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Abstract
“Vulnerables” és un projecte que vol donar 
visibilitat a les nostres emocions més amaga-
des. Aquelles que, ja sigui pel context social 
on vivim o pel nostre caràcter, tendim a 
amagar i, fins i tot, reprimir. 

Per mirar de fer-ho possible es van realit-
zar un seguit de peces de caire artístic que 
intenten reflectir emocions de diferents 
persones. 

Amb aquestes peces visuals es busca que 
l’espectador pugui arribar a empatitzar 
amb alguna de les emocions representades 
i, alhora, adonar-se que tots som persones 
vulnerables.

Paraules clau
Vulnerabilitat, Emocions, Il·lustració,
Collage, Poesia.



Motivacions personals
El projecte “Vulnerables” neix arran d’un 
interès personal per conèixer perquè dins 
de la societat on vivim no està normalitzat 
compartir les nostres emocions profundes.  
 
Per què ens costa tant compartir un 
pensament que ens angoixa? 
Per què hem d’aparentar estar feliços? 
Per què intentem reprimir emocions 
“negatives”? 
Per què hem fer-nos “els forts”?...
 
Per què?, si tots sentim, tots patim, tots som 
vulnerables, tots som persones.

Objectius
L’objectiu del projecte “Vulnerables” és crear 
imatges que intentin reflectir les emocions 
que la gent tendeix a amagar i  alhora donar 
a entendre que tots som éssers vulnerables.

Com a contrapartida, aquest projecte té com 
subobjectius:

• Intentar que l’espectador faci una reflexió 
sobre les seves  pròpies vulnerabilitats.

• Donar importància a l’autoconeixement 
personal.

Introducció
Malgrat que vivim a una societat on s’ha fet 
un gran avenç quant a l’acceptació social 
de malalties psicològiques directament 
relacionades amb les emocions, com la de-
pressió i l’ansietat, fet que normalitza que no 
sempre hem d’estar “feliços”, encara existeix 
i seguirà existint una barrera que fa que les 
persones ens guardem algunes emocions 
per un mateix. Són aquestes inseguretats, 
pors, preocupacions les que sovint no 
compartim i ens guardem com si es tractés 
d’un secret que no volem explicar a ningú. 
Aquestes emocions “amagades” determinen 
la nostra manera de ser i, en molts casos, 
el nostre comportament. Però no tothom 
n’és conscient de les seves i descobrir-les o 
deixar de reprimir-les pot portar a conèixer-
nos millor i, conseqüentment, gaudir d’una 
millor salut mental.
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1. 
vulnerabilitat
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1.1 Què és  la 
vulnerabiltat? 

Vivim en un context social hostil on els 
éssers humans inevitablement i sense opció 
a poder canviar-ho, ens veiem envoltats d’un 
cúmul de circumstàncies externes alienes 
a la nostra persona que ens porten a ser i a 
sentir-nos vulnerables. L’atzar, la fortuna, el 
que ens pot arribar a passar o no... D’aques-
tes situacions sovint no en tenim el control 
i, malgrat que no ho vulguem, impacten 
contra nosaltres afectant-nos directament a 
la nostra vida personal. És aquí, on da-
vant d’aquesta experiència fonamental, 
ens veiem susceptibles al patiment físic o 
emocional, a la por, a les inseguretats, a la 
malaltia i la mort. I no podem evitar-ho.

Respecte a aquest pensament, com cita Al-
fonso and Pinedo Cantillo (2019) Melich diu:
 
“[...] Lo que nos convierte en humanos no es la 
fidelidad o la obediencia a unas normas, a un 
código universal y absoluto, sino el reconoci-
miento de la radical fragilidad y vulnerabili-
dad de nuestra condición [...]” (p. 196)

Aquesta cita no fa més que reforçar la idea 
que s’expressava anteriorment: la vulnera-
bilitat o sentir-se vulnerable forma part de la 
nostra condició humana.

Però per entendre més què és la vulnera-
bilitat hauríem d’endinsar-nos a l’arrel del 
mot. Segons Etymonline (2020) vulnerable 
prové del llatí vulnerabilis, formada per 
vulnus (ferida) i el sufix -abilis (que indica 
possibilitat). És a dir: la possibilitat de ser 
ferit. Que, seguint amb la cita anterior po-
dríem interpretar com a la qualitat de l’ésser 
humà de sentir-se ferit. Però, malgrat que la 
morfologia de la paraula té un significat clar, 
com a conseqüència de la influència de la 
tradició cultural que ens envolta s’ha anant 
devaluant el significat de la paraula fins que 
inconscientment molts cops quan pensem 
en vulnerabilitat relacionem el terme amb 
la debilitat. Molts haurem sentit dir “Ser 
vulnerable és ser dèbil”, al·legant que ama-
gar els sentiments i emocions és sinònim 
de robustesa. Però més enllà de la connexió 
influïda pel nostre context sociocultural, la 
debilitat s’allunya molt del que realment és 
la vulnerabilitat.

Com bé explica Brené Brown (2012) la 
debilitat és la incapacitat de resistir un atac 
o una ferida. És mitjançant aquesta definició 
que l’autora nord-americana dóna la volta 
a la connexió que fem entre els dos ter-
mes plantejant que, des d’una perspectiva 
merament lingüística, es podria argumentar 
que la debilitat podria derivar d’una falta de 
vulnerabilitat. Entenent que la vulnerabilitat 

és la possibilitat de ser ferit i la debilitat és 
ser incapaç de resistir la ferida.

Seguint el significat etimològic, podríem 
afirmar que un dels factors més importants 
per entendre la vulnerabilitat és el patiment, 
ja que una ferida comporta patiment abans, 
durant o després de produir-se. Aquest 
patiment pot ser entès de diverses maneres: 
d’una banda ens trobem amb el dolor físic i 
d’altra banda podem arribar a sentir el pati-
ment de manera psíquica. Sigui com sigui, 
aquest patiment demostra la sensibilitat de 
l’ésser humà i ens fa veure que hi ha circum-
stàncies en les que ens trobem implicats 
emocionalment i això significa sentir-se 
vulnerable.

Feito (2007) va més enllà i explica que la 
vulnerabilitat, tot i estar relacionada amb la 
possibilitat de patiment i la fragilitat, està 
relacionada sobretot amb la mort i diu:

 “El ser humano no solo muere, sabe que 
muere” (p.9). 

D’acord amb aquest pensament Torralba 
Roselló (2010) cita a l’autor Karl Jaspers que 
afegeix que l’experiència de finitud és una 
característica especial de l’ésser humà que 
ens distingeix d’altres éssers vius. Per tant, 
l’experiència de la finitud, qualitat de l’ésser 
humà, ens acompanya durant el nostre dia 
a dia i això suposa una amenaça que ens fa 
sentir fràgils. Pensaments relacionats amb la 
finitud com: ser conscient de la possibilitat 
que morin éssers estimats, de la possibilitat 
de la teva pròpia mort o de la fi dels teus 
projectes personals accentuen la sensació de 
sentir-se vulnerables i, a més, ens fan pensar 
sobre la miserabilitat de l’existència de 
l’ésser humà. Però, com cita Torralba Roselló 
(2010) el filòsof Blaise Pascal diu:

“La grandeza del hombre -afirma en los Pensa-
mientos- es grande porque se sabe miserable; 
un árbol no se sabe miserable”(p.26). 

Així doncs, portant aquesta cita al tema 
principal del projecte, podem dir que ser 
vulnerable és: enfrontar-se amb sentiments 
difícils de digerir; implicar-se emocional-
ment; ser valent ; i, tot i ser una condició que 
a vegades considerem negativa, ens fa ser 
com som.
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1.2 Tipus de 
vulnerabilitats

Malgrat que vulnerabilitat és un terme àm-
pliament utilitzat i conegut per la societat, a 
causa de la seva diversitat de significats és 
més complicat del que aparentment sembla. 
La vulnerabilitat pot ser des de, com s’ha 
esmentat anteriorment, la possibilitat de ser 
ferit fins als punts dèbils dins d’un sistema 
de seguretat informàtic. Aquesta multiplici-
tat de significats ha fet que diferents autors 
intentin classificar el terme en diferents àm-
bits per així poder obtenir una definició més 
acotada per cada àrea d’investigació.

Cardona Arboleda (2001) cita a l’autor 
colombià Wilches-Chaux qui classifica la 
vulnerabilitat en: Vulnerabilitat natural, vul-
nerabilitat física, vulnerabilitat econòmica, 
vulnerabilitat social, vulnerabilitat política, 
vulnerabilitat ideològica, vulnerabilitat 
educativa, vulnerabilitat cultural, vulnerabi-
litat ecològica, vulnerabilitat institucional i 
vulnerabilitat tècnica.

Tot i haver-hi aquesta gran quantitat de 
possibles classificacions, cadascuna amb el 
seu significat específic per cada àmbit, com 
explica Ruiz Rivera and Ruiz (2012) és possi-
ble trobar elements comuns en la majoría de 
definicions i afegeix els següents punts:

“- Vulnerabilidad se define siempre en relación 
con algún tipo de amenaza, sean eventos de 
origen físico como sequías, terremotos, inun-
daciones o enfermedades, o amenazas antro-
pogénicas como contaminación, accidentes, 
hambrunas o pérdida del empleo.

- La unidad de análisis (individuo, hogar, 
grupo social) se define como vulnerable ante 
una amenaza específica, o es vulnerable a 
estar en una situación de pérdida, que puede 
ser de la salud, del ingreso, de las capacidades 
básicas, etc. (Alwang et al., 2001:3).

- El análisis de la construcción de vulnerabi-
lidad se hace en dos momentos distintos del 
proceso. Por un lado, en las condiciones que la 
unidad de análisis tiene antes de una situación 
de estrés, que le hacen más o menos propensa 
a una pérdida específica (susceptibilidad). Por 
otro lado, están las formas que desarrolla la 
unidad de análisis para enfrentar una situa-
ción de estrés una vez que ésta ha ocurrido, y 
que se relacionan con la capacidad de ajuste 
(Watts y Bohle, 1993; Fraser, 2003).” (p.64)
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Però més enllà de totes les classificacions 
possibles, la gran majoria d’autors coinci-
deixen en englobar la vulnerabilitat en dos 
grans grups: la vulnerabilitat antropològica i 
la vulnerabilitat social.

Des del projecte “Vulnerables” s’ha enfocat 
el terme vulnerabilitat des d’un punt de vista 
antropològic, així doncs s’entén com una 
propietat intrínseca a l’ésser humà a causa la 
seva naturalesa. Però per una millor com-
prensió de l’univers del mot i la seva impor-
tància a continuació s’explicarà breument 
que és la vulnerabilitat social i què és la 
vulnerabilitat Bioètica. La decisió d’incloure 
la vulnerabilitat bioètica encara que no formi 
part de la classificació més consensuada en-
tre els autors que han investigat la vulnera-
bilitat és degut a la importància que aquesta 
ha tingut per al reconeixement científic de 
la vulnerabilitat com una propietat de l’ésser 
humà.

1.2.a Vulnerabilitat 
Social

Com s’ha dit anteriorment, l’ésser humà és 
intrínsecament fràgil a causa de la seva con-
dició biològica, però no s’ha esmentat que 
alhora també ho és degut a la relació que 
aquest manté amb altres persones. La ca-
pacitat de pensar i sentir emocions fa que a 
l’hora de relacionar-nos sigui inevitable que 
d’alguna manera puguis arribar a sentir-te 
vulnerable per culpa d’un altre.

Però el terme vulnerabilitat social no només 
fa referència a la possibilitat de sentir-se vul-
nerable envers a les relacions socials, sinó 
que com dien Ruiz Rivera and Ruiz (2012) 
citant a Wisner també es refereix a:

“[...] las características de una persona o gru-
po y su situación, que influencian su capaci-
dad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse 
del impacto de una amenaza [...]” (p.65).

 Aquesta amenaça pot ser des de, fruit d’un 
problema dins la societat on es troba aquest 
grup d’individus com la discriminació o l’ex-

clusió social fins per culpa d’agents externs 
com un desastre natural o el clima.
El terme vulnerabilitat social es tracta d’un 
concepte relativament nou que encara es 
troba en procés de desenvolupament teòric 
però cada cop és més utilitzat durant les 
investigacions de poblacions. Molt sovint en 
aquestes investigacions s’utilitza el terme 
població vulnerable que fa referència a 
un grup d’individus que a causa d’alguna 
circumstància és més fràgil i corre més risc 
de veure’s afectat per algun tipus de perill 
extern.

Per entendre aquesta dualitat entre amenaça 
i grup vulnerable Feito (2007) cita a R.Cham-
bers el qual explica que la vulnerabilitat té 
dues dimensions: per una part està la vulne-
rabilitat que es veu afectada per un element 
extern, és a dir l’exposició a contingències i 
la dificultat que presenta enfrontar-se contra 
elles, i la que es veu afectada per un element 



vulnerabilitat vulnerabilitat- 18  - - 19 -

vulnerables vulnerables

“intern” que fa referència a la incapacitat de 
defensar-se i fer front al risc sense prendre 
mal. Per posar un exemple podríem compa-
rar l’amenaça externa amb un terratrèmol i 
la vulnerabilitat interna com la capacitat de 
preparació de l’individu contra terratrèmols.

1.2.b Bioètica

La Bioética és una branca de l’ètica que 
tracta problemes morals relacionats amb la 
vida, sigui humana o no humana, i el medi 
ambient. Com s’explica a Molina Ramírez, 
Nelson y  (2013), a diferència de l’ètica, la 
bioètica explica la vida en societats tecnolò-
giques i tracta problemes de l’home contem-
porani com: la preocupació pel desenvolu-
pament sostenible, els drets dels animals, 
decisions de les quals depenen vides, etc.

Cap al 1996 el terme vulnerabilitat entra dins 
de preocupacions del camp de la bioètica i 
és a partir d’aquí on es comença a parlar i a 
debatre sobre l’existència de grups vulnera-
bles amb necessitats especials.

Segons MORAIS and MONTEIRO (2017) La 
vulnerabilitat s’introdueix a l’àmbit de la 
investigació de la bioètica amb una definició 
semblant a la social, com a una característi-
ca atribuida a certs grups de població més 
exposats i alhora menys capaços de defen-
sar-se davant un risc. Els mateixos autors 
afegeixen que a partir de la primera meitat 
del segle XX van sorgir estudis on grups 
socials de caràcter vulnerables necessitaven 
protecció en comparació als altres. Aquests 
grups socials anaven des de grups de nens 
orfes fins a grups ètnics discriminats o 
ancians.

Al mateix article, MORAIS and MONTEIRO 
(2017) citen a Neves el qual identifica dife-
rents nocions de vulnerabilitat utilitzades 
en la bioètica: la funció adjectiva i la funció 
substantiva:

Per una part a funció adjectiva es presenta 
de forma descriptiva donant uns valors a un 
cert grup de persones. Aquesta noció és una 
característica concreta i limitada a la funció 
d’experimentació humana.

Pel que fa a la funció substantiva, es refereix 
a la una perspectiva antropològica de l’ètica 
fonamentada per Lévias i Jonas. Aquests 
autors descriuen la vulnerabilitat com una 
realitat comuna en tots els éssers humans i a 
tot el que existeix, imposant l’ètica més enllà 
de l’ésser humà.
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1.3 Per què lluitem 
contra la vulnerabilitat?

Retornant a la vulnerabilitat antropològica, 
una de les preguntes que van donar origen a 
aquest projecte és la que dona titòl a aquest 
apartat: Per què lluitem contra la vulnerabi-
litat? 

El context que vivim fa que tinguem la ment 
plena de preocupacions exteriors de tota 
mena: arribar puntual als llocs, realitzar tas-
ques pendents, entregar-les a temps... 
Es tracta de la nostra quotidianitat. Omplim 
la nostra consciència de preocupacions 
externes de manera que no tenim temps ni 
ganes de posar-nos a pensar en nosaltres 
mateixos i menys en la nostra vulnerabilitat. 
Seguint aquest estil de vida ens oblidem 
que estem sotmesos a la causalitat i a la 
finitud. I per aquest motiu evitem situacions 
de risc, per d’alguna manera seguir amb la 
ment ocupada amb aquestes preocupacions 
exteriors quotidianes. És només quan ens 

forcem a fer una introspecció i a entendre 
que som éssers finits i efímers que l’ésser 
humà aconsegueix travessar la barrera de 
preocupacions i arribem a ser conscients de 
la vulnerabilitat.

D’altra banda sovint gran part de nosaltres 
també rebutgem la vulnerabilitat perquè 
associem aquesta a algunes emocions que 
ens generen patiment. No volem passar 
vergonya, inseguretat, tristesa i és per això 
que ens és fàcil amagar i reprimir aquestes 
emocions. Com comenta Brown (2012) sense 
adonar-nos que ens veiem endinsats en una 
constant fugida on no només ens preocupa 
sentir-nos vulnerables, sinó que ens genera 
inseguretat que ens vegin “massa emocio-
nals”. És en aquest moment que el nostre 
malestar es transforma en judici i crítica, 
sovint dirigit a les persones accepten la vul-
nerabilitat amb més naturalitat.

Podem arribar a pensar que reprimir les 
emocions és el camí més ràpid per tornar 
a la zona de confort, però estarem deixant 
passar per alt que aquestes emocions tot 
considerar-les “negatives” estan afectant di-
rectament a la nostra vida personal, al nostre 
dia a dia. Com explica Brown (2010), el gran 
problema d’intentar insensibilitzar aquestes 
emocions “negatives” que tant ens molesten 
és que no pots insensibilitzar selectivament. 
És a dir, no pots insensibilitzar les emocions 
negatives sense insensibilitzar les “positi-
ves”. Quan intentem reprimir emocions no 
desitjades a vegades com a contrapartida 

ens trobem que ens tornem menys agraïts i 
menys feliços.

Torralba Roselló (2010) també comparteix la 
idea de que reprimir les emocions negatives 
comporta una insensibilització i afegeix que:

“El precio de esta especie de edulcoración es 
la pérdida radical de contacto con la vida, con 
la realidad trágica del hombre, la incapaci-
dad flagrante de aportar una respuesta a una 
existencia dramática, pero además nos hace 
incapaces de comprender y de proporcionar 
a los que viven el consuelo, por modesto que 
sea.”(p.27).

Aquest interés de reprimir les emocions ne-
gatives prové de la gran atracció que tenim 
cap a la sensació de sentir-nos perfectes i 
immunes, o com s’ha esmentat anteriorment 
del gran rebuig cap a la idea de “sentir-nos 
dèbils”. Però passem per alt que ser vulnera-
ble és ser valent, és exposar-se emocional-
ment a una situació adversa, és implicar-se 

de cap a peus tot i saber el risc que comporta 
aquesta decisió. És per això que ser vulne-
rables ens porta a ser imperfectes. I aquest 
camí ens empeny a desbloquejar noves 
idees i veure possibilitats que mai hauríem 
imaginat.

Brown (2012) exposa uns exemples útils per 
entendre com la valentia comporta expo-
sar-se emocionalment:

“Despertarnos cada mañana y amar a alguien 
que puede que no nos corresponda, cuya 
seguridad no podemos garantizar, que puede 
seguir en nuestra vida o desaparecer de la no-
che a la mañana, que puede sernos fiel hasta 
el día de su muerte o traicionarnos mañana..., 
eso es vulnerabilidad. Exponer nuestro arte, 
escritos, fotografías o ideas en el mundo sin 
ninguna garantía de que van a ser aceptadas 
o valoradas..., eso también es vulnerabilidad.” 
(p.35).

És a partir de l’acumulació d’experiències a 
la vida que comencem a acceptar la nostra 
vulnerabilitat. Durant aquest creixement 
ens adonem que som éssers fràgils, que ens 
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afecten les coses, que exposats a l’inesperat, 
i l’única manera de fer-hi front és impli-
car-s’hi emocionalment. És aquí on prenem 
consciència de la vulnerabilitat.

1.4.1 Cultura de rebuig a 
sentir-se vulnerable

Com s’ha esmentat ja en el capítol anterior, 
un dels problemes que fan que aquesta lluita 
constant contra la vulnerabilitat existeixi és 
el context on vivim. Durant anys la socie-
tat occidental ha anat teixint un seguit de 
creences i costums que han provocat que 
s’hagi forjat una cultura de rebuig a sen-
tir-se vulnerable. És impossible entendre 
el comportament de l’individu sense tenir 
en compte com funciona el món en el qual 
viu, com és la societat, com es relacionen 
les persones... I per aquest motiu en aquest 
apartat es parlarà d’àmbits culturals que han 
influenciat el creixement d’aquesta cultura 
que rebutja a la vulnerabilitat.

1.4.1.a Patriarcat

Tots coneixem a algú que, si més no, aparen-
ta o vol aparentar que és una persona dura, 
que les emocions no l’afecten, que la vul-
nerabilitat no va amb ells. Aquesta actitud 
enfront la vulnerabilitat pot sorgir arran de 
diferents circumstàncies, però el més segur 
és que provingui de la influència sociocultu-
ral amb la qual ha crescut.

Un dels perfils que freqüentment es repeteix 
és el de, com deien The Cure, “Boys Don’t 
Cry”. I és que, com explica Grande, Ph.D 
(2019), fent referència a la xerrada de Brene 
Brown “Listening to shame”,  dins el nostre 
context sociocultural la majoria de casos 
la vulnerabilitat afecta de manera diferent 
a homes o dones (o en les persones que se 
senten homes o dones).
Entre els homes es reforça la idea que ser 
vulnerable és dolent amb frases com “plorar 
és de dèbils”, freqüentment expressada per 
una figura paternalista o un grup social. 

No obstant això, el paper de les dones és 
crucial per consolidar aquesta idea. D’aques-
ta manera, podem pensar que si les dones 
(com a grup social) tenen la capacitat de 
reforçar una idea negativa, també poden 
ajudar a desmuntar-la o reduir l’afectació en 
els homes. Així, podríem pensar que tant 
homes com dones tenim un paper fonamen-
tal per poder entendre l’altra part, amb una 
gran empatia, per intentar comprendre les 
vergonyes de cadascú o superar la nostra 
por a ser emocionalment vulnerables. En la 
parella, normalment hi trobem un refugi que 
ens permet entendre’ns i comprendre’ns mi-
llor i en ella ens cal ser pacients i compren-
sius. Tenint en compte la funcionalitat social 
de tots dos gèneres (l’home ha de ser fort i 
la dona sensible), cal que ens esforcem per 
equilibrar aquests rols de forma que la dona 
no busqui la resolució dels seus problemes 
en l’home i l’home sigui capaç d’entendre 
i expressar les seves fragilitats i de la seva 
parella.
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1.4.1.b Competitivitat

Actualment la competitivitat s’ha tornat una 
qualitat de gran valor social dins el nostre 
sistema social econòmic, el Capitalisme. Ja 
des de la Revolució Industrial aquest siste-
ma va començar a arrelar dins la societat 
occidental fins a arribar a convertir-se en el 
principal sistema econòmic mundial. Com 
a conseqüència, el món en el qual vivim ens 
empeny a ser individus competitius i això 
fa que d’alguna manera tinguem l’angoixa o 
sensació que hem de destacar. Com apun-
ta Guerrero Ramos (2013) aquest sistema, 
malgrat ser avantatjós per aspectes com la 
productivitat o la innovació, comporta unes 
conseqüències negatives a nivell individual 
que ens porten a pensar si cal que la compe-
titivitat segueixi tenint un pes tan important 
dins la nostra societat.

Com bé explica Brown (2012) al capítol 
“Nunca es suficiente”, com a resultat de la 
contínua competitivitat en la que ens veiem 
immersos, una de les maneres més comunes 

de sentir la vulnerabilitat és el famós “mai és 
suficient”: mai són suficients diners, mai és 
suficient amor, mai sóc suficient... Aques-
ta sensació va extremadament lligada al 
problema que el món on vivim s’està tornant 
superconscient de la carència.

El fet que cada cop fem pública la notra 
vida privada i més concretament els nos-
tres “èxits” fa que, sense voler, ens veiem 
immersos en una competició cultural per 
veure qui és millor: qui és més feliç, qui té 
més amics, qui triomfa més en l’amor, qui és 
més atractiu, qui té més èxit a la seva vida 
laboral i un llarg etcètera que només mostra 
els aspectes que la gent considera “positius”. 
D’aquesta manera es genera una realitat 
fictícia impossible d’assolir que a part de ge-
nerar-nos angoixa, fa que no puguem veure 
amb nitidesa els nostres èxits.
Aquesta competició on la victòria és inacces-
sible genera una autoexigència molt gran, la 
qual comporta estrès i insatisfacció. Cohen 
Asse (2013) al seu article ens parla dels 
missatges que es donen de manera subcons-
cient quan patim autoexigència: 

“1. Ser perfecto: este mensaje puede traducirse 
en otros como “sé el mejor” ,”no te equivoques”, 
“obtén el primer lugar”.

2. Ser fuerte: este mensaje también se mani-
fiesta en otras memorias como: “tú aguanta”, 
“no seas sentimental”, “tú puedes solo”, “no 
necesitas de nadie”.

3. Ser rápido y eficiente : puede entenderse muy 
bien con la frase “no dejes para mañana lo que 
puedas hacer hoy”, “no es cuando tú quieras”, 
“las obligaciones están primero”, “apúrate”.

4. Ser bueno: en este mensaje se anulan las ne-
cesidades auténticas, cubriendo las necesida-
des de otros. Ejemplos de esto son: “primero los 
demás” , “piensa en el otro”, “no seas egoísta”.”  
(p.4-5).



vulnerabilitat vulnerabilitat- 26  - - 27 -

vulnerables vulnerables

1.4.2 Xarxes socials

Aquesta competitivitat la qual es parlava en 
el punt anterior, és potenciada per la gran 
influència de les xarxes socials. És pràctica-
ment impossible entendre el context socio-
cultural que vivim sense tenir en compte les 
xarxes socials i la dependència que generen. 
És tant la importància d’aquestes que ha 
canviat completament la manera de comu-
nicarnos i relacionar-nos. I és que les xarxes 
han passat de ser un lloc on podies parlar 
entre amics i coneguts a ser un aparador 
d’informació i entreteniment on la compe-
titivitat i aparentar (“postureo”) són omni-
presents. Així doncs, les xarxes s’han tornat 
part de la nostra vida fent que a la majoria 
de nosaltres avui en dia ens sigui impossible 
sortir al carrer sense tenir un dispositiu mò-
bil, amb accés a alguna xarxa social.

1.4.2.b Influència 
emocional

Les xarxes socials estan tan integrades a la 
nostra vida quotidiana que arribat a aquest 
punt no som conscients de la influència que 
generen en els nostres gustos, en la nos-
tra manera de ser, en la nostra manera de 
comunicar-nos i, fins i tot,  la nostra manera 
de sentir-nos. Més enllà de la gran influència 
que generen les marques que es publici-
ten dins les xarxes, el fet que cada persona 

pugui dir la seva de manera que qualsevol 
pugui expressar una opinió o sentiments 
provoca que emocions personals puguin 
influir a un col·lectiu. És a través de l’empatia 
o sentir-se identificat amb algú fa que un 
missatge que en un altre context podria trac-
tar-se d’una opinió banal es torna important i 
influeixi en la teva persona. D’alguna manera 
et veus implicat.

Com s’expliquen González García and 
Martínez Heredia (2018)  segons l’estudi 
realitzat per Fowler i Christakis  s’aprecia 
que les emocions es contagien entre usuaris 
depenent de la relació i proximitat que 
aquests tinguin entre ells. Això vol dir que si 
la majoria d’usuaris que segueixes es poden 
classificar en “usuaris feliços” és probable 
que aquesta emoció se’t contagi i en sentis 
més feliç d’altra banda si la majoria d’usuaris 
que segueixes són i es mostren melancòlics, 
pot ser que t’arribis a sentir trist. Com ja s’ha 
esmentat tot això depenent de la proximitat 
i empatia que tinguis amb la gent que se-
gueixes, però també factors l’edat fan que el 
que veiem a les xarxes ens influeixi més.

1.4.2.c Creació
 d’una identitat.

Veure a adolescents utilitzant diàriament les 
xarxes socials s’ha convertit en algo norma-
litzat dins la nostra societat. És gairebé im-
possible lluitar contra les noves maneres de 
comunicar-se amb el món. Però, sense voler 
entrar en profunditat dins el gran debat que 
es genera al voltant dels efectes positius o 
negatius de l’ús de les xarxes socials envers 
el jove, un dels problemes que presenten 
i que fa que ens fa sentir vulnerables és la 
recerca d’una identitat i la falta d’autoestima.

Com explica Alvarado Díaz (2018) dins la 
societat actual l’individu es veu immers en 
una relació d’autoconfrontació en la qual se 
sent atrapat entre la por a encasellar-se amb 
una identitat personal concreta i inamovible 
i d’altra banda la necessitat de definir-se tant 
de cara els altres com davant d’un mateix.
Al mateix article Alvarado Díaz (2018) diu 

que el fet d’haver-se de crear una identi-
tat dins la xarxa, és a dir la creació d’un 
“jo digital”, implica pensar en com volem 
mostrar-nos al món. D’una banda aquest jo 
digital intenta reflectir els desitjos personals, 
és a dir com vol veure’s a ell mateix però, 
d’altra banda aquest també intenta crear 
una identitat en funció de com serà vista 
exteriorment. Enfrontar-se al conflicte de la 
creació d’una identitat és una experiència 
que pot arribar a fer sentir-nos vulnerables. 
En el cas dels adolescents aquesta sensació 
es veu incentivada pel fet que es troben 
en un moment de la vida de creixement 
personal on han de prendre decisions que el 
portaran cap a la maduresa. Però el conflicte 
més important arriba quan, en comptes de 
millorar el “jo real” per arribar a ser el que es 
desitja, aquest “jo real” es perd i es devalua 
durant la recerca i creació del “jo ideal” fals, 
que malgrat poder existir dins les xarxes 
socials, mai arribarà a ser real.

1.4.2.d Autoestima

Un dels elments que va canviar les xarxes 
socials tal i com les coneixiem va ser la 
aparició del botó like. Com explica Alvarado 
Diaz (2018) Amb l’aparició dels likes com a 
sistema per saber a quanta gent li ha agradat 
una determinada publicació ens hem adonat 
que el nivell d’agradament s’ha tornat quan-
tificable. Aquest fenomen fa que ràpidament 
i de manera quasi inconscient estiguem 
comparant la quantitat de likes que té cada 
publicació, cosa que ha fet que el like es tor-
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ni la moneda de canvi dins les xarxes socials. 
El like s’ha tornat poderós i sembla que qui 
té més likes és més important, més popular, 
més agradat. Arran d’això apareix la figura 
de l’influencer, una persona que viu la seva 
vida enfocada en obtenir la major quantitat 
de likes i que obté diners a partir de patroci-
nis de marques. Si analitzem aquest sistema 
de guerra per obtenir la major quantitat de li-
kes podem observar que s’assembla bastant 
al sistema capitalista esmentat anteriorment, 
on la competitivitat i la comparació semblen 
ser els elements que mouen les xarxes.

Un dels problemes que genera aquest 
sistema de likes és que quan una publicació 
no arriba a la quantitat de likes esperada ens 
baixa la autoestima pensant que el nostre jo 
digital no agrada suficient. Davant d’aquesta 
situació ens sentim vulnerables, un simple 
número ens afecta i ens sentim fràgils. La 
sensació que tenim és que volem més likes, 
però: per què tenim aquesta necesitat? Alva-
rado Díaz (2018) afegeix: 
 
“Siendo la autoestima el “enjuiciamiento que 
hacemos de nuestro autoconcepto”112, los li-
kes constituyen el sustento del valor de nuestro 

yo digital, pues son los valedores del juicio de 
los otros sobre la imagen que hemos decidido 
mostrar de nosotros mismos —una imagen, 
recordamos, lo más perfilada y depurada 
posible, la mejor de nuestras versiones—[…]” 
(p.308). 
 
Quan notem que la nostra millor versió 
de nosaltres, més aviat el nostre jo idea-
litzat, rep poca quantitat de likes ens ho 
prenem com una exclusió social i és aquí 
quan ens baixa l’autoestima i ens sentim 
vulnerables.

1.4.2.e Expressar la
 vulnerabilitat a través 
de les xarxes socials

Expressar la vulnerabilitat a algú no és bol-
car informació dins la teva xarxa social. Com 
diu Brown (2012):

 “La vulnerabilidad se basa en la reciprocidad 
y exige fronteras y confianza [...]. La vulnera-
bilidad es compartir nuestros sentimientos y 

nuestras experiencias con las personas que se 
han ganado el derecho a escucharlas.”(p.45). 

I és que expressar la teva vulnerabilitat 
implica un cercle de confiança on no només 
puguis expressar la teva fragilitat, sinó que 
també et vegis capaç de sentir-te vulnerable 
amb la persona que s’ha guanyat aquesta 
confiança.

Dins les xarxes socials ens trobem gent que 
intenta mostrar-se sincera publicant tot el 
que senten, explicant revelacions indiscri-
minades a un gran número de gent. Malgrat 
que per un moment per aquestes persones el 
fet d’explicar la seva fragilitat per les xarxes 
socials sigui alliberador, mai arribaran a 
expressar realment la seva vulnerabilitat per-
què, com s’ha dit anteriorment no existeix el 
cercle de confiança. Ni l’emissor d’aquestes 
revelacions està disposat a sentir la vulne-
rabilitat dels espectadors, ni aquests poden 
assimilar amb profunditat el pes de la nostra 
història. La confiança no apareix d’un dia per 
l’altra i requereix temps i compromís
.
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2. 
emocions
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emocionsemocions

2.1 Emocions com a 
condició Humana

Al llarg de la història les emocions sempre 
han estat el centre de mira d’investigadors 
per així entendre i explicar el comporta-
ment de l’ésser humà. Des dels primers 
filòsofs grecs aquest ha estat un tema que 
ha despertat molt interès, ja que és a través 
de les emocions que els éssers humans ens 
enfrontem al món. A l’inici del projecte “Vul-
nerables” s’explica que els humans vivim en 
un context hostil on circumstàncies exteriors 
ens afecten directament, però el que no s’ha 
esmentat anteriorment és que és gràcies a 
les emocions que és possible aquest vincle 
de l’ésser humà amb el món exterior. Seguint 
amb aquesta reflexió podríem dir que és 
mitjançant les emocions que sentim i ens re-
lacionem amb els conflictes que ens trobem 
a la vida.

Amb la finalitat de resoldre aquests proble-
mes que se’ns presenten durant la nostra 
existència utilitzem les emocions com a 
recurs per desfer-nos ràpidament d’ells, 
ja que aquestes a causa de com som i a la 

nostra experiència prèvia agilitzen el procés 
de decisió. Cuervo (2012) explica que autors 
com Antonio Damasio han tumbat alguns 
paradigmes clàssics sobre els quals s’havia 
construit la base del nostre pensament  i 
afegeix:

 “[...] la clásica definición del ser humano 
como «ser racional» se ha convertido en «ser 
que razona sobre una base emocional».” (p.16)

Es a dir la nostra base emocional condiciona 
com actuem, o en altres paraules: primer 
sentim i després pensem.

Aquesta última afirmació fa que les emo-
cions es col·loquin en un esglaó d’importàn-
cia molt alt dins de la condició humana, ja 
que d’alguna manera ve a dir que les emo-
cions són essencials per afrontar la vida.

Per aproximar-nos a entendre com d’arrela-
des estan les emocions a la nostra condició 
humana Esquivel  (2001) fa una breu expli-
cació de l’origen biològic de les emocions. 
Aquesta explicació ve a dir que a partir del 
tronc cerebral, part que s’encarrega de les 
funcions vitals i que alhora és la zona més 
primitiva del nostre cervell, van sorgir els 
centres emocionals i que milions d’anys més 
tard arran d’aquestes àrees emocionals va 
evolucionar el cervell pensant o neocòrtexs. 
Això ens convida a reflexionar la importàn-
cia de les emocions, ja que aquestes ja eren 
presents molt abans que s’originés la part 
racional del nostre cervell.

2.2 Què són 
les emocions?

Malgrat que les emocions formen part del 
nostre dia a dia, i de la nostra condició com 
éssers humans, per molt que experimentem 
moltes i de molt diferents ens és molt difícil 
definir-les. Vivim les emocions intensament i 
podem arribar a identificar-les però ens molt 
complex arribar a expressar en paraules tot 
el que sentim. És per aquest motiu que quan 
ens aventurem a intentar definir una emoció 
viscuda l’explicació que donem mai arriba a 
cobrir tota la plenitud de l’experiència. Per 
això molts cops acabem optem per dir la 
frase, freqüentment escoltada a entrevistes 
a celebritats que tot just acaben de guanyar 
un premi, “no hi ha paraules per descriure el 
que sento”.

Doncs, què és una emoció? Segons Ety-
monline (2020) la seva etimologia prové de 
la paraula llatina emotio, emotionis, nom 
que deriva del verb emovere. Aquest verb 
està format per movere que vol dir moure o 
traslladar i el prefix “e-” que siginifica cap 
a fora o allunyar-se. Aquesta unió de signi-
ficats donen a entendre que emoció és un 
impuls que ens invita a actuar, és treure algo 
de dins. La RAE (2019) defineix el mot com 
“Alteración del ánimo intensa y pasajera, 
agradable o penosa, que va acompañada de 
cierta conmoción somática”.

Semblant al que ens passava amb la paraula 
vulnerabilitat, gran part de la nostra societat 
també confon o malinterpreta el mot emoció. 
Durant el nostre dia a dia utilitzem mots com 
emoció, sentiment, passió, sensació i un 
seguit de paraules relacionades per intentar 
expressar estats d’excitació que ens provo-
quen alteracions físiques com l’accelerament 
del pols, suor, dilatació de pupil·les, respi-
ració agitada, etc. Malgrat això la confusió 
més comuna a causa de la proximitat de 
significats i la relació que tenen és confondre 
emocions i sentiments. Freqüentment i de 
forma involuntària quan parlem d’emocions 
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ens estem referint a sentiment i passa el 
mateix de manera inversa.
Com que les emocions estan associades amb 
l’experiència de l’individu, la personalitat i el 
bagatge cultural aquestes generen diferents 
respostes a qui les experimenta. Com explica 
Laura Esquivel, la alliberació d’hormones i 
neurotransmissors generen estats emocio-
nals que, en alguns casos, més tard acaben 
transformant-se en sentiments. La quantitat 
d’impulsos i la intensitat d’aquestes fan que 
les emocions siguin més difícils de contro-
lar que els sentiments que per altra banda 
normalment són més duradors.

Per treure’ns de dubtes González García and 
Martínez Heredia (2018) citen a Camps, el 
qual ens explica 4 criteris que ha de tenir 
una emoció per considerar-se com a tal:

“1- La emoción tiene una connotación o signi-
ficado específico y subjetivo único para cada 
persona.

2- Va acompañada de una expresión facial 
determinada y muy concreta.

3- Tiene un patrón de descarga neuronal 
específico, es decir, unas reacciones físicas 
singulares y determinadas.

4- Cada emoción origina unos comportamien-
tos concretos que podemos reconocer como 
propios de ella.” (p. 135).

2.3 La compassió: lli-
gam entre emocions i 
vulnerabilitat

Quan parlem de vulnerabilitat se’ns fa 
impossible no relacionar el terme amb les 
emocions. Ja que com diu Brown (2012) 

“La vulnerabilidad es la esencia de todas las 
emociones y sentimientos. Sentir significa ser 
vulnerable.” (p.34). 

I és que és a través de sentir-nos vulnerables, 
és a dir estar disposats que agents externs 
ens afectin a la nostra persona, que aprenem 
a sentir empatia pels demés, a entendre que 
em perdonar-nos i a saber que som dignes 
d’amor.

Cuervo (2015) explica durant la infància, eta-
pa en la qual experimentem un creixement 
tant físic com psicològic, és quan comencem 
a entendre que ens fa por, que ens espanta, 
que ens fa feliços. Durant aquest procés 
dibuixem una línia imaginaria que separa 
les coses que agrupem dins la nostra zona 
de confort de les que per altra banda queden 
excloses. Emocions com la vergonya o la por 

fan que ens costi sortir d’aquesta zona de 
confort, on tot és més “fàcil”, però és quan 
estem disposats a sentir-nos vulnerables que 
decidim traspassar la frontera del confort 
i experimentem l’aprenentatge. Fora de la 
zona de confort emocions com la por o la 
vergonya fan que ens trobem en un territori 
hostil i reprimir-les o amagar-les només pro-
voca que el problema es faci més gran.

Per fer front a aquestes circumstàncies que 
es troben fora de la zona de confort i ens fan 
sentir vulnerables l’autora Nussbaum citada 
per Alfonso and Pinedo Cantillo (2019) pro-
posa la compassió. 

És només a través de la compassió que som 
sensibles als mals dels altres i acceptem els 
nostres. Alfonso and Pinedo Cantillo (2019) 
comparteixen la idea expressada per Nuss-
baum i afegeixen:

“[La compassió ] Supone una sensibilidad 
hacia los otros seres humanos que padecen un 
dolor inmerecido a causa de nuestra común 
vulnerabilidad, que revela los límites de nues-
tra autosuficiencia frente a las circunstancias 
particulares de la vida, y que nos pone de cara 
a otro ser humano para encontrar alivio o 
salida”. (p.197)

emocionsemocions
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Per tant podríem dir que la compassió és un 
dels camins que uneix el món de les emo-
cions i la vulnerabilitat, mons que conviuen 
relament a prop.

Ser conscients de la nostra vulnerabilitat i 
acceptarla ens encoratja a sortir de la zona 
de confort. Quan som capaços de sentir 
compassió per una persona, som capaços 
també de traspassar la frontera de la zona de 
confort.

2.4 Expressió de les 
emocions a l’art

De la mateixa manera que amb la vulnerabi-
litat, l’ésser humà té la necessitat d’expressar 
les seves emocions. Necessitem una via 
d’escapament per on deixar anar els sen-
timents més profunds i així sentir-nos més 
alleugerats.

Durant anys la humanitat ha lluitat per poder 
expressar els seus sentiments i emocions a 
través de l’art però en determinats períodes 
de la història, sobretot de la història occi-
dental, les expressions artístiques han estat 
vetades i molts cops castigades. L’expressi-

vitat artística ha vist com factors ideològics 
o simplement estètics van impedir que 
l’individu pogués expressar-se artísticament, 
un dret que podria considerar-se inherent 
a l’ésser humà. Però a través dels anys i 
d’una evolució ideològica social ens hem 
adonat de la importància que té ser lliure 
d’expressar-se artísticament. No cal sentir-se 
un gran artista per a poder expressar un 
sentiment, una idea o una emoció a través 
d’algun mitjà d’expressió artístic. La manera 
en què expressem el que sentim pot variar 
qualitativament però l’exercici d’intentar-nos 
expressar a través de l’art és més comú del 
que pensem fins al punt que com explica 
Álvarez Ayestarán (2010) ens és molt difícil 
trobar algun individu de la nostra societat 
que mai hagi expressat alguna idea a través 
del dibuix o la representació pictòrica. Sense 
deixar de banda altres mitjans d’expressió 
artística que han canviat la manera que 
vivim el món com la música, la dansa, la poe-
sia, etc. com podem veure a la cita que hi ha 
continuació el dibuix és un exemple molt útil 
per entendre com transcendental ha estat 
l’expressió artística durant la història.

Álvarez Ayestarán (2010) diu:

“Desde el hombre de la prehistoria, que plas-
mo en las paredes de las cuevas el contexto 
que lo rodeaba y la silueta de su propio ser, 
hasta el hombre de la contemporaneidad 
que proyecta en una servilleta la casa de sus 
sueños, todos los seres humanos en algún mo-
mento de nuestra existencia hemos tenido la 
necesidad de comunicar- nos a través de una 
imagen. No obstante, en su carácter de necesi-
dad, ésta forma de expresión se ha transforma-
do y modificado en el tiempo [...].” (p.64).

I és que l’art és un mitjà d’expressió perfecte 
per intentar expressar coses que no sabem 
com descriure. No tot té una descripció ob-
jectiva, el llenguatge molts cops se’ns queda 
curt i no arriba a expressar amb profunditat 
el que sentim. Per això que quan entrem en 
un mitjà d’expressió on la subjectivitat i la 
interpretació juguen un paper important el 
significat pot anar molt més lluny: un color, 
una metàfora, una forma, un acord disso-
nant... Recursos expressius artístics com 
aquests no fan més que enriquir la idea que 
l’autor vol transmetre i és mitjançant la nos-
tra interpretació que ens apropem a un nivell 
de significació que difícilment haguéssim 
arribat sense la peça artística. 

emocionsemocions
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L’obra d’art és la representació i expressivitat 
del món interior del creador, les emocions, 
els sentiments, les seves experiències, la 
seva subjectivitat... L’obra queda impreg-
nada del seu món interior com a nucli de la 
seva significació. Per tant, hem d’entendre 
que l’obra està vinculada a l’autor, ja que al 
cap i a la fi ell li dóna significat.

Des del projecte Vulnerables s’han realit-
zat un seguit de peces artístiques amb la 
intenció d’intentar representar conceptes 
profunds com: emocions, sentiments, inse-
guretats, sensacions tot envers a respondre 
la pregunta Que ens fa sentir vulnerables. La 
complexitat de cada resposta guarda el món 
intern de cada participant, però és a través 

de la meva interpretació de la resposta que 
s’intenta crear una atmosfera de metàfores al 
voltant del concepte expressat. Aquesta at-
mosfera intenta que a través de llegir la peça 
es faci un exercici d’interpretació en el qual 
l’espectador s’apropi a la idea expressada. És 
només mitjançant l’art que es pot arribar a 
expressar una emoció i tot el que l’envolta de 
manera sintetitzada en una peça.

emocionsemocions
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3.1 Formalització

El projecte Vulnerables té com a intenció 
donar visibilitat a les nostres emocions més 
amagades i alhora normalitzar la vulnera-
bilitat. És per això que la formalització del 
projecte consisteix en la creació d’un seguit 
de peces de caire artístic que intenten reflec-
tir la vulnerabilitats de les persones. Per tal 
de fer-ho possible és van realitzar un seguit 
d’enquestes on gent de diferents àmbits 
socials van intentar contestar de la manera 
més sincera possible a un parell de pregun-
tes encarades a expressar que els fa sentir 
vulnerables.

Amb la formalització es busca donar sentit 
a tot el marc teòric. És a dir que les peces 
finals i la memòria és complementin de ma-
nera que la lectura del marc teòric enriqueixi 
la interpretació de la formalització. 

La producció de les peces consisteix rea-
lització en una il·lustració acompanyada 
d’un text poetic. La intenció és crear una 
atmosfera per cadascuna de les peces, és 
a dir que cada imatge, cada collage, cada 
text expressi a través de metàfores la realitat 
d’una persona. 

Malgrat que cada formalizació està relacio-
nada amb alguna de les respostes obtingu-
des a les enquestes, les peces no fan una 
referencia directa a la resposta textual sinò 
que a través de la meva interpretació s’inten-
ta arribar a expressar una sensació o emoció. 

Un dels proposits que es busca amb la realit-
zació d’aquestes peces és que l’espectador 
faci un treball d’interpretació. Que durant 
el procès de lectura de la il·lustració i el text 
intenti esbrinar un possible significat. És im-
portant que l’espectador faci aquest procès 
ja que és arrel d‘aquest exercisi que l’espec-
tador s’endinsa a l’atmosfera de la peça i pot 
arribar a un significat més profund.

3.2 Materialització

Per aquest motiu la formalització és divideix 
en dues parts:

Per una banda es realitzaria una llibret edi-
torial on hi hagi un recull de totes les peces 
realitzades. La intenció d’quest editorial, més 
enllà de ser un recull de les il·lustracións i 
textos, sería englobar la idea i complexitat 
del projecte.

I d’altre banda tindriem la materialització de 
les peces en gran format. El fet d’haver-se 
de parar davant d’una obra de gran format 
en una possible exposició aconsegueix que 
l’espectador pugui apreciar-la detentida-
ment i disposi d’un temps per interpretar-la. 
Però amb això no només es busca una millor 
lectura, sinò que també té com a finalitat 
donar importancia a la peça.

3.3 Planificació de 
la producció

Durant els mesos Juliol i Agost per tal d’enri-
quir el projecte “Vulnerables” és realitzaran 
un seguit d’objectius:

Ampliar el màxim possible la colecció de 
peces realitzades, tant  il·lustracións com 
textos. Quan més material es disposi més 
complet serà el rang d’emocions represen-
tades.

Producció de la peça editorial. Intentar sin-
tetitzar el projecte i mostrar la diversitat de 
peces realitzades. 

Producció de les peces de gran format. 
Pensar quines mesures són les adients per 
una bona lectura i experimentar possibles 
formalitzacions

Disseny d’una possible exposició. Investigar 
com presntar les peces, quin recorregut és 
possible fer amb l’espai on es farà la presen-
tació del projecte. 

Documentar el procès de producció de la 
formalització.
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4.1 Enquestes

Com s’ha esmentat anteriorment, un dels 
objectius del projecte és normalitzar el fet de 
sentir-se vulnerables. 

La manera de ser de cadascú i les experièn-
cies viscudes durant el transcurs de la vida 
fan que cada persona abordi els problemes 
d’una manera diferent. Gestionem les emo-
cions de diverses maneres i això fa que ens 
sentim vulnerables en diferents situacions. 
Per aquest motiu, des del projecte Vulne-
rables, es va veure necessari investigar i 
conèixer diferents punts de vista, i d’alguna 
manera endinsar-se en la realitat de diferents 
persones. 

És en aquest moment on es va decidir crear 
una enquesta amb preguntes encarades a 
saber quines emocions tendeixen a reprimir 
cada persona i, al mateix temps, esbrinar en 
quines situacions se senten vulnerables. 

Fer un procés retrospectiu i confessar quel-
com tan personal com una por o una insegu-
retat és un acte que no tothom està disposat 

a realitzar. És per això que, per intentar supe-
rar la fredor de confessar quelcom tan perso-
nal, es va fer una petita introducció on, a part 
de deixar clar que l’enquesta era totalment 
anònima i s’intentava fer un apropament a 
l’enquestat de manera que es sentís lliure de 
contestar tranquil·lament.

Les preguntes de l’enquesta eren les se-
güents:

Quines emocions intentes amagar o repri-
mir? (pots dir inseguretats, pors, angoixes...)

En quines situacions et sents vulnerable? 
Què et fa sentir vulnerable?

L’enquesta es va realitzar a quasi una 
cinquantena de persones, la majoria joves 
d’entre 18 i 25 anys. Com era d’esperar es va 
obtenir una gran diversitat de respostes, to-
tes elles expressades de manera diferent: al-
guns van respondre les preguntes de manera 
extensa i detallada, d’altres van respondre de 
manera breu o, fins i tot, enquestats que no 
van voler profunditzar gaire en el tema.

Però el que realment crida l’atenció dels 
resultats de l’enquesta és veure patrons o 
temàtiques que es repeteixen en respostes 
diferents. Veure aquestes respostes ens 
ajuda a entendre que la cultura i la societat 
on vivim influeix molt en les nostres preocu-
pacions i malestars psicològics, fins al punt 
que coincidim inconscientment en gran part 
d’elles

Per visualitzar i entendre el conjunt dels 
resultats de les enquestes, les respostes 
es van classificar en diferents temàtiques 
per després elaborar un gràfic que mostrés 
quines d’aquestes coincidien més. Les dife-
rents classificacions es van fer arran de les 
respostes obtingudes. Un fet interessant és 
que algunes de les classificacions coincidien 
amb temàtiques tractades al marc teòric i 
això d’alguna manera demostra que el fet de 
viure en societat fa que compartim certes 
vulnerabilitats. Els resultats van ser els 
següents:

Ordre 13,9%

Amor 16,7%
Competitivitat 25,0%

Temps 13,9%

Sentir-se jutjat 30,6%

30,6% 25,0%

13,9%

13,9% 16’7%
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Amb un 30,6%, l’angoixa a sentir-se jutjat 
és la resposta amb més coincidència. És 
interessant observar com l’opinió d’altres 
individus pot afectar tant al nostre benestar. 
La constant comparació amb els altres és 
un dels problemes que provoca la societat 
on vivim, i aquest fet té molt a veure amb el 
sistema econòmic vigent, el capitalisme.

De la mateixa manera,  la segona resposta 
més coincident té a veure amb la competiti-
vitat, una característica implícita al capitalis-
me. Per fer-nos una idea, dins d’aquesta clas-
sificació entren respostes com: “M’angoixa 
no ser suficient”; “Tinc por a no superar els 
meus objectius”;  “Sóc massa exigent amb 
mi mateix”, etc. Aquest tipus de preocupa-
cions provenen de l’aspiració a l’èxit, del 
desig de ser el millor i quan veiem que no 
podem aconseguir-ho ens sentim frustrats. 

Tot i l’interès per realitzar un gràfic en el 
que es detallessin visualment les respostes i 
així poder-ho comparar amb el marc teòric, 
l’objectiu de la realització de l’enquesta 
no era fer un anàlisi social o antropològic, 
sinó la posterior creació d’il·lustracions que 
reflectissin les respostes. A més, la classifi-
cació i el posterior anàlisi de les enquestes 
va ser totalment subjectiu i amb la finalitat 
d’endreçar i intentar entendre el conjunt de 
respostes obtingudes.

L’autèntica finalitat de l’enquesta era crear 
imatges que parlessin de sensacions reals, 
poder observar diversos punts de vista i in-
tentar reflectir la realitat de diferents perso-
nes. És aquí on sorgeix una de les preguntes 
més importants i complicades del projecte: 
com puc expressar emocions i sensacions 
alienes?

4.2 Fotografies

Un dels inicis del projecte va ser la troba-
lla d’una maleta a casa plena fotografies 
antigues de la meva família. El recull de 
fotogràfic va des de fotografies de 5x10cm 
en blanc i negre datades del 1936, fins a les 
primeres fotografies de color de mitjans dels 
anys vuitanta. Aquesta diversitat fa que es 
puguin observar diferents etapes històriques 
i diferents costums socials. 

Lluny de voler fer un anàlisi de l’evolució 
social, el que em va cridar l’atenció de les 
fotografies eren petits detalls que les feien 
molt interessants. Hem de pensar que la 
fotografia o l’acte de fotografiar no era com 
l’entenem actualment on tothom té la facili-
tat de treure el mòbil de la butxaca i fer una 
foto en qüestió de segons, sinó que fer una 
fotografia era quelcom únic i molt important. 
Aquesta realitat sumada, en molts casos, a 
l’ull inexpert del fotògraf, treuen a la llum 
elements molt interessants com imatges 
desenfocades, enquadraments extravagants, 
fotografies cremades, etc.
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 Però un dels detalls que van provocar que 
es despertés el meu interès va ser que no era 
fàcil repetir una mateixa foto a causa de la 
poca capacitat del carret i, conseqüentment, 
les imatges es tornen més sinceres i podem 
observar detalls com gent que no mira 
directament a càmera perquè no està atenta, 
mirades entre gent fotografiada, expressions 
facials reals, gestos... Una naturalitat real 
dins l’acte de posar per una fotografia.

 És a partir d’aquí, després d’estar observant 
detalladament les fotografies és quan m’ado-
no que disposo d’un material molt potent 
per parlar d’emocions i decideixo utilitzar 
les fotografies com a element principal de la 
formalització. 

Les mirades
generen narratives, 

són molt expressives.
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4.3 Il·lustracions 
És quasi impossible o si més no, molt difícil, 
expressar vivències o emocions alienes a 
la nostra persona. És per això que un dels 
principals maldecaps de l’inici del projecte 
va ser pensar com expressar les emocions 
d’una altra persona. Com a artista o persona 
que intenta reflectir alguna cosa que pensa 
o porta dins, personalment m’era impos-
sible crear imatges sinceres i potents des 
d’una perspectiva tan llunyana, ja que en el 
moment que busques crear una peça sincera 
entra en joc tot el teu bagatge emocional i 
vivències. 

No va ser fins a entendre que inhibir la meva 
figura o la meva perspectiva era contrapro-
duent per al projecte que la formalització va 
fer un salt qualitatiu. 

4.3.a Procés
Un cop decidit el mitjà a través del qual ex-
pressar les respostes obtingudes i el material 
amb el qual treballar, vaig estar provant dife-
rents tècniques fins a decidir-me pel collage. 
El repte durant aquesta etapa va ser trobar 
imatges interessants que poguessin expres-
sar la complexitat de les respostes.

Per tal de no fer malbé les fotografies guar-
dades amb cura durant anys aquests es van 
escanejar amb alta resolució. El següent pas, 
amb la finalitat de visualitzar còmodament 
la diversitat d’elements interessants, va ser 
imprimir i retallar els elements que útils per 
a la construcció de metàfores.

És en aquest punt on començo una llarga 
etapa de producció d’esbossos on ajuntant 
elements de diferents fotografies intento 

La metodologia que vaig seguir per al procés 
creatiu va ser intentar endinsar-me en la 
realitat de cada resposta, intentar anar més 
enllà del text i trobar un punt on, des de la 
meva perspectiva, pogués crear imatges que 
reflectissin les respostes. 

Seguint aquesta idea va ser quan van 
començar a sortir imatges metafòriques 
sinceres que aconseguien explicar emocions  
o experiències complexes.

trobar composicions interessants que narrin 
les diferents respostes. Tots aquests esbos-
sos es van anar guardant en una llibreta per 
a després, a l’hora de fer les formalitzacions 
finals, triar les imatges més adequades. Pro-
duir aquesta gran quantitat d’esbossos no 
només va permetre’m triar les millors d’entre 
tot el conjunt, sinó que també va ajudar-me a 
familiaritzar-me amb la tècnica i així aconse-
guir millors resultats.

 Un cop realitzada la tria dels més adients pel 
projecte vaig refer les imatges digitalment. 
D’aquesta manera aconseguia netejar imper-
feccions, poder canviar mides dels elements 
i editar els colors de la imatge.
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4.4 Producció del fons

Un dels objectius de la producció de les 
peces era la creació d’imatges amb metà-
fores potents que alhora fossin atractives 
visualment. Per tant un cop treballat la part 
de significat, és a dir, els collages amb les 
fotografies antigues, calia preocupar-se per 
l’estètica de les peces. 

Un dels grans reptes d’aquesta etapa va 
ser enfrontar-se amb el fet que el collage es 
tracta d’una tècnica que s’ha utilitzat milers 
de cops durant la història de l’art. Com a 
conseqüència quan observem un collage en 
blanc i negre inconscientment el relacionem 
amb moviments artístics de les avantguar-
des del s. XX com el constructivisme o el 
dadaisme. 
És per aquest motiu que des del projecte 

Vulnerables es buscava una tècnica que es 
desmarqués d’aquesta relació i fos identifica-
ble amb el projecte. Els requisits per acom-
panyar els collages eren: l’ús del color amb 
una gamma cromàtica atractiva, un acabat 
analògic que no xoqués amb els collages, i 
una coherència visual amb la globalitat del 
projecte.

Després d’haver estat provant diferents estils 
vaig estar pensant que fer collage no-figu-
ratiu era una bona idea pel fons, ja que a 
part que la textura del paper d’alt gramatge 
donaria el quelcom manual/analògic que es 
buscava. A més l’opció “d’espraiar” els pa-
pers amb degradats i colors atrevits faria que 
el projecte s’ allunyés una mica d’estètiques 
passades.

4.4.a Procés 
La primera part del procés va ser “espraiar” 
els papers amb colors que formessin part 
d’una mateixa gamma cromàtica. Un cop 
vaig tenir una gran quantitat de papers 
amb diferents colors degradats i textures el 
següent pas va ser estripar-los en diverses 
peces amb les quals després poder crear 
collages. Tot i que des de fora pot semblar 
l’aleatorietat jugui un paper molt important 
dins de la producció dels fons, aquest va 
ser un procés laboriós on cada peça està 
col·locada de manera que el resultat sigui 
harmoniós i balancejat. 

Una de les coses que tenia en compte men-
tre realitzava el fons era pensar en com es re-
lacionarien amb el collage de les fotografies 
antigues. És a dir com i on estaria col·locat 
el collage, quins colors funcionarien amb 
la metàfora, quina mida haurien de tenir els 
collages... Tot pensat amb la intenció que la 
unió entre fons i collage no semblés forçada, 
sinó que quan l’espectador observés la imat-
ge la pensés com una única peça. 

Aconseguir aquest diàleg entre imatge-fons 
va ser un procés on l’edició digital va tenir-hi 
molt a veure. Mitjançant programes d’edició 
com el Photoshop es va aconseguir que el 

conjunt de peces tingués una coherència 
cromàtica i compositiva, de manera que en 
observar una peça final poguessis identifi-
car-la com a part del projecte Vulnerables. 

A mesura que vaig anar acabant les peces 
vaig anar col·locant al costat de la resposta 
d’on havien sortit, d’aquesta manera podia 
veure la diferència entre intentar desxifrar la 
imatge tenint o no tenint la frase d’on havia 
nascut. Va ser aquí, quan després d’ensen-
yar les primeres peces a familiars, em vaig 
adonar que tot i que conèixer l’origen de 
la imatge era una sensació reconfortant i 
reveladora per la persona que ho llegia, el fet 
de saber el significat tan ràpid feia l’exercici 
d’interpretar personalment la peça desapa-
reixes. Per a mi era important que la lectura 
de la imatge fos pausada i que dónes joc a 
interpretacions personals, perquè mentre 
l’espectador fa aquest exercici crea una con-
nexió amb la peça. 
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4.5 Textos
 Arribats a aquest punt, per tal d’engrandir 
l’atmosfera de la peça i evitar que el signifi-
cat literal fos revelat tan bruscament, vaig 
pensar que seria una bona idea afegir un 
text poètic que reforcés la metàfora. Expres-
sar-se a través de l’escriptura és un acte molt 
personal, ja que la tria de les paraules amb 
les quals vols exterioritzar una emoció o 
un concepte és part de la teva forma de ser. 
Prendre la decisió d’intentar expressar-se a 
través la paraula va fer que hagués de tornar 
el projecte encara més personal, és a dir 
interpretar les respostes des del meu punt 
de vista, pensar-les com si les hagués dit jo i 
d’aquesta manera crear un projecte sincer i 
proper.

 Més enllà de la capacitat d’engrandir les 
metàfores, el text proporcionava al projecte 
la capacitat de generar imatges mentals o 
conceptes a través d’un mitjà comunicatiu 
no pictòric i d’alguna manera enriquia la 
comunicació amb l’espectador. 

Durant el procés d’escriptura em vaig adonar 
que l’acte d’expressar-se escrivint és una 
eina d’autoconeixement. Quan intentes 
exterioritzar una idea que portes ben endins 
d’alguna manera estàs acceptant l’existèn-
cia d’aquella, t’estàs enfrontant a ella, estàs 
fent un pas endavant. Aquest gest és molt 
semblant al que es comentava al marc teòric 
quan es parlava d’acceptar que som perso-
nes vulnerables. L’acte de reconèixer una 
vulnerabilitat és un acte de valentia i sortir 
de la zona de confort per exterioritzar una 
emoció profunda també ho és. 

4.6 Exposició
Una de les parts importants del projecte era 
trobar la manera més adient perquè l’espec-
tador pogués interactuar amb les peces. Tot 
i que un recull en format editorial de totes 
les peces realitzades era una un format que 
calia produir per veure la globalitat de tot el 
projecte, trobava que faltava una formalitza-
ció on l’espectador pogués fer una lectura de 
la imatge detingudament.

 A causa de l’aparició de les xarxes socials, 
la societat on vivim consumeix una eleva-
da quantitat d’imatges en molt poc temps. 
Necessitem un estímul ràpid i quan ja l’hem 
saciat ens n’oblidem. És per això que vaig 
veure coherent produir les imatges en gran 
format. Quan et trobes davant d’una imatge 
de grans dimensions, és més fàcil prestar 
atenció, fixar-se en els detalls, intentar desxi-
frar la imatge. 
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5. Conclusions

El projecte “Vulnerables” va néixer arran 
d’una conversa amb amics on, després 
d’estar parlant una estona em vaig adonar 
que tot i estar en un ambient de confiança, 
no tothom està disposat a mostrar les seves 
debilitats o vulnerabilitats. A partir d’aquí 
em van sorgir preguntes com: “Per què 
amaguem la nostra vulnerabilitat?” “Per què 
hi ha un rebuig social en mostrar-se “dèbil”?” 
“Què ens fa sentir vulnerables?” “És la vulne-
rabilitat un fet “dolent”?”... 

Arran d’aquestes qüestions vaig desenvolu-
par un interès per la gestió emocional que 
em va portar a triar la vulnerabilitat com a 
tema principal del treball de final de grau. 

Una de les teories que sostenia als inicis 
de la investigació és que amagar o rebut-
jar la teva vulnerabilitat prové de la suma 
d’experiències viscudes, és a dir del teu 
bagatge emocional. Neixes i, a mesura que 
vas creixent, et vas enfrontant amb diferents 
obstacles. La teva manera d’afrontar-los 
defineix la teva forma de ser i, alhora, la teva 
gestió emocional. Els valors i experiències 

apresos durant l’etapa de desenvolupament 
emocional seran determinants a l’hora 
d’afrontar una circumstància en la qual et 
puguis veure implicat emocionalment o en la 
que et puguis sentir vulnerable. 

Però més enllà de les experiències viscudes 
o de la teva forma de ser innata, a mesura 
que vaig anar avançant la investigació em 
vaig adonar que un dels factors més im-
portants a l’hora de sentir-nos vulnerables 
i voler amagar aquesta vulnerabilitat és la 
societat on vivim. Les persones ens relacio-
nem de manera que creem societats on es 
comparteixen una sèrie de valors i costums 
que, encara que no vulguem, seguim incons-
cientment.

En el nostre cas, en la societat occidental 
s’ha establert el poderós sistema capitalista. 
Aquest sistema fa que visquem estressats 
en una constant competició que ens genera 
angoixa. Omplim la nostra consciència de 
preocupacions externes de manera que no 
tenim temps ni interès a fer una retrospecció 
i conèixer-nos. Això ens porta a voler repri-
mir emocions que considerem “negatives”, ja 
que d’alguna manera ja tenim prou proble-
mes com per estar pensant en com gestionar 
emocions com: pors, inseguretats, vergon-
yes... Com explicava al marc teòric, el gran 
problema d’intentar insensibilitzar aquestes 
emocions “negatives” que tant ens molesten 
és que no les pots insensibilitzar selectiva-
ment. Per tant, no pots insensibilitzar les 
emocions negatives sense fer-ho també amb 
les “positives”. 

Dins aquesta societat també hi ha altres fac-
tors que afecten de forma directa a la nostra 
manera d’autoconèixer-nos i de relacio-
nar-nos amb els altres, com és el patriarcat o 
l’aparició de les xarxes socials. 

Per superar aquesta barrera de factors 
socials hem d’entendre que és només quan 
acceptem que som persones vulnerables 
que aconseguim l’autoconeixement i, com 
a conseqüència, el benestar mental. Accep-
tar que som persones vulnerables és tornar 
reals els conflictes interns que potser teníem 
reprimits per considerar-los “negatius” i 
acceptar que existeixen és un gest valent. 
Molts cops passem per alt que ser vulnerable 
és ser valent, és exposar-se emocionalment a 
una situació adversa, és implicar-se de cap a 
peus tot i saber el risc que comporta aquesta 
decisió. Per tant, ser vulnerable s’allunya de 
termes com debilitat o feblesa, termes que 
molts cops associem a la vulnerabilitat sense 
ser-ne conscients.

Un tret molt interessant del projecte Vulne-
rables és veure com moltes de les coses que 
es comentaven dins el marc teòric poste-
riorment es veien reflectides a les respostes 
obtingudes de les enquestes. És curiós veure 
com la societat on vivim pot influenciar tant 
en la gestió emocional de les persones que 
hi viuen dins fins al punt d’obtenir respostes 
quasi idèntiques d’una pregunta tan perso-
nal com: “Què et fa sentir vulnerable?”. 
D’altra banda, el procés d’intentar compren-
dre la realitat d’una persona aliena fins al 
punt d’interpretar la seva resposta com si 

l’hagués dit jo, també va ser una experièn-
cia interessant. Em vaig adonar que, com a 
persona que vol crear una peça sincera, és 
important tractar d’involucrar-se amb l’obra 
personalment. En el meu cas, no va ser fins a 
comprendre que necessitava fer aquest apro-
pament que vaig començar a sentir-me més 
còmode amb el procés creatiu i es va des-
encadenar una millora qualitativa. Tot i que 
personalment aquesta metodologia va ser 
quelcom positiu pel projecte, no vull donar a 
entendre que sigui la correcta o l’adequada. 
Molts autors i artistes prefereixen treballar 
des d’una certa distància amb la temàtica de 
l’obra i n’hi ha d’altres necessiten expressar 
vivències personals. 

Per finalitzar, i tornant al tema principal del 
treball, vull afegir que des del meu punt de 
vista trobo que és absurd negar que som per-
sones vulnerables. Totes les persones vivim 
rodejades de circumstàncies alienes que ens 
porten a sentir-nos vulnerables. Tots vivim 
situacions en les quals, encara que no vul-
guem, ens veiem implicats emocionalment. 
Som éssers que sentim, que ens relacionem 
amb l’exterior a través de les emocions, 
que prenem decisions en funció a l’emoció 
generada en el moment. Per tant, podem dir 
que la vulnerabilitat és una condició innata 
a l’ésser humà i no es tracta d’un fet negatiu, 
sinó de la nostra manera d’afrontar el món.
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