els governs esperen que les noves genera-
cions es sentin interessades en convertir-se en sanitaris que puguin descobrir la cura del virus.

Es desconeix el motiu pel qual hi ha ciutadans que han pogut sobreviure men-
tre que un terç de la població ha mort. Les ciutats han estat mig desallotjades de-
gut a la alta densitat de població, amb tal d’evitar el contacte físic entre persones.

-14-



-17-

3. Objectius del 
Projecte

El confinament és una acció d’emergència social en la que la població d’un lloc (municipi, provín-
cia, nació…) es tanca a casa o en un local arrel de certes condicions climàtiques -com ara tem-
pestes o nevades-, però també pot ser donat en casos d’incendis forestals, d’accidents químics o 
nuclears i malalties. El confinament doncs, és una eina que procura evitar que la població quedi 
afectada per aquestes circumstàncies adverses. Tot i així, aquest 2020 s’ha viscut per primera 
vegada un confinament mundial en el que tots els estats s’han vist obligats a decretar un estat 
d’alarma degut a la pandèmia del COVID-19. Aquesta nova situació ha generat un revol imme-
diat, i s’han donat canvis dràstics en la nostra forma de viure i conviure durant els últims mesos.

Vista aquesta nova situació que s’ha generat arreu del món, i veient que encara no s’ha trobat una cura da-
vant d’aquesta pandèmia, l’objectiu del projecte es centra en investigar i especular quins canvis socials po-
dria patir la societat en un món confinat de forma permanent. Ens centrarem sobretot en els següents  punts:

•Entendre el concepte confinament, investigar i entendre el que comporta el fet 
que una societat estigui confinada.

• Analitzar anteriors casos de confinament que s’hagin produït i analitzar quins can-
vis van generar en la societat afectada.

• Analitzar la situació actual del confinament i analitzar els canvis que s’han gene-
rat.

• Extraure dades i fets de la situació actual per a poder efectuar un treball de dis-
seny de ficció d’acord amb el que s’ha investigat.

-16-
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4. Metodologia
Aquest projecte parteix d’un estudi sobre confinaments que s’han donat al llarg de la història; 
buscant punts de connexió entre els diferents casos a nivell social.  S’ha estudiat els efectes de l’ús de 
dades personals a través de les noves tecnologies de la comunicació, així com els efectes d’anteriors 
pandèmies i els seus respectius “escenaris distopics”.Un cop realitzat aquest estudi, es desenvoluparà 
un disseny de ficció en el que es veuran reflectits aquets canvis que s’han generat en base al supòsit 
en el que aquest estat d’alarma sigui permanent, generant així una evolució forçada en la humanitat.

-18-
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5. Mapa conceptual
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6. Confinaments
anteriors

En l'Edat Mitjana, l'origen de les malalties epidèmiques com la pesta, era completa-
ment desconegut. El que sí se sabia és que el contacte personal afavoria el conta-
gi. En un món en què la medicina estava poc desenvolupada, no existia remei més efi-
caç que l'aïllament. Les autoritats ordenaven el tancament de les ciutats afectades.

"L'observació històrica ens porta a la conclusió que els gèrmens i les infeccions han donat forma a la hu-
manitat",  (1997: p. 241) comenta el biogeògraf i filòsof Jared Diamond, en el llibre Armes, gèrmens i acer. 
En ell, aprofundeix en el pes de factors com les epidèmies com a motors de canvis de les civilitzacions.

-22-
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6. 1. La pesta negra

Va ser aquesta malaltia la que va provocar la primera quarantena oficial de la qual es té constància: a 
l’actual Dubrovnik, el 27 de juliol de 1377. El Gran Consell d'aquesta ciutat croata va prohibir l'arribada 
de tots aquells que procedissin de territoris infestats per tal de preservar la salut de la seva població.

Els viatgers estaven obligats a passar un mes en dos llocs pròxims a la ciutat. Si 
arribaven per vies terrestres, havien de romandre a la localitat de Ragusavecchia, a quinze 
quilòmetres. Si ho feien per mar, es quedarien el mateix temps a l'illa de Mercana, propera a la 
capital. En aquells moments encara no existien espais específics per als confinats, als quals 
s'obligava a viure en barraques que eren cremades quan passava el perill. Més tard, en el se-
gle XV, es va difondre la construcció de llatzerets, uns edificis on es recloïen els malalts per 
poder contenir els infectats mentre eren tractats. La primera construcció de llatzerets fou a Venècia 
el 1403, d’ençà aleshores es van popularitzar per Europa, fent-se extensiva la seva construcció.

La mortalitat i les corrents migratòries provocades per la pesta negra van causar una caiguda de la mà 
d'obra disponible al camp. Els propietaris van haver d’arrendar les seves terres o bé pagar salaris a 
agricultors perquè les treballessin, de manera que el sistema feudal es va afeblir, al temps que les classes 
burgeses acumulaven més capital i, en general, es produïa un gran esforç tecnològic per substituir la ma 
d’obra desapareguda. Tot això van ser contribucions decisives que van desencadenar en el Renaixement.

-24-
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6. 2. La còlera

Un cop passada la pesta negra, va sorgir el còlera, convertint-se en  una de les epidèmies  
més terribles, arribant a afectar tant Europa -l’any 1830- com Amèrica del Nord -dos anys 
més tard-. Els països afectats van procurar frenar el contagi, com en els temps de la pesta, a 
través de la quarantena. El remei no es va demostrar tan eficaç, però sí útil per a altres objec-
tius: limitar els moviments dels enemics de govern o implantar el proteccionisme econòmic.

Al 1832 el còlera va matar a gairebé 19.000 parisencs -majoritàriament de classes hu-
mils-. A la ciutat va circular una teoria de la conspiració segons la qual l'impopular monar-
ca Lluís Felip d'Orleans havia enverinat els dipòsits d'aigua. Aquest rumor va ser el det-
onant d'un gran esclat de violència que les forces de l'ordre no van poder contenir.

Segons Frank Snowden en el llibre Nàpols als temps de la còlera (1995), això va alimentar la imatge en-
tre les elits i l'administració de l'Estat que les classes humils eren molt perilloses. Aquest estigma serviria 
durant tot el segle XIX, en ple desenvolupament de la Revolució Industrial i emergència de la classe obrera, 
per justificar duríssims episodis de repressió a la capital francesa, amb desenes de milers d’execucions.
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6. 3. La grip espanyola

La grip de 1918, coneguda també com La Grip Espanyola, es va manifes-
tar l’últim any de la I Guerra Mundial. La guerra, però, no fou el factor de la 
mutació vírica causant de la malaltia, però sí que va ser el factor de contagi a nivell global.

La malaltia va afectar els països més desenvolupats del món, les poblacions més sanes, 
millor alimentades, altament escolaritzades, més cultes i amb una premsa lliure, massiva 
i veraç. Països liberals i democràtics, amb una creixent preocupació per la qüestió social, que 
començaven a disposar de sistemes sanitaris universals eficaços i una potent indústria far-
macèutica. Però a la vegada aquets països es van veure envoltats d'una epidèmia que els va 
sobrepassar en tots els sentits, canviant, i quasi destruint, el món de llibertat i progrés econòmic.

En qualsevol altra situació diferent a la provocada per la  Guerra Mundial, la grip, probablement, 
hagués estat una epidèmia localitzada. Però, quan es va produir la mutació del virus, es van combinar 
les pitjors circumstàncies per a controlar-la: concentracions de persones i d’animals en les trinxeres 
en pèssimes condicions higièniques i sanitàries, l’aplicació de la censura informativa sobre l’evolu-
ció i la tardança a diagnosticar-la i prendre les mesures de control sanitari i higiènic necessàries.

La Gran Guerra i la grip, juntes, van ocasionar una catàstrofe demogràfica mundial que ha quedat en la 
memòria col•lectiva dels pobles que la patiren. En els països combatents, la Grip Espanyola és vista com 
una epidèmia que va empitjorar encara més els efectes de la violència bèl•lica. En els països neutrals 
o en les regions més allunyades dels fronts, va ser la grip qui va portar la mort a les ciutats i als pobles.

-28-
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6. 4. La sida

Els primers casos de sida foren descrits a Los Angeles i a Nova York el 1981, i aquell mateix 
any moria a Catalunya el primer afectat per la malaltia. Des d'aleshores fins al juny del 
1996 s’havien confirmat oficialment 1.300.000 casos acumulats en 193 països d'arreu 
del món; però l'OMS estimava en uns 7,7 milions els casos reals, amb una gran incidèn-
cia a l'Àfrica i el Sud-est asiàtic. A escala mundial, es calculava en 24.000.000 els adults in-
fectats i en 1.500.000 els nens arreu del món, i les infeccions diàries entorn de les 10 000.

Els malalts de sida van ser estigmatitzats socialment per la seva malaltia; a la vegada van ser el punt de 
mira de crítiques de caràcter religiós provinents de sectors conservadors que equiparaven la promis-
cuïtat al pecat, una vinculació que es va estendre i es va arrelar en els homosexuals. Els religiosos no 
només van atacar als homosexuals pel simple fet de ser-ho, també els van considerar molt promiscus. 
Així doncs, els homosexuals no només van haver de combatre un estigma, sinó que molt d’ells van 
haver de combatre la malaltia en silenci per por a ser jutjats públicament per la seva orientació sexual.

En el cas de Sud-àfrica, un dels països de el món en què aquesta malaltia té una major in-
cidència, F. Snowden (1997),  assenyala que el “Règim de l'Appartheid” va restringir la ter-
ra de cultiu disponible per a la població negra i això va provocar que molts homes es veies-
sin obligats a emigrar a altres zones, de manera que les famílies quedaven partides i es 
generaven comportaments sexuals més promiscus. Aquests motius posteriorment van ser deci-
sius pel que fa la lluita contra la sida i el control dels infectats per a evitar un contagi més gran.
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De la mateixa manera que les epidèmies han forjat la història humana, també els hu-
mans han donat forma a l'extensió d'aquestes malalties. "Les epidèmies -assenyala-
va recentment en una entrevista F. Snowden (2020)- no depenen dels humans, però les 
vulnerabilitats a través de les que aquestes ens ataquen, sí, com quan la Revolució Indus-
trial va portar a la concentració de població en molt poc espai, a les ciutats ". De la mateixa 
manera, Jared Diamond creu que "la globalització explica que el coronavirus s'estigui expand-
int a una velocitat molt més elevada que altres epidèmies del passat (La Tercera, 13-03-2020)”.

Amb l'actual pandèmia del Covid-19, el consens és majoritari respecte a la necessitat d'aïllar la 
població a casa seva, tot i que el debat sobre la duració i les mesures d'aquest confinament sigui 
constant. A la llista de les excepcions hi trobem governs com el de nord-americà Donald Trump, 
el mexicà Andrés Manuel López Obrador o el brasiler Jair Bolsonaro, més preocupats a preservar 
l'economia que en la supervivència dels seus conciutadans.  Aquestes mesures no han estat de 
gran ajuda per la economia d’aquets països ja que el numero d’infectats ha estat molt gran i l’econo-
mia s’ha vist desproveïda dels seus treballadors. També s’ha de remarcar que pel sistema sanitari 
públic ha estat un cop molt dur, ja que s’han vist desbordats pels pocs recurossos econòmics i de 
capital humà. Per altra banda a  Estats Units, on la sanitat pública no existeix, la sanitat privada ha 
estat la que ha fet front a la pandèmia, fent així que només aquells amb més recursos puguin ser 
tractats de la malaltia. Aquest fet ha provocat que ha Estats Units molta gent s’hagi autoconfinat de 
forma voluntària a casa seva per por a ser infectats i no poder pagar les factures de la sanitat privada.

Tenint en compte les pandèmies anteriors i com aquestes han anat forjant i donant for-
ma a la nostre societat, cal esperar que aquesta nova pandèmia també conformi can-
vis no només econòmics, sinó que també a nivell social ja, que tota crisis sanitària i 
econòmica engrandeix les nostres diferències i estableix nous prejudicis i estigmes.

6. 5. Conclusió
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7. Confinament i noves 
tecnologies de la 
comunicació

Fa més d’un mes que la nostra societat viu tancada a casa. Les sortides només estan perme-
ses per les persones amb alguna feina essencial o per anar a fer la compra -si encara tens sort 
i hi queden alguns productes a les prestatgeries del supermercat-. Tot el dia tancats a casa. En-
tre hobbies, receptes, rutines d’esport i insomni, les notícies sobre l’evolució de la pandèmia 
inunden els menjadors, les xarxes socials, les cadenes de ràdio i els grups de Whatsapp.

És precisament durant aquesta quarantena quan molts de nosaltres centrem les interaccions i relacions 
que abans eren físiques a través de les pantalles. Ja sigui per informar-nos de l’evolució de la pandèmia, 
per fer teletreball i classes online o per fer videotrucada amb els amics i familiars. Les pantalles que nor-
malment utilitzàvem per desconnectar, ara han esdevingut indrets en els quals passem la major part del 
nostre temps. I és en aquests temps on he començat a reflexionar sobre l’impacte que tenen en nosaltres.

Segons Ingrid Guardiola, productora, investigadora i realitzadora audiovisual escriu “Les pantalles no 
ens envolten sinó que la majoria les activem nosaltres. La sensació que tenim és com si estiguéssim 
immersos en un món audiovisual. Les pantalles esdevenen interfícies entre el món algorítmic i el món 
material. Són una eina de relació amb nosaltres, però també entre nosaltres mateixos”. (2018: 15-16).

D’acord amb Guardiola (2018) en l’actualitat estem vivint entre dues realitats temporals: el temps 
biològic i el temps cronoscòpic és a dir, el que passem davant les pantalles. Actualment el temps 
cronoscòpic fa de pauta de les nostres vides. Des que ens despertem fins que anem a dormir. Les 
notícies marquen l’hora de dinar, els capítols de les series marquen el temps que queda per anar 
a dormir. Les pantalles han provocat la transformació del temps biològic en un temps algorítmic.

L’excés i l’acceleració de dades marquen aquest temps cronoscòpic, el temps propi de les tec-
nologies de la informació i de la comunicació. En el qual el nostre cervell rep estímuls constants 
de notícies, informació i imatges. “Passem d’un temps històric a un temps instantani basat en el 
present i on el que es mesura en relació amb l’abans, el durant i el després, es valora en relació 
amb allò subexposat, exposat i sobreexposat a les pantalles. Si el temps cronològic ens confronta 
amb l’evolució i la causalitat dels fets i amb la transformació de la matèria, el temps conoscòpic 
ens confronta, en canvi, amb els pseudoesdeveniments que les imatges cristal•litzen, amb els cos-
sos virtuals i amb els milions de dades que les pantalles ens ofereixen.”(Guardiola, 2018: 35,36).

Per altra banda, moltes de les relacions i converses que abans de la pandèmia es trobaven en 
oficines, escoles i universitats han passat a produir-se en un espai digital que per molt que ens 
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sembli segur i íntim, no ho és del tot. Cada vegada que hem accedit a realitzar una videotrucada 
per la nova aplicació Zoom, una salda de videoconferències virtuals, hem estat donant dades de 
la durada de les converses, la geolocalització des d’on les fèiem i fins i tot el temps que ha parlat 
cada un dels videoconferenciants. Així doncs les noves converses i la nova forma de comunicar-nos 
a contribuït en un creixement de dades que ha potenciat a les grans empreses tecnològiques fent 
que aquestes hagin estat les que han tingut el creixement més exponencial de tots els sectors.

La pandèmia del coronavirus és en aquest moment una fotografia borrosa. El temps d'aquesta malaltia 
i les seves conseqüències gens té a veure amb el trepidant ritme informatiu. S'imposa, doncs, la cautela 
en el que es diu, en el que s'escriu. La societat ha passat ja per una fase humorística, en la qual aquest 
virus permetia tota mena de bromes, i ara hem entrat en una etapa apocalíptica, amb la gent combatent 
amb munició trobada en els prestatges dels supermercats i surt amb cautela i precaució al carrer.

Home amb mascareta, 
fotografía de Oli Scarff /AFP
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7. 1. El teletreball

Amb mes de 9.000 casos de COVID-19 confirmats a Espanya, ja són mol-
tes les empreses que s’han sumat al teletreball per a intentar pal•liar els con-
tagis d’aquest virus que està afectant tantes persones al voltant del món.

Segons les dades recopilades per la INE (l’Institut Nacional d’Estadística) el 13 d’abril del 
2020 fins ara, només el 4,3% dels ocupats a Espanya teletreballava en el seu domicili, se-
gons les dades de l’Enquesta de Població Activa. Una xifra que està per sota de la mitjana 
europea segons la INE, que és d’un 5,1%. Segons les dades d’Eurostat, als Països Baix-
os el 14% dels empleats treballen des de casa; a Finlàndia ho fa el 13,3%; i a Àustria, el 10%.

No obstant això, aquest escenari ha canviat de manera destacable durant l’estat d’alarma: Sanitat ha 
recomanat que es treballi a casa en les zones de més risc pel coronavirus, mesura que ha provocat que 
les grans empreses que ja tenien implantades fórmules d’aquest tipus les estenguessin a tota la plantilla. 

En aquests dies de confinament, hi ha qui diu que podem estar davant l’inici d’un canvi de paradigma 
en les relacions laborals i que les empreses espanyoles, fins ara poc inclinades al teletreball, hauran 
de canviar per força. Enfront d’aquestes afirmacions, mitjançant una cerca d’estudis relacionats amb 
el teletreball en els que hi trobem un estudi realitzat per la fundació Másfamilia, un altre realitzat per 
l’Institut Adecco i per últim un estudi realitzat per la multinacional holandesa Randstad, s’hi destaquen 
una sèrie de beneficis que el teletreball ha demostrat tenir: en temps de coronavirus. En definitiva, el 
coronavirus està suposant una autèntica revolució en el món del treball tal i com s’apunta a continuació:
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1. En primer lloc, el teletreball porta a una reducció dels desplaçaments, fet que 
beneficia als treballadors al no haver de pagar gasolina o transport. En definitiva, 
suposa un estalvi de diners i temps. Una cosa encara més important és el benefici 
que això aporta a l’ecosistema perquè, quants menys desplaçaments i menys ac-
tivitat, més es redueixen les emissions de CO₂. Amb el coronavirus això és molt clar, 
les paralitzacions de països sencers i el confinament de milions de persones a les 
seves cases ha portat a que les emissions globals es redueixin un 6% i un 25% a la 
Xina.

2. Segons un programa pilot del Indecopi (Institut Nacional de Defensa de la Com-
petència i de la Protecció de la Propietat Intel•lectual), el teletreball pot suposar una 
millora d’un 30% en la productivitat dels treballadors en les tasques individuals i fins 
a un 10% en el treball col•lectiu.

3. Respecte l’equilibri entre vida laboral i familiar, el 75% dels espanyols consideren 
que el teletreball permet augmentar el temps disponible per a assumir responsa-
bilitats familiars fora d’un estat d’alarma. És a dir, facilita la conciliació, una de les 
necessitats més demandades en l’actualitat en els llocs de treball a Espanya.

4. Les empreses també es beneficien del teletreball. Segons un estudi de l’editorial 
acadèmica Emerald, les companyies perceben que el teletreball augmenta la pro-
ductivitat, assegura la retenció dels treballadors, redueix la rotació laboral, reforça el 
compromís dels empleats amb l’organització i millora el rendiment de les persones. 
A més, l’estalvi de costos per treballador a l’any és de 1.200€, una dada també in-
teressant.

Tot i presentar-se casos positius que es donen més habitualment en un espai de teletraball 
fora d’un confinament, també s’ha de mostrar l’altre cara de la moneda en aquesta situació :

1. Possible desvinculació emocional del treballador amb la companyia. Una de les 
conseqüències que es pot donar a mitjà i llarg termini és que el treballador perdi la 
vinculació amb els seus companys de feina. El Fet de no reunir-se amb els compa-
nys i de no compartir un espai comú, fa que el treballador perdi el vincle emocional 
amb els seus companys.

2. Aïllament. La manca d'aquest ambient de treball i de la relació amb altres com-
panys pot provocar que el treballador s'acabi excloent i sentint-se massa sol. El 
contacte humà segueix resultant fonamental. D'altra banda, l'aprenentatge pot re-
duir-se, ja que l'empleat pot acabar fent tasques mecàniques i rutinàries, o única-
ment funcions del seu entorn. L'aprenentatge grupal i la col•laboració, tant profes-
sional com personal, ja no té cabuda.

3. No és fàcil ni senzill generar un ambient de treball en el context domèstic, més 
encara en un confinament on gran part dels empleats que han realitzat teletreball 
estaven a càrrec dels seus fills ja que les escoles s'han vist obligades a tancar. Com 
a resultat, el rendiment del treballador es pot veure afectat amb un descens de la 
seva concentració.

En qualsevol cas, la situació actual que estem vivint ha portat al que està sent el ma-
jor assaig de teletreball a gran escala a Espanya. Durant el transcurs d’aquesta crisis 
sanitària haurem  d’estar pendents i veure com transcorre aquesta mesura i les conseqüèn-
cies que tindrà per al treball del futur ja que, clarament, podríem estar davant un canvi de par-
adigma laboral en el que el teletreball fos una opció més majoritària en la població activa.
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7. 2. Videotrucades per 
apropar-nos

Les videotrucades fa uns anys eren utilitzades fins fa poc per qui tenia amics a l’estranger, feia 
sexe telefònic o empreses que volien estalviar en viatges. Però des que la Covid-19 ha confinat 
tothom a casa, qui més o qui menys fa servir el vídeo i l’àudio del seu telèfon i ha après a enfo-
car-se la cara per parlar amb la família, fer el vermut, anar a classe o teletreballar. Però molta 
gent ha quedat fora d’aquest aprenentatge per desconeixement de la tecnologia i el seu funciona-
ment com ara la gent gran, o per falta de recursos ja que també hem de tenir present que existeix 
la pobresa tecnològica i que no tothom disposa d’internet i dispositius electrònics a casa seva.

Des de l’inici del confinament, el trànsit de videotrucades a internet es va duplicar a tot el món i no ha 
part de créixer com menciona “l’Estudi sobre Tecnologia i Emocions” elaborat per la marca francesa de 
telèfons intel•ligents Wiko, que ha realitzat una investigació sobre el seu l’ús de la tecnologia durant el 
confinament, segons dades del gestor de trànsit de xarxes De-Cix. Zoom ha sigut l’aplicació que més ha 
crescut, però també Google Hangouts, Skype, Whatsapp vídeo o Facetime. I el seu auge ve dels grups, 
no de les converses cara a cara, gràcies al teletreball, les classes a distància i les reunions d’amics. 

“Veure’ns les cares en una videoconferència de grup ens consola, perquè amb el rostre an-
ticipem les emocions i sabem el que direm a continuació. És una millora de la comuni-
cació inconscient, però que ens dona la tranquil•litat que tot anirà bé i ens calma la por”, afir-
ma la psicòloga Mónica Dosil, en l’article “La telepsicologia en temps de coronavirus”.

Per una altre banda, com el confinament inhibeix el contacte social amb totes aquelles per-
sones que no viuen sota el nostre mateix sostre, en certa manera, ens sentim obligats a mante-
nir la comunicació a través d’aquest tipus de vies, en l’article “The reason Zoom calls drain your 
energy“ de la BBC, Gianpiero Petriglieri, psicòleg especialitzat en comportament humà. Se-
gons la seva opinió, “estem esgotats de la videotrucades” entre altres coses perquè “ens re-
corden que hauríem d’estar junts i no ho estem” i perquè, de vegades, interrompen un moment 
familiar o personal. Hem de destacar tambè que mantenir una conversa a través d’un xat de 
vídeo requereix més feina perquè detectar el llenguatge no verbal és més complicat que quan 
estem físicament enfront d’una altra persona. Consumeix més energia prestar més atenció als 
gestos, el to de veu o les expressions que utilitza l’interlocutor i per tant podem acabar esgotats.
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Tot i així, cal recordar que el  confinament de la població i l’impuls de les videotrucades ha fet notar 
un increment dels atacs cibernètics. Com que les videotrucades són eines integrades dins de les 
tecnologies de la informació i la comunicació, les aplicacions de videotrucades estan exposades 
a patir ciberincidents de diversa índole. La majoria d’aquestes amenaces estan associades a la 
fuga d’informació i de dades personals, així com els permisos que s’atorguen a aquestes aplica-
cions (accedir a la xarxa o contactes de l’usuari, galeria, micròfon, càmera, altres apps i xarxes 
socials, etc.). Algunes de les aplicacions a què més s’està recorrent, en l’àmbit personal, són les de 
les mateixes xarxes socials, que inclouen entre les seves funcionalitats la possibilitat de realitzar 
videotrucades entre contactes. Aquest és el cas d’Instagram, Facebook o Whatsapp. No obstant, 
les plataformes especialitzades en aquest servei com Skype, Meet, Teams, Zoom i Houseparty, 
són les que han patit un ascens d’atacs des que va començar la crisi sanitària i el confinament.

Videotrucada, fotografia de 
©Archivo Efe/Ettienne Laurent



-47-

7. 3. Quan el consumidor 
és el producte

La majoria de les interfícies tecnològiques estan en mans d’empreses exceptuant aquelles que 
es desenvolupen amb Open Source com el cas de Jitsi . Quan les fem servir no només ens rel-
acionem entre nosaltres sinó que també ho fem amb aquestes empreses. Una de les que està 
essent més utilitzada per fer videoconferències és l’aplicació Zoom la qual ja ha estat en el punt 
de mira per recopilar informació sense el consentiment dels usuaris com la IP, el tipus de dispositiu 
des del qual ens connectem, el sistema operatiu, la seva ubicació i l’horari de connexió. Fet que 
permetia a Facebook disposar de totes aquestes dades. Una investigació de The New York Times 
va revelar que l'aplicació comptava amb una funció de mineria de dades, res més iniciar la ses-
sió, que unia automàticament els noms dels usuaris i les adreces de correu amb els perfils de 
Linkedin. Era igual que durant l'anomenada algú utilitzés un pseudònim o optés per l'anonimat.

Evidentment aquest cas no és cap novetat. Des que s’accepten els termes i condi-
cions de la majoria d’aplicacions (els quals normalment no es llegeixen) s’es-
tà donant accés a un munt d’empreses a disposar de les dades personals dels usuaris.

La pèrdua d’autonomia individual. Estem més vigilats, manipulats i controlats. Pràctica que augmenta 
de manera directa el poder que els grans grups empresarials tenen sobre nosaltres. Les anomenades 
Big Five (Amazon, Google, Apple, Microsoft, Facebook). Són les empreses que lideren el món digital i 
també les nostres vides i les quals en temps de pandèmia també són les que han resultat més ben parades.

Evgeny Morozov és analista dels nous mitjans i una de les veus més crítiques a l'hora d'avaluar 
el paper d'Internet en les societats contemporànies globals. El seu és un posicionament distant 
de l'entusiasme utòpic de Silicon Valley. Lluny de presentar a internet com el referent definitiu 
pel que fa a autonomia i llibertat gràcies als valors d'obertura, neutralitat i col•laboració dels 
que suposadament sorgeix. Morozov  va més enllà de la recurrent preocupació per la privaci-
tat relativa a l'ús de les grans plataformes digitals en línia. L'investigador bielorús incideix en la 
que considera la qüestió més urgent a abordar, conèixer les implicacions que comporta el con-
trol de la gestió del Big Data, és a dir, aquella informació personal recopilada diàriament per les 
grans companyies digitals. Informació que si bé ha estat produïda de manera col•lectiva, és ma-
joritàriament tractada de manera opaca i allunyada de lo comú, seguint objectius empresarials 
que la converteixen en un cotitzat actiu, generador de riquesa i desigualtat social a parts iguals.
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Segons dades donades pel CEO d’Amazon Jeff Bezos a la revista Forbes, aquest ha in-
crementat aproximadament el 5%, el seu patrimoni net després d’haver experimen-
tat una demanda enmig d’aturades generalitzades relacionades amb el coronavi-
rus durant els darrers quatre mesos. L’estoc del seu comerç electrònic ha assolit un nou 
màxim històric, cosa que ha provocat que s’enriqueixi fins als 23.6 bilions de dòlars el 2020.

Segurament aquest augment del comerç electrònic està directament lligat al temps 
que es dedica a les pantalles el qual també està directament lligat amb el capital-
isme de masses i la individualització dels consumidors. Com deia Guy Debord, vivim en 
una societat de l’espectacle on preval el lligam de l’individu amb el producte de consum.

Jeff Bezos, major accionista d’Amazon, 
fotografia d’archiu de la revista Forbes.
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7. 4. Salut mental i 
tecnologies

S'ha detectat un increment de l'angoixa, de per exemple un 35% a la Xina, un 60% a 
l'Iran o un 40% als Estats Units, tres dels països més afectats per la pandèmia, que ha 
provocat ja més de 285.000 morts i infectat a més de quatre milions persones al món.

Durant el confinament hi ha persones que han patit o esta patint ansietat. Aquesta pèrdua de 
la rutina, sumat al tancamanet en un espai –sovint reduït-, a més de la angoixa per la salut o 
les condicions de treball ha desencadenat en un augment de casos d’ansietat o de depressió.

La sobreinformació  donada pels mitjans de comunicació,  augmenta la sensació de risc i, per tant, 
de por: la sumatòria d'estímuls no augmenta el risc real, però sí la sensació d’amenaça segons la 
Clínica de l’Ansietat. A més, l'ansietat ens porta a prendre mesures de seguretat que ens alleugen 
transitòriament com per exemple buscar una afició nova o començar a fer esport (el que s'anomena 
"il•lusió de control") però que en realitat fan que aquesta reaparegui després amb més intensitat. 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va advertir el 14 de maig de les conseqüències per a la 
salut mental que està tenint el coronavirus en el món i les que va tenir en el futur, amb un possible 
augment de suïcidis i de trastorns, i ha instat els governs a no deixar de banda l'atenció psicològica.

"La situació actual, amb aïllament, por, incertesa i crisi econòmica, pot causar tras-
torns psicològics", (Devora Kestel, directora de Departament de Salut Men-
tal i Abús de Substàncies de l’OMS, roda de premsa digital efectuada el 14 de Maig).

L’OMS considera probable un augment a llarg termini del nombre i la severitat dels problemes de 
salut mental pel sofriment immens de centenars de milions de persones i els costos econòmics i so-
cials a llarg termini per a la població. Tot i que el Covid és una crisi de salut física, apunta, l'impacte 
en la salut mental és significatiu i podria generar més dificultats si no se li fa front correctament.

Cal destacar que si es fa una cerca mitjançant Google trends de la paraula “Ansietat”, trobem que 
hi ha hagut un repunt en cerques que contenen aquest mot. Cal destacar també que la cerca que 
més a augmentat amb el concepte o paraula ansietat es la següent “Coronavirus anxiety”. Per tant 
podem veure que Google es un trampolí per a divisar quins son els temes o preocupacions que te 
la nostre societat, però sobretot es una oportunitat per a totes aquelles empreses que utilitzen les 
notres “coockies” per a “spamejar” a persones que han realitzat una cerca relacionada amb l’ansietat 
amb plans per internet de ioga, mind fullnes i classes tutoritzades d’esport per a combatre l’ansietat.
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7. 5. Salut i control,
el nou gran grmà

A causa de la pandèmia mundial del Coronavirus el sistema econòmic s'ha vist gre-
ument afectat duent a terme el tancament de l'economia mundial. Alguns filósofs 
com  Byung-Chul Han o Santiago Alba Rico, han expressat que estem en un moment 
d'inflexió per construir un sistema econòmic més humà; altres com l’eslovè Slavoj Zizek han 
advertit que la pandèmia anuncia un futur més fosc de vigilància estatal tecno-totalitària.

A mesura  que més i més governs recorren a les aplicacions de rastreig en la lluita contra el covid-19 ha 
sorgit un dilema entre la necessitat de protegir la salut pública i el dret de les persones a la privacitat.

Diversos països han llançat aplicacions per a telèfons mòbils amb l'objectiu de rastre-
jar els moviments de persones infectades pel virus i advertir als que van estar en contacte 
amb elles, permetent així a les autoritats vigilar la propagació de l’epidèmia. Però molts te-
men que la informació personal recollida pels governs o les empreses privades per tal 
de fer front a  la pandèmia pugui ser objecte d'abusos o d'opressió als estats autoritaris.

En alguns països el seu ús és voluntari, però en altres no. Els països asiàtics, que van 
ser els primers afectats per la pandèmia que s'ha cobrat més de 350.000 vides, van 
ser també els primers a posar en peu aquestes aplicacions, sovint de forma obligatòria.

Xina, on es va iniciar el brot, va posar en marxa diverses aplicacions que utilitzen ja sigui 
la geolocalització a través de les xarxes de telefonia mòbil, o les dades compilades dels vi-
atges amb tren i avió o els llocs de control a les carreteres. El seu ús va ser sistemàtic i 
obligatori, i se li atribueix un paper clau per permetre la Xina aixecar el seu confina-
ment i frenar la circulació de virus. "Si no anem amb compte, l'epidèmia podria marcar una 
fita important en la història de la vigilància", va escriure l'historiador israelià Yuval Noah 
Harari al Financial Times en el moment més àlgid del brot de coronavirus. (27 de Febrer del 2020).

Fins ara, quan un usuari de les noves tecnologies feia clic en un enllaç, el govern volia saber 
exactament en què estava fent clic. Però amb el coronavirus, el focus d’interès canvia. 
Ara el govern vol saber la temperatura del teu dit, on ets i on has estat en els últims 15 dies.
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Tot i que el progrés de la tecnologia pot ser una bona notícia per als funcionaris de salut pública, 
es visualitza un gran problema ja que tota aquesta informació donaria legitimitat a un sistema de 
vigilància aterridor en el que s’establiria un control permanent en l’usuari i per tant en el ciutadà.

En aquets moments de crisis i de por és quan la societat s’ha de conscienciar i em-
poderar per a poder recuperar l’espai tecnològic, a la vegada que ha de modific-
ar els camps tecnològics per a poder mantenir la seva privacitat i la seva llibertat d’anonimat.

Fotografia d’una applicació per al seguiment del COVID
de ©picture-alliance/Zuma/Sopa Images/ P.Freire
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7. 6. Quines seran les
conseqüències

Si els poders actualment presents a Occident es revelen incapaços de controlar la tragèdia que ha 
començant i que no se sap quan acabarà, totes les estructures de poder, tots els fonaments ide-
ològics de l'autoritat entraran en crisi per després ser reemplaçats després d'un període fosc per 
un nou model fundat en un altre tipus d'autoritat i per la confiança en un altre sistema de valors. 
En altres paraules, el sistema d'autoritat basat en la protecció dels drets individuals pot acabar 
col•lapsant. I, amb ell, els dos mecanismes que va establir: el mercat i la democràcia; dues maneres 
de gestionar el repartiment dels recursos escassos sense deixar de respectar els drets individuals.

Si els sistemes occidentals fracassen, és possible que no s'estableixin únicament règims au-
toritaris de vigilància que farien un ús molt eficaç de les tecnologies d'intel•ligència artifi-
cial, sinó també règims autoritaris pel que fa a el repartiment dels recursos. Ens trobem doncs 
en un punt de complexitat ja que el futur dels nostres drets i la nostra privacitat està dis-
posada a les mans d’un poder econòmic i polític que fins el moment ha estat implacable.
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8. COVID-19, la 
distopia del segle XXI

La distopia, antònim d'utopia, representa una societat allunyada del benestar, de la felicitat, l'harmonia, 
la justícia, la pau, la igualtat, la bellesa. Com assenyala la Real Academia de la Lengua, la distòpia és “la 
representació fictícia d'una societat futura de característiques negatives causants de l'alienació humana”.

En un plànol teòric, una societat distòpica no es regeix per paràmetres d'humani-
tat i moralitat, de suport mutu i racionalitat sinó pels valors i les actituds de l'egoisme, 
l'individualisme i la supervivència a qualsevol preu; com es pot llegir en l’estat natu-
ral de l’ésser humà abans del pacte social en el llibre de Hobbes el Leviatan (1651).

Sens dubte, podríem catalogar de distòpica la situació que vivim actualment al nostre país i un terç de 
la humanitat: confinament generalitzat de la població, tancament de fronteres, emergència sanitària, 
centralització de poder, presència als carrers de les forces armades i cossos policials a el servei de 
compliment de les ordres i decrets del Govern i de l’Estat. No podem tocar-nos, ni veure'ns presencial-
ment (només virtualment a través de les noves tecnologies), ni visitar a les nostres familiars malaltes …

Hem mercantilitzat i instrumentalitzat les relacions humanes únicament en pro de la immediatesa. 
No tenim temps per conèixer-nos, estimar-nos, sentir-nos, trobar sentit a l'existència, valorar la 
cultura, la ciència i l’art. Actualment vivim en la societat de la desafecció, solitud, tristesa, infelicitat, 
oblit ... és la societat pragmàtica, productivista, neoliberal, capitalista, patriarcal, que ens habita.

L'enemic a què s'ha de témer és a l'egoisme, a l'individualisme, al campi qui pugui. No hem après 
res. La ciència, l'art, la cultura, la raó, ens han anat assenyalant el camí però no ho hem seguit.

En aquesta distopia, s'imposa a la força, amb multes i repressió, el control dels nostres comporta-
ments, el compliment de les normes, en un procés creixent de deshumanització en què l'Estat i el 
Poder polític decideixen el que hem de fer, en el que el poder polític es dóna poder arrogant-se el 
control i destí de la nostra existència. I tot això, es fa pel nostre bé, per cuidar la nostra salut, fent 
que ens sentim culpables i sense que ningú assumeixi responsabilitats de com hem arribat fins aquí.
Els estats amprant-se en l’ús i el monopoli estatal de violència, han aplicat mesures de control, han milita-
ritzat –en alguns casos- els carrers arribant fins i tot a ser permissius amb els excessos de violència aplicats 
a la població per part de les forces i cossos de seguretat de l’estat. Per l'Estat, només ens cal ser simples 
consumidors d'oci i superficialitat, autòmats que dòcilment ens sotmetem als dictàmens de el poder.
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Es clar, tot això funciona gràcies a la por, a la psicosi, a la terror, a l'alarma que s'ha in-
oculat mitjançant els potents mitjans de comunicació i és que la por a morir és una eina 
de coacció que funciona. Ningú vol morir. En aquest panorama, l'Estat, el Govern i les 
seves forces armades se'ns presenten com aquest superheroi salvador que esperem.

Dit això, sembla que visquem atrapats en la novel•la distòpica “1984” de George 
Orwell (1949). El telescopi d’aquesta famosa distòpia es reflexa en la vigilància extrema 
que hem patit durant aquest confinament i en el control a través de les noves tecnologies 
que ha monitoritzat cada un dels moviments de molts dels ciutadans perdent la seva intim-
itat. Aquest confinament més enllà de generar una distòpia sobre un virus mortal, cosa que 
ho és en part, ha recolzat més la idea del Gran Germà i el control autoritari sobre la població.

Dona llegint el llibre 1984, 
fotografia de l’Agència EFE
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9. Referents

Super Mario - Covid 19 Precautions
Muhamed Mostafa

L'autor d'aquest projecte realitat el 4 d'abril del 2020, parteix de la idea de "joc" agafant un videojoc 
clàssic dels 90, el Super Mario, un joc de la companyia Nintendo conegut arreu del món per joves i 
grans, ja que ha estat un joc que s'ha anat adaptant a les noves gràfiques i als nous models de jugar.

Muhamend Mostafa ens posa a tots en la pell del personatge principal, en Mario. Tot i així,  l'objectiu 
del joc ja no és salvar la princesa i derrotar els mostres. En aquest cas l'objectiu es arribar com més 
aviat millor al castell, i complir amb el famós "Stay Home" o "Quedat a casa". En Mario també ha de 
lluitar contra el Coronavirus, el virus pel qual a escala mundial ens hem vist obligats a confinar-nos. El 
nostre personatge també haurà de rentar-se les mans, desinfectar-se, prendre vitamines i mantenir 
la distància social amb la Peach, la princesa del joc que ha de rescatar en totes les edicions del joc.

Així doncs, podem concloure que l'artista realitza un visual amb la tècnica de Motion graph-
ics en el que redissenya un joc clàssic tenint en compte la situació actual i dibuixant un fu-
tur hipotètic en el qual el confinament fos tan llarg i ens marqués tant com a societat que la 
pròpia empresa Nintendo fes un joc de Mario amb la temàtica de la Pandèmia del Covid-19.
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Imatge del projecte Super Mario - Covid 19 
Precautions realitzat per Muhamed Mostafa

Imatge del projecte Super Mario - Covid 19 
Precautions realitzat per Muhamed Mostafa
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Paranoid Project 2020
Tikkywow 

L'artista Tailandès Tikkywow en veure's envoltat d'una nova realitat en la qual la Pan-
dèmia del Covid-19 ha sacsejat tot el món i ha posat més en risc la nostra privadesa, ja que 
molts països com Rússia, Corea del Sud, Japó i Xina han optat per la videovigilància amb sis-
temes de dades que ubiquen al ciutadà en qualsevol moment un cop ha sortit de casa, 
planteja un projecte de privadesa personal sense arriscar-se a ser contagiat per al virus.

Paranoid Project 2020, es un projecte gràfic que juga amb els efectes òptics d'avant d'un programa 
de reconeixement facial. Així doncs l'artista crea un prototip de Mascareta casolana que intenta burlar 
les càmeres de vigilància i així passar desapercebut quan un surt al carrer amb la mascareta posada.

Les mascaretes de protecció com mostra l'artista poden ser útils no només 
per la prevenció d'una pandèmia sinó que també si és modificada correcta-
ment pot ajudar a burlar els sistemes de vigilància i escapar dels ulls inquisidors.

Imatge del projecte Paranoid Project
2020, realitzat per Tikkywow
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Miscellaneous 
Burnt Toast ®

El il•lustrador canadenc Scott Martin, conegut amb el nom artístic de Burnt Toast, crea des de 
ja fa temps il•lustracions de personatges en contextos quotidians. Arran del confinament i al 
veure que estar a casa promovia altres activitats i formes de veure el món i els espais, va re-
alitzar no fa gaire una sèrie d'il•lustracions repartits en diferents volums en els quals es poden 
veure diferents personatges convivint amb la situació excepcional en el que es troba la humanitat.

Cal destacar el sentit irònic i còmic de l'artista a l'hora de representar al-
gunes de les situacions en les que es veuen involucrats els personat-
ges intentant així establir un petit diàleg entre il•lustració i consumidor d'aquesta.

Imatge del projecte Miscellaneous,
realitzat per Burnt Toast 
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SOCIAL DISTANCING AS SOCIAL VACCINE. COVID-19
19 Tones & Rinatto L-Bank

Aquests dos artistes russos van realitzar aquesta instal•lació quatre setmanes abans 
que el seu país decretes l'estat d'alarma. Amb aquesta peça van voler visibilitat la im-
portància del distanciament social per impedir la propagació del virus a la vegada que es 
mostraven dades reals i actualitzades del número de països infectats i de contagis en el món.

Cal destacar que el concepte de "Distanciament social" projectat en verd té una 
llargada de metre i mig per tal de preservar la  distància mínima de seguretat. Els ar-
tistes defensen que la millor vacuna de moment és mantenir el distanciament so-
cial per no caure infectat a la vegada que no formes part de la cadena de contagis.

Imatge del projecte Social distancing as social vaccine. 
COVID-19, realitzat per 19 Tones i Rinatto L-Bank
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10. Presa de desicions 
formals

Un cop realitzat el marc teòric, podem divisar que amb tot el que s’ha exposat -depressió, 
angoxia, mercantilització de dades, i les conclusions extretes de pandèmies anteriors-, es dibuixa una 
distopia. Tot això traslladat en un disseny de ficció obra la porta a realitzar un projecte en el que es 
marquin de forma clara les problemàtiques i el que suposa el distanciament social per a nosaltres, i com 
aquest canviaria la nostra forma de relacionar-nos entre nosaltres si el confinament fos permanent.

Amb tot això, l’objectiu és realitzar una instal•lació interactiva en la que l’usuari hagi de mantenir 
la distància de seguretat de 2 metres a la vegada que aquest s’intenta relacionar amb els altres 
usuaris a través d’un sistema on l’ussuari és incapaç de gestionar les seves dades ni saber qui les 
recepciona, i on la tecnologia crea una il•lusió d’apropament social que en realitat mai es dona. 
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DISTÀNCIA SOCIAL: 2.34 m

DURARA DE LA INTRACCIÓ: 00:4:58

VOLUM DE VEU: 0,9 B

NÚMERO D’USSUARIS: 2

DADES GENERADES: 298 MB

30 FPS

Imatge pòpia Imatge pòpia
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11. Pla de treball
Per a poder materialitzar el projecte, es realitzarà una cerca de referents més complerta durant la 
tercera setmana de juliol per tal de poder extreure idees a l’hora de formalitzar la peça amb 
coherència. Un cop realitzada aquesta cerca més extensa, durant el que resta del mes de juliol es farà una 
experimentació material en la que predominarà l’assaig-error per descartar alguns processos. 
Seguidament es formalitzarà la peça final durant les dues primeres setmanes del mes d’agost; i a la tercera 
setmana es realitzarà un seguit de proves fina. Per últim s’acabarà el procés de documentació del projecte.
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

Cerca de referents

Investigació material

Muntatge

Proves finals

Finalització de la documentació
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