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El plantejament inicial d’aquest projecte tenia com a 
protagonista principal els objectes dels quals es pretenia 
qüestionar la funció i la durabilitat, fent una crida a la crea-
tivitat per tal de veure’ls des d’un nou punt de vista.
 
Donat que una pandèmia mundial ha obligat que milions 
de persones d’arreu del món redissenyessin el seu dia a 
dia, també aquest projecte ha hagut d’adaptar-se a les 
noves circumstàncies. Conscients que la crisi ha fet que la 
població hagi de recórrer al seu enginy i creativitat per tal 
de suplir allò que necessiten, redirigim el projecte més cap 
a la creativitat que no pas cap a l’objecte en si.

Aquests mesos s’han pogut veure múltiples plataformes 
on s’hi ha bolcat tota mena de treballs i actuacions d’àmbit 
creatiu que són, segons les nostres observacions, factors 
claus que han fet més suportable la situació viscuda. 
Però tot i ser de gran ajut i utilitat, les pràctiques creatives 
segueixen sent poc valorades per gran part de la pobla-
ció. És per això que s’intentarà buscar una possible via per 
donar més reconeixement a aquestes pràctiques facilitant 
un espai on compartir i donar a conèixer la producció 
creativa. Amb això s’espera aconseguir que el públic valori 
més aquestes feines així com promoure el consum de les 
seves creacions.  

La metodologia emprada al llarg del projecte s’ha basat 
principalment en l’observació de les accions dutes a terme 
al llarg del confinament pel Covid19 relacionades amb la 
creativitat. Així mateix s’han realitzat diferents proves per 
veure fins a quin punt la gent està disposada i motivada a 
compartir les seves creacions. Amb tots aquests resultats  
s’ha decidit crear una nova plataforma que permeti nous 
contactes entre creatius i usuaris. 
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Introducció

Objectius
L’objectiu principal d’aquest treball és mostrar la importàn-
cia de les pràctiques creatives. Aprofitant les circumstàn-
cies produïdes pel COVID19, que han mostrat les capa-
citats que tenen aquestes pràctiques d’ajudar a resoldre 
problemes, es pretén aconseguir dos objectius: animar a 
tothom a seguir buscant solucions més creatives al seu dia 
a dia i per un altre costat fer més visible els treballs de tots 
aquells que es dediquen professionalment al món creatiu. 

Es vol fer èmfasi en el fet que la creativitat no és una cosa 
d’uns pocs ni necessàriament ha d’estar vinculada amb 
pràctiques artístiques com la pintura, la fotografia o la 
música sinó que és un pensament, una manera d’actuar i 
d’observar el món. 

Vivim en una societat on el consumisme més ferotge està a 
l’ordre del dia. Els objectes s’utilitzen i és rebutgen a velo-
citat vertiginosa, la mateixa velocitat a la qual vivim. Quan 
sorgeix una necessitat tendim a resoldre-la mitjançant el 
consum però... què succeiria si paréssim a observar allò 
que ens envolta i busquéssim solucions més creatives i 
menys consumistes?
La resposta ens la dóna una pandèmia mundial. La 
Covid19 atura el món. La població queda confinada i de 
sobte la creativitat és més necessària que mai. La manca 
de productes i serveis obliga a potenciar l’enginy per 
resoldre problemes del dia a dia. L’excés d’hores lliures 
també desperta la creativitat de la població i les xarxes 
s’omplen de continguts artístics molt variats i molt valorats 
per tothom. 
Això fa plantejar-nos dues preguntes: per què les pràcti-
ques creatives només es valoren en situacions extremes 
com la viscuda?, i com podem aconseguir que aquesta 
valoració es mantingui present en el nostre dia a dia?
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Motivació
personal

Segons afirma Llorenç Guilera, doctor en pscicología i 
director d’ESDI a la Universitat Ramon Llull: “S’ha demos-
trat que al nèixer tots el humans tenim capacitas creatives 
bastant elevades i que l’entorn i la educació rebuda poden 
afavorir-les o, pel contrari, inhibir-les fins a fer-les desa-
parèixer.”  (Anatomía de la creatividad, 2011,p.31)
Des de ben petits som educats per un sistema quadri-
culat on se’ns transmet que certes aptituds tenen ménys 
importància que d’altres. Els qui són creatius, els qui ne-
cessiten buscar una altre manera d’aprendre que no sigui 
la purament memorística, pateixen la manca de valor que 
sovint se li dóna a aquesta manera d’ensenyar. Constatar 
aquest fet en pròpia pell ha fet que es volgués reivindicar 
el valor de la feina creativa, no només les tradicionalment 
enteses com a tal (disseny, belles arts, fotografia…) sinó 
de qualsevol pràctica que es pugui enfocar des d’una 
prespectiva més creativa.

Una altra de les motivacions per les quals es realitza 
aquest projecte és constatar com sovint els professionals 
que s’hi dediquen, duen a terme una feina que el gran 
públic desconeix i el que és pitjor, infravalora. Precisament 
durant aquesta crisi s’ha vist com és d’injust el no valorar 
com cal les produccions creatives. Elles han fet que el 
confinament hagi estat molt més suportable per milions 
de persones arreu del món. Ara tothom les aplaudeix pel 
que han suposat però…què passarà d’aquí un any? Qui 
ajudarà a seguir creixent professionalment a aquests crea-
tius? Qui els donarà l’oportunitat de donar-se a conèixer?

Com a professionals del sector busquem la manera 
d’aportar el nostre granet de sorra per tal de reivindicar la 
importància de la nostra feina.

El col·lectiu oblidat 
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Consum i 
consumisme

Massimo Ragneda

Doctor en Teoria i Pràctica de la 
Comunicació i la Interculturalitat. 
Imparteix “Sociologia dels processos 
culturals” a la Facultat de Filosofia 
i Lletres de la Universitat de Sàsser. 
Ha estat Visiting Research a l’Institute 
of Communication Studies de la Uni-
versitat de Leeds (UK) i Affiliate Visitor 
al Department of Sociology, University 
of Cambridge. Escriu per a diverses 
revistes i és autor de quatre monogra-
fies i nombrosos articles.

L’article “El consumismo inducido:
reflexiones sobre el consumo postmo-
derno” de Massimo Ragneda, publicat 
l’any 2008, explica com la indústria 
cultural té la tendència d’incitar al 
ciutadà cap al consumisme en lloc 
d’educar-lo en el consum. 

Explica que existeix una enorme 
diferència entre consum i consu-
misme. El primer està associat al 
comportament de qui adquireix uns 
béns en funció de la seva necessitat 
real, i de qui per tant està ubicat en 
l’espai-temps real en què viu, i no en 
la hiperrealitat en la qual creu viure. El 
consumisme, d’altra banda és la situa-
ció en què l’adquisició dels productes 
està determinada per falses neces-
sitats, per desitjos induïts, generats 
per una publicitat que cada vegada té 
menys relació amb el producte en si.

És l’adquisició de productes que no 
serveixen per satisfer necessitats 
reals i concretes, però que la seva 
possessió fa sentir a l’usuari que està 
al dia o que pertany a una determina-
da realitat social.
També ens explica com en el centre 
del consumisme, hi trobem la rutina 
sense sentit de la vida quotidiana. 
L’educació i la socialització dels 
individus ha patit una transformació 
radical en contacte amb la cultura 
del consum. 

Per a remarcar aquest fet l’autor 
cita a un dels filòsofs francesos més 
coneguts, Gilles Lipovetsky, qui diu 
que les noves generacions sembla 
que no són capaces de reaccionar 
als contratemps i a les frustracions del 
dia a dia, que són fills de la cultura 
de l’hedonisme, del plaer immediat 

i a qualsevol preu, fet que no els ha 
acostumat a haver de renunciar ni 
esperar per res.
Quan fem reflexió sobre el que ens 
esmenten aquests dos autors, de 
seguida ens podem fer a la idea de la 
societat en la qual vivim, una societat 
consumista, on no és estrany veure 
la filosofia d’un sol ús, el que ens 
permet,com explica G.Lipovetsky, la 
immediates a qualsevol preu sense 
concebre una altre alternativa. 
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“ Es difícil concebir una cultura indiferente a la 
eternidad, que rechaza lo durable. Es igualmen-
te difícil concebir una moralidad indiferente a las 
consecuencias de las acciones humanas, que re-
chaza la responsabilidad por los efectos que esas 
acciones puedan ejercer sobre otros. El adveni-

miento de la instantaneidad lleva a la cultura y a la 
ética humanas a un territorio inexplorado,  donde 
la mayoría de los hábitos aprendidos para enfren-

tar la vida han perdido toda utilidad y sentido ”

(Z.Bauman , Modernidad Líquida, 2003)

“Un extraño brote de neumonía ha 
emergido a finales de diciembre 
en un mercado de pescado de la 
ciudad de Wuhan, en el centro del 
país. Al principio, imperó el silencio 

de las autoridades chinas. Y eso 
que cada día salen nuevos casos 

de contagio. En total, hasta hoy: 59 
personas, siete de ellas en estado 

crítico. Lo que hizo que los rumores 
sobre un posible resurgimiento del 
SARS retumbaran de nuevo entre el 

pueblo chino.”

DESEMBRE 
2019

El Mundo  (08/01)
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Lluis Bassat i Coen

Barcelona, 6 d’octubre de 1941.
Tècnic de publicitat i diplomat en 
Ciències Socials i Administració 
d’Empreses, el 1966 creà la primera 
empresa de publicitat que dugué 
a terme una reeixida campanya de 
promoció de les màquines d’afaitar 
de l’empresa de la seva família. El 
1975 creà Bassat Associats, que s’uní 
a la multinacional Ogilvy & Mather i 
es convertí en una de les agències 
publicitàries capdavanteres de l’Estat 
espanyol, i de la qual és president 
des del 2007. 

Marc teòric 
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La creativitat 

Lluis Bassat i Coen, publicista català, 
en el seu llibre titulat La creativitat 
(2014) explica com al llarg dels anys 
múltiples investigadors, professors, 
psicòlegs i psiquiatres han escrit 
centenars de definicions sobre la 
creativitat però tot i així encara no 
s’ha aconseguit trobar una definició 
universal.  

Cita l’investigador escocès Donald 
M. MacKinnon: “La creativitat és 
un procés que es desenvolupa en 
el temps i que es caracteritza per 
l’originalitat, l’esperit d’adaptació i la 
cura de la realització correcta. Aquest 
és un procés que pot ser breu, com 
ho és una improvisació musical, però 
pot igualment implicar molts anys, 
com els que va necessitar Darwin per 
a crear la teoria de l’evolució.”
Amb aquesta definició es vol destacar 
la paraula “temps”, un element clau, 
necessari per a pensar i desenvolu-
par correctament qualsevol pràctica 
creativa. 
També esmenta a la professora de 

guió i escriptura creativa Caridad 
Fernández qui afirma: “La creativitat 
és el conjunt d’aptituds vinculades a 
la personalitat de l’ésser humà que li 
permeten, a partir d’informació prèvia, 
i mitjançant una sèrie de processos 
interns (cognitius), en els quals es 
transforma dita informació, la solució 
de problemes amb originalitat i 
eficàcia.”

Bassat segueix donant més defini-
cions com la de la neuròloga i experta 
en creativitat Alice W. Flaherty, qui la 
defineix així: “La creativitat es refereix 
a la producció d’una cosa, nova i útil, 
en un context social donat.” O la breu 
descripció de Steve Jobs, promotor 
de la innovació d’Apple, qui diu que 
“Creativitat és, simplement, connectar 
coses.”

Es podria seguir nomenant un munt 
de cites sobre que és la creativitat, 
però com s’ha esmentat anteriorment, 
i com afirma la pscicòloga Ana Aguile-
ra en el seu article El concepto de 

creatividad a lo largo de la historia, 
des de la Grécia Clàssica fins avui 
dia, i tot i els múltiples esforços que 
es segueixen dedicant a analitzar-la, 
encara no s’ha arribat a un consens 
universal que doni una definició única 
i concreta sinó que en trobem moltes, 
el que fa que encara estiguem força 
lluny de comprendre completament la 
seva essència. 

Per tant podem concloure que tot i 
no poder arribar a una definició unica 
sobre que és la creativitat, entenem 
que aquesta es troba en tots nosaltres  
i que realment és un procés on es 
relacionen conceptes, es cultiven 
ideas i finalment es materialitzan 
en alguna cosa tangible, però no 
necessariament s’ha de relacionar la 
creativitat en l’àmbit de l’art, tot i que 
és habitual fer-ho, sinó que la podem 
trobar en qualsevol pràctica del nostre 
dia a dia. 

El col·lectiu oblidat 
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En l’article La materia contraataca: 
una tentativa objetológica de la 
revista Obra digital, Jara Rocha, Carla 
Boserman i Jaron Rowan afirmen que 
els objectes han estat pensats i creats 
amb relació a les necessitats huma-
nes. Tot i això citen al filòsof Quentin 
Meillassoux  qui diu que “els objectes 
exhibeixen algunes propietats amb les 
quals els humans poden relacionar-se 
però sense esgotar l’essència del pro-
pi objecte” és a dir, els objectes tenen 
una vida pròpia més enllà de l’ús que 
nosaltres els hi donem.

Quan ens relacionem amb els objec-
tes ho fem de la manera socialment 
establerta o estipulada pel creador, 
però no ho fem de totes les maneres 
possibles. Per a reafirmar-ho parlen 
del pensament del filòsof Graham 
Harman qui posa d’exemple el foc i 
el cotó, exposant que quan aquests 
entren en contacte, el foc es relaciona 
amb la capacitat de cremar del cotó, 
però no ho fa amb altres caracterís-
tiques o propietats com poden ser 
l’olor o la suavitat. Amb això és pretén 
mostrar com és el pròpi usuaru qui 
en múltiples situacions limita la seva 
relació amb l’objecte no tenint en 
compte altres usos més complexos 
que aquest pot oferir. 

[s. XIV; del llatí objectus,
m 1 FILOS 1 Allò que és o pot ésser 
conegut pels sentits o per l’enteniment.
(diccionari.cat, 2020)

Marc teòric 
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Nova mirada

Quan un objecte és rebutjat per 
complet, és el mateix usuari qui ha 
limitat la seva utilitat a una única 
funció: la proposada pel dissenyador. 
Així doncs la vida d’un objecte, que 
podria mutar i per tant allargar-se, 
es veu limitada de nou per la cultura 
“d’un sol ús”.

“Affordances”, és un concepte anglès 
que s’utilitza quan ens referim a anar 
més enllà de la funcionalitat amb la 
qual suposadament s’ha fabricat un 
objecte. Per tant reivindica que es 
poden trobar noves aplicacions i usos 
a eines i objectes que en un principi 
no havien estat creades per aquest 
nou destí o simplement es desvien del 
camí que el/la dissenyadora, enginyer 
o urbanista havia pensat per ell. 

L’objectiu per tant és mostrar les 
possibilitats que s’amaguen dins d’un 
mateix objecte tan sols fent ús de la 
nostra creativitat. No ens volem posi-
cionar com a inventors o restauradors, 
simplement es pretén fer un procés 
d’investigació i experimentació entorn 
d’aquest fet.
Es volen plantejar situacions on un 
mateix objecte pot complir diferents 
propòsits o funcions i d’altra banda 
reflexionar sobre la importància del 
context on trobem un objecte i com 
aquest determinarà, en part, com 
s’utilitzarà.

Amb tot això es vol fer una crida a la 
reutilització dels objectes així com 
dels materials que els formen, inten-
tant donar una segona oportunitat a 

objectes que per algun motiu s’havien 
considerat  ja deixalla i demostrar que 
realment no ho són, rebutjant així la 
cultura del consumisme massiu. Per 
últim s’intentarà promoure la creativitat 
i la imaginació de l’usuari en relació 
amb els possibles usos d’un mateix 
objecte, veure’l amb una nova mirada. 

El col·lectiu oblidat 

“Los dos casos sospechosos por 
el virus de Wuhan en España dan 

negativo. El riesgo para la población 
española es muy bajo, asegura el 

Ministerio de Sanidad”. 

“Si es prenen mesures de prevenció 
i control de la infecció adients i rigo-
roses, la probabilitat de transmissió 

sostinguda (del coronavirus) a la 
comunitat es considera baixa” 

“El brote aún se encuentra en sus 
primeras fases” 

GENER 
2020

Servicio de enferme-
dades infecciosas del 

Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid  (28/01)

Centre Europeu de 
Prevenció i control d’en-

fermetats  (26/01)

El País (25/01)
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cionar com a inventors o restauradors, 
simplement es pretén fer un procés 
d’investigació i experimentació entorn 
d’aquest fet.
Es volen plantejar situacions on un 
mateix objecte pot complir diferents 
propòsits o funcions i d’altra banda 
reflexionar sobre la importància del 
context on trobem un objecte i com 
aquest determinarà, en part, com 
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dels materials que els formen, inten-
tant donar una segona oportunitat a 

objectes que per algun motiu s’havien 
considerat  ja deixalla i demostrar que 
realment no ho són, rebutjant així la 
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amb els possibles usos d’un mateix 
objecte, veure’l amb una nova mirada. 
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El taller 

Per començar a endinsar-nos en el 
món dels objectes, és pretén fer dife-
rents experiments amb objectes que 
ajudin a visibilitzar les seves múltiples 
possiblitats i a motivar a l’usuari a no 
fer un consum inecessari d’aquests i a 
no limitar-los a un sol ús. Agafem dos 
referents principals: Makea i Curro 
Claret. La primera és una entitat sense 
ànim de lucre que es defineix com 
una alternativa a la cultura “d’un sol 
ús”. Fan seu el lema “do it yourself” 
(fes-ho tu mateix) per tal d’allargar 
la vida útil dels objectes recuperant 
i reutilitzan allò que la societat de 
consum ha rebutjat. El segon referent 
és Curro Claret, un dissenyador 
industrial català qui va fer un projecte 
solidari de la mà de la Fundació Arrels 
que consistia en aprofitar materials 
recollits del carrer com taules, fustes, 
antics cartells etc. per tal de crear nou 
mobiliari per a la botiga Camper.
El primer “testeig” es vol fer amb nens 
i nenes d’alguna escola de Barcelona 
per tal, no només de fer-los reflexionar 

sobre la reutilització i l’excés de 
consum de la nostra societat, sinó 
també per obtenir una perspectiva 
completament diferent: més inocent, 
creativa i imaginativa.
És aleshores quan es decideix 
contactar personalment amb dues 
escoles de dos barris diferents de 
Barcelona (la Farigola del Clot i 
l’Escola Virolai) per tal d’exposar-los el 
projecte i demanar la seva col·labo-
ració. De seguida, tant el professorat 
com la direcció es varen entusiasmar 
amb la idea de participar i ho varen 
trobar d’allò més convenient, ja que 
en poques setmanes celebrarien a 
l’escola “La Setmana Verda”, una 
setmana dedicada al món de l’ecolo-
gisme, el reciclatge, la reutilització… 
que celebren cada any. 
L’objectiu era fer diferents tallers en 
diversos cursos per a obtenir majors 
resultats i testejar en una franja varia-
da d’edats. 
El taller constaría de tres fases. 

Projecte de Curro Claret i Fundació 
Arrels per la botiga Camper 

Experimentació

14

Fase 1: investigació i troballa 

Es pretén recollir tota mena d’objectes 
per al taller. La primera pensada fou 
anar als Encants de Barcelona, on no 
és difícil trobar milers d’objectes d’allò 
més variats per a portar-los a l’escola. 
De seguida ens vam adonar que si 
així ho fèiem estaríem, de manera 
inconscient, manipulant el resultat 
del taller, ja que en la tria d’aquests 
objectes influiria la nostra pròpia visió 
creativa. És per tant, que per intentar 
ser el màxim imparcials possibles ens 
disposem a recollir, de manera com-
pletament aleatòria, objectes trobats 
al carrer que algú hagués llençat per 
a portar-los el dia del taller i testejar 
amb ells. 
Així mateix es volia proposar a 
l’alumnat que al llarg de les darreres 
setmanes fotografiessin tots aquells 
objectes que veiessin abandonats 
i/o llençats al carrer que creguessin 
interessants.

Fase 2: Plantejament del taller 

Un cop obtingut tot el material tant 
físic com fotogràfic es procediria a 
fer els tallers amb els alumnes de 
l’escola.
Primer de tot, posar sobre la taula el 
tema del consumisme i de la reutilitza-
ció d’objectes, intentant provocar un 
debat on tots ells poguessin participar 
donant les seves opinions entorn del 
tema. 
Totes les respostes obtingudes serien 
enregistrades amb l’ajut d’un com-
pany que enregistraria, amb el permís 
previ del professorat i els pares dels 
alumnes, tota la sessió en àudio.

Projecte de Makea 
«Señalario Universal» 

El col·lectiu oblidat 

“La OMS pide al mundo que se 
prepare para una pandemia” 

“Cancelado el Mobile World 
Congress de Barcelona por 

el coronavirus” 

“Fins al 29 de febrer, ja s’han 
notificat 1.116 casos i 23 morts 

en la UE” 

FEBRER
2020

El País (25/02)

El País (25/02)

Departament de 
Seguretat Nacional 
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Fase 3 : Experimentació 

Finalment es començaria la part 
pràctica del taller, on dividiríem la 
classe en grups de quatre o cinc 
persones per tal de fer-ho més àgil. 
Es proposaria posar en comú les 
diferents imatges impreses que 
haguessin recollit l’alumnat al llarg de 
les anteriors setmanes. Cada grup les 
dividiria en dues piles: en un costat 
tots aquells objectes que ells consi-
deressin que són brossa i en l’altra, 
els que no ho són. Un cop haguessin 
acabat es posarien en comú les 
seleccions realitzades per cada grup 
d’alumnes comentant el per què de la 
seva decisió. 
Un cop finalitzat aquest procés de 
classificació es faria reflexionar a 
l’alumnat si tots els objectes catalo-
gats com a brossa realment ho són. 
Se’ls mostraria un cas real on un 
tamboret trobat a les escombraries es 
converteix en un revister, simplement 

canviant la nostra perspectiva, on 
un senyal de trànsit es converteix 
en una cadira o on una cadira es 
converteix en un penja-roba. Tot 
seguit es proposaria observar altre 
cop els mateixos objectes que havien 
rebutjat intentant trobar una nova 
utilitat per ells. Donada la dificultat 
que hi hauria a l’hora que els nens 
manipulessin segons quins materials, 
s’utilitzaria el recurs del collage i el 
dibuix per tal d’aconseguir hibridar, 
restaurar i modificar aquells objectes 
triats de manera creativa i imaginativa. 
Amb aquest taller es pretén incitar 
a l’alumnat a mirar tot allò que els 
envolta de manera diferent, amb uns 
altres ulls, a ser més crítics i a saber 
resoldre els problemes de forma més 
creativa, a no deixar que ningú mai 
els posi límits.
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Tamboret convertit en un 
revister canviant tan sols 
la perspectiva

Junktion (Tel Aviv) 
disseny industrial a partir 
de material classificat 
com a brossa. 
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Covid19

Tot està a punt: els contactes a les es-
coles preparant els temes organitza-
tius dels tallers, els objectes recollits 
del carrer apilats i a punt per portar 
als centres, els referents teòrics sobre 
la reutilització d’objectes seleccio-
nats…i aleshores, tot s’atura.

La notícia que cada cop era més pre-
sent en els mitjans es converteix en 
l’única notícia: l’epidèmia de corona-
virus que s’havia detectat a la Xina es 
converteix en una pandèmia mundial. 
El govern d’Espanya declara l’estat 
d’alarma i obliga al confinament de 
tota la població. Escoles, universitats, 
botigues, centres de producció... Tot 
queda paralitzat fins a nou avís. Això 
comporta que tot el projecte quedi 
completament aturat i sense possibili-
tat a curt termini de dur-lo a terme.

La primera reacció davant aquesta 
nova situació no va ser bona. La 
frustració per no poder fer tot el que 
es volia passa factura però com a 
dissenyadors ens han ensenyat a 
adaptar-nos i buscar solucions davant 
els reptes que poden sorgir. Per això 
es decideix mirar aquesta situació des 
d’una nova perspectiva més positiva 
i creativa que pugui ajudar-nos a 
adaptar el projecte. 

17

Tot s’atura

18
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“Pandèmia Global. La OMS registra 
contàgis del virus en 114 països ” 

“Catalunya tancarà a partir de demà 
totes les escoles, instituts i univer-
sitats. La mesura busca frenar la 

transmissió del Coronavirus” 

“El Gobierno español declara el 
estado de alarma  durante 15 dias” 

“El virus empieza a golpear el 
mercado laboral. Más de 60.000 

despidos temporales en España. ” 

MARÇ
2020

El Periòdico (12/03)

Diari de Girona (12/03)

El país (15/03)

El Periódico (17/03)



Covid19
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Què s’està fent? 

Davant la incertesa del que pot pas-
sar bona part de la població opta per 
acaparar productes, el que provoca 
que molts supermercats quedin 
desproveïts i grans distribuïdors de 
productes online esgotin les seves 
existències en productes esportius, 
entre d’altres. De cop, milers de 
persones es troben tancades a casa 
sense res a fer i amb la necessitat 
d’omplir les hores de confinament 
amb el que tenen al seu abast. 

Les xarxes socials comencen a 
omplir-se de continguts on els usuaris 
mostren el seu enginy i creativitat per 
tal de suplir allò que necessiten. I és 
aquí on ens adonem que aquesta 
crisi està fent que, en certa manera, 
la població dugui a terme una cosa 
semblant al que teníem plantejat en 
els tallers amb nens: buscar una nova 
funcionalitat als objectes diferent a 

l’establerta pel dissenyador. Exemples 
podrien ser els paquets d’arròs, les 
garrafes d’oli, els pals d’escombra 
o les cadires que es fan servir per 
suplir la manca de material esportiu 
o els cubells de fregar, les tapes de 
cassoles o les culleres de fusta que 
s’utilitzen per fer música.

19

Observació 
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“ La creatividad no es una cualidad de la que 
estén dotados particularmente los artistas y otros 

individuos, sino una actitud que puede poseer 
cada persona”

Erich Fromm, 1959

El col·lectiu oblidat 
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Manuella de gimnàs amb 
garrafa d’oli. 
Fotografia de Marcos Lozano

Peses de gimnàs amb 
garrafes d’aigua
Fotografia de Sara Aymerich

Observació 
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Aprofitant el confinament per a 
construir mobles pel nou pis. 
Fotografia de Oscar Sanz

Celebrant l’aniversari a distància
Fotografia d’Aina Terrón 

Mascaretes a casa. 
Fotografia de Carme Tarragó 

El col·lectiu oblidat 



Enquesta 

La gran quantitat de continguts 
creatius i artístics que dissenyadors, 
músics, il·lustradors i fins i tot grans 
museus i biblioteques cedeixen de 
forma gratuïta al públic són, segons 
les nostres observacions, factors clau 
per a fer més suportable la situació 
viscuda. Això fa que a poc a poc és 
comenci a veure una possible conti-
nuïtat amb el nostre projecte inicial, 
però centrant-nos més en l’àmbit 
creatiu que no pas en els objectes.
Per tal de determinar si realment això 
ha estat així, si les pràctiques crea-
tives han tingut la importància que 
creiem que han tingut, es duu a terme 
una enquesta online. 
Es demana als enquestats que res-
ponguin a un seguit de setze pregun-
tes sobre quines pràctiques creatives 
han dut a terme al llarg d’aquesta 
quarantena, quin valor donen a la cul-
tura i l’art, si creuen que el temps és 

un factor decisiu a l’hora de consumir 
més o menys cultura…
De manera totalment anònima es 
recull les respostes de 193 partici-
pants d’edats compreses entre els 
16 i els 81 anys i de diferents punts 
d’Espanya. Les preguntes estan 
dividides en tres blocs: dades infor-
matives del participant (edat, situació 
laboral, amb qui conviuen…), un grup 
de preguntes amb resposta binària (si 
ó no) justificant la resposta i un tercer 
grup on s’ha de valorar el grau de 
conformitat amb la pregunta proposta 
(valoració del 0 al 5).  
L’anàlisi de les dades numèriques 
així com les opinions obtingudes ens 
ajuden a avalar les premisses de les 
quals partíem entorn de la creativitat. 

23

Observació 

Algunes de les preguntes més significatives de l’enquesta han estat: 

- Quina importància dónes a la cultura?
Un 98,4% dels participants han donat una puntuació d’entre 3 i 5.
 
- Quina importància dónes a l’art? 
Un 91,2% dels participants han donat una puntuació d’entre 3 i 5.

- Al llarg d’aquest confinament ha crescut el teu consum de cultura?
Un 76,2% dels participants han donat una puntuació d’entre 3 i 5. 

- La falta de temps limita el teu consum d’art i cultura
Un 82,4% dels participants han donat una puntuació d’entre 3 i 5.

- No valorem suficient les pràctiques artístiques i/o creatives.
Un 89,1% dels participants han donat una puntuació d’entre 3 i 5. 

- La creativitat a les xarxes ha fet més amè el confinament?
El 89,2% dels participants han donat una puntuació d’entre 3 i 5. 

24
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- Durant el confinament has aprés algo nou? 
El 76,2% dels participants han respost que sí.

25

“ Cuando dejamos de estar estresados y nos 
damos cuenta de que tenemos tiempo, lo prime-

ro a lo que tendemos es a dedicar el tiempo a 
la cultura y esto a su vez hace muchísimo más 

ameno este tiempo encerrados. Pero normalmen-
te la cultura siempre es lo que dejamos 

en un segundo plano ”

“ Me he apuntado a un curso online de Genética 
Reproductiva. He aprendido mitología por vídeos 
de Youtube y he aprendido otras cosas por con-

versaciones con amigxs ”

“ Que para cataclismo, el que habrá cuando 
haya una cuarentena sin internet...justo como es-

tábamos hace 25 años ”

“ Recetas de cocina, conocimientos sobre pelu-
queria, cambiar el cable de una persiana, 

rutinas de gimnasio... ”

Observació 
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“ Código morse ”

“ Sense la tecnologia no sé si haguéssim pogut 
aguantar tant. Han donat molt de joc al dia a dia 

i he après moltes coses ”

“ Bueno, no he aprendido como tal, pero estoy 
aprendiendo a tocar la guitarra, es algo que te-
nía pendiente de hace mucho y en esta cuaren-

tena estoy dedicando un rato cada día  ”

“ Como hacer una mascarilla con un pañuelo ”

“ He aprendido más historia a través de docu-
mentales, más de política consultando internet y 

mucho más de valores humanos viendo la coope-
ración y generosidad del prójimo ”

El col·lectiu oblidat 



27

- Creus que després del confinament, si tinguéssis més temps lliure, de-
dicaríes més temps a aprendre coses noves només pel gust de fer-ho?
El 70% dels participants han respost que sí.

“ Me encanta aprender, pero el día a día
 toma todo mi tiempo ”

“ Tenemos que cambiar nuestras prioridades 
para dedicar más tiempo a la creatividad y 

ajustar el tiempo necesario a la actividad laboral 
y a la pérdida de tiempo que no nos ayuda a 

mejorar nuestra cultura ”

“ Haría más actividades para aprender y para 
desconectar de la vida laboral”

“ El dia a dia, i amb una filla petita, et deixa poc 
marge per pensar i cercar el teu espai. Qüestió 

d’organitzar-se millor!”

“ Normalmente no tengo mucho tiempo de 
aprender cosas nuevas, pero creo que me tengo 
que replantear la rutina que tenía antes de esto 

para dedicar más tiempo a aprender ”

Observació 
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“ Si no tuviese que trabajar, me gustaría apren-
der dibujo, pintura, a tocar un instrumento y haría 

un taller de teatro porque sí, por placer ”

“ Siempre me ha faltado tiempo, y ahora no es 
una excepción, y hay más cosas de las que me 

dará tiempo en toda la vida ”

“ Siempre me ha gustado mucho leer y dibujar 
pero con la universidad y otras responsabilida-
des no le dedicó el tiempo que me gustaría ”

“ Creo que el arte y la cultura ayudan a evadirse y 
a desconectar de realidades no tan agradables ”

“ El conocimiento por el conocimiento es el más 
satisfactorio de todos. Vivimos en una sociedad 
que nos obliga a vivir por y para el trabajo y nos 

limita al autoconocimiento que deberíamos 
dedicar diariamente ”

El col·lectiu oblidat 



Després d’analitzar les respostes 
podem extreure vàries dades interes-
sants que ajuden a acotar l’objectiu 
final del projecte.
La gran majoria d’enquestats con-
sideren tant l’art com la cultura molt 
importants.  Tot i que el 82,2% dels 
participants han afirmat que el con-
tingut creatiu vist a les xarxes al llarg 
d’aquest confinament ha fet la situació 
més amena, el 81,2% contesta que 
no es dóna suficient valor a les pràcti-
ques artístiques i/o creatives. 
Amb aquest fet podem veure com les 
feines creatives, tot i ser de gran ajut 
i utilitat, segueixen estant menysprea-
des per gran part de la població. 
Un altre fet irrefutable que observem 
en les respostes és la connexió direc-
te que es fa entre el temps, el consum 
d’art, de cultura i l’interès d’aprenen-
tatge. Són freqüents  les respostes on 
s’esmenta que la falta de temps és 

en gran part la responsable de no 
poder dedicar més temps a aprendre 
pel gust de fer-ho, a l’art i a la cultura. 
El ritme de vida que portem ens 
impedeix dedicar més temps a fer el 
que realment ens agrada, que sovint 
gira entorn de les pràctiques creatives 
o simplement a poder resoldre 
problemes quotidians de manera més 
creativa sense ser tan consumistes 
com ho han fet dos dels enquestats: 
“arreglar la cisterna del inodoro sin 
piezas de repuesto y apañádome con 
cinta americana” , “he utlitzado las 
piezas desmontadas de una lámpara 
antigua para hacer funcionar otra que 
estaba estropeada”
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“Covid Art Museum: 
el primer museo digital de arte 

creado en cuarentena” 

“Els artistes aprofiten la pandèmia 
de la Covid19. Molts cantants han 

aprofitat el confinament per escriure 
cançons sobre la situació actual” 

“Conciertos, museos, deporte, cine o 
cocina: actividades gratis para 

hacer durante la cuarentena 
por Coronavirus” 

ABRIL/MAIG
2020

Agencia EFE (16/04)

La Vanguardia (25/05)

20 Minutos (29/05)



Després d’analitzar les respostes 
podem extreure vàries dades interes-
sants que ajuden a acotar l’objectiu 
final del projecte.
La gran majoria d’enquestats con-
sideren tant l’art com la cultura molt 
importants.  Tot i que el 82,2% dels 
participants han afirmat que el con-
tingut creatiu vist a les xarxes al llarg 
d’aquest confinament ha fet la situació 
més amena, el 81,2% contesta que 
no es dóna suficient valor a les pràcti-
ques artístiques i/o creatives. 
Amb aquest fet podem veure com les 
feines creatives, tot i ser de gran ajut 
i utilitat, segueixen estant menysprea-
des per gran part de la població. 
Un altre fet irrefutable que observem 
en les respostes és la connexió direc-
te que es fa entre el temps, el consum 
d’art, de cultura i l’interès d’aprenen-
tatge. Són freqüents  les respostes on 
s’esmenta que la falta de temps és 

en gran part la responsable de no 
poder dedicar més temps a aprendre 
pel gust de fer-ho, a l’art i a la cultura. 
El ritme de vida que portem ens 
impedeix dedicar més temps a fer el 
que realment ens agrada, que sovint 
gira entorn de les pràctiques creatives 
o simplement a poder resoldre 
problemes quotidians de manera més 
creativa sense ser tan consumistes 
com ho han fet dos dels enquestats: 
“arreglar la cisterna del inodoro sin 
piezas de repuesto y apañádome con 
cinta americana” , “he utlitzado las 
piezas desmontadas de una lámpara 
antigua para hacer funcionar otra que 
estaba estropeada”
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Després dels resultats de l’enquesta 
es decideix analitzar els continguts 
creatius que s’han vist a les xarxes 
durant el confinament per tal d’esbri-
nar el perquè d’aquesta dicotomia: 
han ajudat moltíssim a superar la 
situació però a l’hora segueixen sense 
ser suficientment valorats en una 
situació normal.

Creativitat 
a les xarxes 
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Momocca 
Design

Momocca és una marca de mobiliari modular i elegant.
En el seu compte d’Instagram (@momoccadesign) durant 
la quarantena planteja una activitat creativa que consisteix 
a compartir a la xarxa un moodboard  de materials que 
representin el confinament de cadascú. 

Stay sane Stay safe (www.stay-sane-stay-safe.com)  és 
una plataforma on compartir cartells amb missatges 
positius d’arreu del món. Aquests cartells  estan a lliure 
disposició per a tothom per a imprimir i distribuir en hos-
pitals, finestres, balcons,etc. i animar a la població amb 
missatges reconfortants. 

Stay sane 
Stay safe 

Poster by Studio Tom
as Laar (NL)

www.stay-sane-stay-safe.com

#staysanestaysafe 

Plataforma col·laborativa de projectes relacionats amb 
el disseny que  tenen l’objectiu de millorar la vida en 
temps de Covid19. Ofereixen guies per a la fabricació de 
material sanitari per imprimir en 3D (mascaretes, viseres, 
respiradors, etc.), cursos relacionats amb disseny, 
il·lustració o fotografia, publicacions, documentals o guies 
de propostes creatives... I totes aquestes propostes de 
manera completament gratuïta.

Esto 
pasará

Durant el temps del confinament pel coronavirus, no s’ha 
pogut sortir de casa ni tan sols per sortir al parc a jugar, 
no es pot fer una visita ni als gronxadors ..., però sí que hi 
ha moltes coses viscudes i moltes emocions i sentiments. 
A través de dibuixos, escrits i vídeos els nens de Barce-
lona han compartit les seves vivències al llarg d’aquest 
confinament amb tota la ciutat. Un cop tot això acabi es 
crearà un gran mural i possiblement també una peça 
editorial que reculli totes les il·lustracions.

Estimat 
diari 

El col·lectiu oblidat 
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Global 
open call 
for art 

En resposta a COVID-19, Amplifier i els seus socis inicien 
una campanya d’emergència buscant símbols que ajudin 
a promoure la salut mental, el benestar i el canvi social en 
aquests moments d’estrès. “L’art pot curar, l’art pot salvar 
vides i l’art ens pot reunir fins i tot quan estem separats. 
Pot ser una brúixola per guiar-nos per aquesta tempes-
ta.” Aquesta sèrie de projectes, pòsters, símbols... es 
mantindran molt després que el virus desaparegui com a 
testimoni de la resiliència mostrada.

Plataforma creada per a celebrar l’art d’arreu del món. 
Mostren a professionals d’àmbits com la dansa, la música, 
el teatre... Comparteixen les històries i les feines d’aques-
tes persones per tal d’aconseguir que el públic connecti 
amb l’art en un moment el que és més necessari que mai. 

The Social 
Distancing 
Festival

Carolina Chavate, professional de l’escriptura creativa, 
gestora cultural, investigadora i redactora, tallerista i 
“podcaster” comparteix a la plataforma Spotify un podcast 
titulat “creatividad en tiempos de crisis”. En ell parla sobre 
la importància de les pràctiques creatives en temps de 
crisis, en com és de bonic veure a la gent compartir les 
seves passions, exploracions, coneixements...
Ella mateixa descriu el seu podcast així: “¿Son las crisis 
una oportunidad para crear? ¿Por qué tanta prisa por 
hacer? y ¿por qué tanta culpa por no hacer? 

Centre del Carme Cultura Contemporània fa una proposta 
inspirada en l’exposició  Viatge a Corfú, de Carlos Pérez, 
l’Home-museu. Una exposició que obre una finestra a 
l’univers personal de Carlos Pérez. En aquest projecte 
es proposa, ara que les nostres finestres cobren un 
sentit més especial que mai en la nostra quotidianitat, es 
transformin en espais temporals d’art, espais de llibertat 
creativa i expressiva. 
(Il·lustració de Juan Berrio). 

Creativi-
dad en 
tiempos 
de crisis 

Desde mi 
ventana 
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La criatura 
creativa

La criatura creativa és un blog de publicitat, creativitat, 
disseny, etc. Un racó per buscar inspiració i descobrir 
continguts creatius de tota mena dins del món de la comu-
nicació, el disseny, el màrqueting i les noves tecnologies.

El col·lectiu oblidat 

Barcelona 
mai s’atura

“Barcelona mai s’atura” és una nova campanya per a @
barcelona_cat dissenyada per l’estudi Folch. 
El seu objectiu és comunicar el procés de reactivació de 
la ciutat, començant pels sectors comercials dels barris 
de Barcelona incitant a la compra de proximitat. En les 
diferents il·lustracions també  aprofiten per mostrar les 
mesures de seguretat que s’han de duur a terme a causa 
de la Covid19. 



@newcovidartwave

Al llarg d’aquest confinament s’han 
pogut veure múltiples plataformes on 
s’hi ha bolcat tota mena de treballs i 
actuacions d’àmbit creatiu. El volum 
de continguts ha estat tan copiós que, 
tot i donar-se en un moment on majori-
tàriament es disposava de massa 
temps lliure, no s’ha pogut gaudir 
més que d’una petita part de tot el 
disponible. 
Aquesta dificultat per veure míni-
mament el que hi ha a les xarxes no 
s’ha donat només per l’increment 
de producció d’aquests mesos. En 
situació normal també és impossible 
arribar a tot el que podria interes-
sar-nos donat el volum i el grau de 
dispersió d’aquests continguts. Un 
exemple clar: dins de la plataforma 
Instagram no és estrany trobar-te 
en la situació de no veure publica-
cions d’àmbit creatiu perquè queden 
camuflades entre milers d’imatges 
d’altres usuaris. Això et fa perdre la 
possibilitat de conèixer i/o donar-te 
a conèixer entre persones del sector 
i/o possibles clients interessats en la 
feina exposada.

Constatar aquest fet fa que es plan-
tegi fer la prova de crear un compte 
a Instagram on reunir producció 
artística de tota mena feta durant el 
confinament, per tal de promoure i 
facilitar la connexió entre persones 
amb els mateixos interessos. 
S’obre el compte @newcovidartwave, 
un espai obert on compartir imatges, 
art, escrits... Qualsevol usuari interes-
sat a compartir les seves creacions 
pot contactar via DM (missatge 
directe) o etiquetant el compte a la 
seva publicació. 
Amb això es pretén mostrar com les 
pràctiques artístiques poden ajudar 
en temps difícils i alhora crear un punt 
de trobada.

La resposta dels usuaris ha estat 
molt positiva, molt més del previst 
inicialment. Es pensava que, donada 
la gran quantitat de continguts ja 
disponibles, seria difícil aconseguir 
que la gent s’impliqués en el projecte 
i acceptés penjar el seu material. 
Però no ha estat així. Les ganes 
de compartir i de donar a conèixer 
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tot el que s’ha fet s’ha pogut constatar 
des del primer moment. De seguida un 
munt d’usuaris es posen en contacte per 
tal d’oferir produccions de tota mena: 
experimentació amb materials, fotografia, 
il·lustració, pintura, poesia, disseny 3D, 
paletes cromàtiques, disseny de producte, 
tipografia, tatuatges... Una conseqüència 
de crear aquest compte d’Instagram ha 
estat descobrir molt contingut fotogràfic 
que mostra la realitat viscuda des d’una 
perspectiva podem dir més poètica. El 
temps s’ha aturat i sorgeix una nova mira-
da més creativa i observadora que fa que 
fotògrafs d’arreu del món comparteixen 
a les xarxes les seves imatges de la vida 
durant la pandèmia. Per tal de recollir en 
un format físic aquesta mostra del que 
ha representat la Covid19 en el dia a dia 
de milions de persones, es contacta amb 
alguns d’aquests fotògrafs. La idea és 
crear un fotollibre on quedin recollides les 
imatges més representatives del confina-
ment des de diferents localitats. S’hi ha 
aconseguit la col·laboració de fotògrafs de 
països com França, Itàlia, Índia o Espanya.

Marc pràctic 
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Fotografia objectual. 
Autora:  Laura Ollé, 
compartida a l’Instagram 
@newcovidartwave

“ Els individus creatius insisteixen contínuament 
en la importància de veure i sentir a gent, inter-
canviar idees i arribar a conèixer el treball i el 

parer d’altres persones ”

(Lluis Bassat, La creativitat, 2014)
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Retrat. 
Autor: Salva Franch 
Compartida a l’Instagram
@newcovidartwave
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Cuadre, tèctina pouring.  
Autora: Glòria Busquets
Compartida a l’Instagram
@newcovidartwave

Bodegó. 
Autora:  Zoe Carné
Compartida a l’Instagram
@newcovidartwave
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Retrat amb tablete 
Autor: Enrique Gascon 
Compartida a l’Instagram
@newcovidartwave
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Cuadre pintat al oli 
Autora: Teresa Calduch.
Compartida a l’Instagram
@newcovidartwave

Marc pràctic 

Letras y papel. 
Autora:  Chiara Fusaro
Compartida a l’Instagram
@newcovidartwave
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La web 

Un altre de les conseqüències d’obrir 
aquest compte d’Instagram ha estat 
el convenciment de la necessitat 
de crear un espai on creatius de 
tota mena puguin tenir un punt de 
trobada. Un lloc on exposar les seves 
creacions així com conèixer les feines 
d’altres usuaris. 
La situació del sector creatiu abans 
de la pandèmia ja era prou preocu-
pant i l’atur de l’economia durant tres 
mesos no ha fet més que empitjo-
rar-la. Quan l’economia d’un país està 
“tocada” tot allò que té a veure amb 
l’art, la cultura, la creativitat... queda 
en un segon pla i és on sovint menys 
s’inverteix. Es tracta, realment, d’un 
col·lectiu oblidat.
Es decideix crear una plataforma 
online on tingui cabuda qualsevol 
pràctica d’àmbit creatiu. 
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La idea sorgeix quan es constaten 
dos fets: el sector creatiu de proxi-
mitat sovint es veu anul·lat per les 
grans empreses contra les quals els 
és molt difícil competir i la dificultat 
d’un particular a l’hora de donar-se a 
conèixer i créixer com a professional 
del sector. 
Aquest últim fet es fa evident quan, 
com s’ha esmentat anteriorment, molts 
continguts de les xarxes s’acaben 
perdent entre milers de publicacions, 
sense aconseguir fer-se suficientment 
visibles.
 El primer pas fou fer un estudi de les 
plataformes existents que teòricament 
tenen el mateix objectiu que la nostra 
nova proposta: ser un punt de trobada 
entre usuaris, per tal d’analitzar quins 
són els seus punts forts i quines les 
seves mancances.
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Behance És una xarxa social especialitzada en l’autopromoció, per a descobirir i compartir treball creatiu 
incloent consultoría i espai de portafoli en linia. 

· Punts forts: mostra de manera organitzada les publicacions i és una plataforma molt intuitiva a 
l’hora d’utilitzar-la. És molt fàcil distingir la feina que correspon a cada usuari. 

· Mancances: poc espai dedicat al perfil de cada usuari. No queda suficienment clar tot allò que el 
creatiu pot oferir, així com la falta d’un espai dedicat a la compra-venda d’aquestes produccions. 
Poc coneguda pel públic aliè al sector. 

Possiblement la més coneguda de totes les analitzades.
 
· Punts forts: plataforma molt completa que consta tant d’imatge com de vídeo. 
Es poden guardar les publicacions que més interessen. Dins d’una publicació on es mostra un 
producte es pot accedir a la pàgina per a comprar-lo. 

· Mancances: tots els productes als quals pots accedir a través de les imatges són de grans 
marques, no de particulars. Els perfils queden camuflats entre altres usuaris, el que provoca que es 
perdin possibles clients. És complicat donar-se a conèixer des de zero. 

Una xarxa social orientada a les empreses, als negocis i l’ocupació. Partint del perfil de cada usuari, 
que lliurement revela la seva experiència laboral a més de les seves destreses, el web posa en 
contacte a milions d’empreses i treballadors.

· Punts forts: la plataforma et permet crear una xarxa infinita de contactes, el que fa que un perfil et 
condueixi a d’altres també interessants.
 
· Mancances: és una plataforma molt impersonal. Tot es mesura pels títols que puguis demostrar 
tenir així com l’experiència laboral sense tenir en compte altres habilitats o característiques també 
importants. No pots mostrar visualment els treballs que saps fer. 

És una plataforma que permet als usuaris crear i administrar, en taulers personals temàtics, col·lec-
cions d’imatges com esdeveniments, interessos, aficions… 

· Punts forts: Hi ha una gran varietat de continguts de tota mena. És una plataforma molt intuitïva 
que permet guardar tot allò que pot interessar a l’usuari. 

· Mancances: el contingut que trobes dins d’un perfil no és necessàriament creat per aquest usuari, 
el que dificulta saber la font real d’un producte, imatge, referent, etc. i encara més contactar amb el 
creador. 

Plataformes on milers de profesionals amb diferents perfils creatius interactuen en xarxa i compar-
teixen els seus treballs i coneixements impartint cursos online.

· Punts forts: la gran varietat de cursos que pots trobar a la plataforma, impartits per grans profes-
sionals del sector creatiu. 

· Mancances: és una plataforma amb tanta quantitat d’informació que sovint es fa feixuga i poc 
intuïtiva. En la secció de treballs publicats no s’hi troba cap filtre que separi un projecte professional 
d’uns treballs infantils. 

Instagram

Linkedin

Pinterest

Domestika 
Skill Share

El col·lectiu oblidat Marc pràctic 



Després d’estudiar les mancances 
de les diferents plataformes ens 
reafirmem en la necessitat de fer-ne 
una nova adreçada especificament 
a ajudar al sector creatiu. S’intentará 
aprendre dels recursos que millor 
funcionen i alhora resoldre aquells 
problemes que dificulten al creatiu 
donar-se a conèixer al gran públic. 
La feina del professional s’ha de 
fer veure, valorar i aconsseguir que 
es pagui per ella un preu just. S’ha 
de crear un espai on productors, 
creadors, artesans, artistes,dissen-
yadors… puguin donar a conèixer i 
vendre la seva feina.
Massa sovint el públic acaba com-
prant productes industrials produits a 
milers en comptes d’optar per produc-
tes més originals i únics simplement 
pel desconeixement d’altres opcions. 

El sector creatiu pateix una manca 
estructural de llocs de treball amb 
massa professionals per la poca ofer-
ta que hi ha. Això és conseqüència 
del poc valor que es dóna a aquest 
tipus de pràctiques, no només des 
del punt de vista social, com queda 
reflectit en alguines de les frases 
recopilades per professionals i estu-
diants del sector, sinó també des del 
punt de vista econòmic. Sovint això 
provoca que s’hagi de suplir la manca 
de feina amb la producció autònoma 
i l’autopromoció d’aquesta, cosa molt 
complicada d’aconseguir per la gran 
quantitat d’informació i contingut que 
trobem a les xarxes. Amb la intenció 
de facilitar la promoció d’aquests 
creatius i fugir del menyspreu cap a la 
seva feina es comença a desenvolu-
par una nova plataforma. 
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“ Coneixes algun programa per fer un logo
bé i gràtis? ”

Frase escoltada per Mar-
ta, dissenyadora
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“ Ya has entregado el collar de macarrones?”

Frase escoltada per
Tomás, estudiant de 

disseny gràfic
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“ Et creus que seràs Tarantino? ”
Frase escoltada per 
Marcos, realitzador 

d’audiovisuals
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“ Tanto rato para hacer sólo un póster?  ”

Frase escoltada per
Elena, dissenyadora

47

“ Feu manualitats i aneu tot el dia fumats. ”

Frase escoltada per
Ruth, estudiant de belles 

arts 
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“ Avui dia, amb les noves tecnologíes, tothom pot 
fer un pòster, un logo... ”

Frase escoltada per
Laia, dissenyadora
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“ No trobarà feina. Les carreres artístiques com 
disseny no tenen sortida laboral  ”

Frase escoltada per
Lidia, mare d’una 

dissenyadora 
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Espai per creatius 

La nova plataforma parteix d’un 
funcionament molt similar al d’altres. 
La seva gran diferència serà ser un 
espai dedicat unicament a creatius 
de tota mena sempre i quan siguin 
exclusivament particulars. 
No es vol donar cabuda a la pro-
ducció industrial sinó que es pretén 
promoure la producció de proximitat 
que ajudi a potenciar el talent creatiu 
així com donar l’oportunitat d’obtenir 
guanys d’aquest talent, sempre a un 
preu just.

La web constarà d’un apartat on 
l’usuari, ja registrat prèviament en la 
plataforma, tindrà un perfil on podrà 
compartir imatges i/o vídeos de les 
seves creacions. Totes les publica-

cions passaran per un filtre per tal 
d’evitar continguts inapropiats.  
També hi haurà l’opció de fer vídeos 
en directe per tal de mostrar el procés 
creatiu que hi ha darrere d’una feina. 
Això permetrà que el potencial client 
valori l’esforç i la dedicació emprada 
per a crear allò que se li ofereix.   
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Les peces 

Després d’obrir el compte d’Instagram 
@newcovidartwave com a punt de 
partida dins del nostre marc pràctic, 
es decideix continuar dissenyant 
un foto llibre que reculli algunes de 
les imatges més representatives del 
confinament. Aquest foto llibre pretén 
mostrar el context en el qual es situa 
el nostre projecte per tal de plasmar 
la realitat viscuda. Continuarem amb 
el disseny d’una nova web dedicada 
exclusivament a creatius.

I més...

El col·lectiu oblidat Marc pràctic 
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Primeres conclusions 

Des dels primers mesos de carrera, 
tothom ens ha parlat dels Treballs 
de Final de Grau que hauríem de 
presentar un cop arribéssim a 4rt. 
Tots hem anat pensant que faríem, 
canviant milers de cops de projecte, 
però convençuts que quan arribes 
el moment, en l’últim semestre de la 
nostra formació acadèmica, podríem 
dur a terme tot allò que feia tant temps 
que planejàvem. Però de vegades 
les coses no surten com un les tenia 
planificades i aquest cop ha estat així. 
Els projectes originals s’han hagut de 
transformar. Ens hem vist obligats a 
adaptar-nos a una situació descone-
guda fins ara, però en això consisteix 
precisament la feina d’un/a dissenya-
dor/a: adaptar-nos en tot moment a 
les situacions canviants. 

El que en un principi havia de ser un 
projecte enfocat a la reutilització d’ob-
jectes per tal d’intentar allargar la vida 
útil d’aquests, ha acabat derivant en 

alguna cosa completament diferent. 
Constatar com la població ha tendit 
a fugir de les hores mortes tancats a 
casa a través de les pràctiques creati-
ves, ha estat determinant per a donar 
un nou enfocament al treball. Qui 
més qui menys, tots hem aprofitat el 
confinament per deixar volar la nostra 
creativitat massa sovint encotillada 
per una vida molt atrafegada. 

Les respostes de l’enquesta realitzada 
ens han confirmat el que ja sospità-
vem: tothom afirma haver gaudit molt 
de les que ha dut a terme i assegura 
que li agradaria seguir fent i aprenent 
coses creatives o artístiques. I si 
això és així, per què en una situació 
normal no les duen a terme i, el que 
encara és pitjor, no valoren com cal 
les que fan altres? La resposta a la 
primera pregunta és fàcil: per la falta 
de temps, un temps que la pròpia 
societat en la qual vivim ens obliga a 
tenir ocupat. 

La resposta a la segona pregunta ja 
és bastant més complicada d’obtenir. 
En teoria tot allò que té a veure amb 
l’art i la cultura es considera força 
important però a l’hora de la veritat, 
la gent no valora com cal, i fins i tot 
menysté, la feina de tantíssims pro-
fessionals que s’hi dediquen. 

A aquest fet cal sumar-li l’excés 
d’informació que trobem avui dia a 
les xarxes i que dificulta la promoció i 
el coneixement de moltes pràctiques 
creatives. Això ens fa arribar a la 
conclusió que cal trobar un espai que 
aconsegueixi donar valor a aquests 
treballs alhora que acoti aquests 
tipus de continguts perquè no quedin 
diluïts a les xarxes deixant-los un cop 
més com un col·lectiu oblidat. 
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