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ABSTRACT

19.37 h. Instagram esdevé un atles d’imatges idèntiques que capturen el mateix 
instant del dia, la posta de sol. Tot i ser fotografies de diferents usuaris, semblen 
la mateixa. Al llarg dels últims anys, Instagram ha fet de les pantalles una eina 
essencial per a relacionar-se, convertint als usuaris en consumidors i produc-
tors d’imatges de manera massiva. A través de pràctiques d’observació i arxiu 
del material que produeixen els usuaris a les xarxes, es troba un paral·lelisme 
amb les postals, aquelles targetes de 15x10 cm amb una fotografia immaculada 
i un missatge sintètic, que s’enviaven a amics i familiars des d’un altre destí.

MÓN POSTAL pretén visibilitzar la rèplica i les actituds mimètiques dels usuaris 
en l’entorn digital. Mitjançant l’imaginari postal, com a testimoni caduc i sincer 
de la societat en què vivim, falsament impecable, sintetitzada com els telegrames 
i de pura propaganda.
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ESP 19.37 h. Instagram se convierte en un atlas de 
imágenes idénticas que capturan el mismo instante del 
día, el atardecer. A pesar de ser fotografías de usuarios 
distintos, parecen la misma. A lo largo de los últimos 
años, Instagram ha hecho de las pantallas una herra-
mienta esencial para relacionarse, convirtiendo a los 
usuarios en consumidores y productores de imágenes 
de manera masiva.

A través de prácticas de observación y archivo del 
material que producen los usuarios en las redes, se 
encuentra un paralelismo con las postales, aquellas 
tarjetas de 15x10 cm con una fotografía inmaculada y 
un mensaje sintético, que se enviaban a amigos y fami-
liares desde otro destino.

MÓN POSTAL pretende visibilizar la réplica y las actitu-
des miméticas de los usuarios en el entorno digital.  
Mediante el imaginario postal, como testimonio cadu-
co y sincero de la sociedad en la que vivimos, falsa-
mente impecable, sintetizada como los telegramas y de 
pura propaganda.

ENG 19.37 h. Instagram becomes an atlas of identical 
images that capture the same instant of the day, the 
sunset. Despite being photographs of different users, 
they look the same. Over the past few years, Instagram 
has made screens an essential tool for relating, 
turning users into consumers and producers of 
images en masse.

Through practices of observation and archiving of the 
material produced by users on social networks, there 
is a parallelism with the postcards, those 15x10cm 
cards with an immaculate photograph and a synthetic 
message, which were sent to friends and family from 
another destination.

MÓN POSTAL aims to make visible the replica and 
mimetic attitudes of users in the digital environ-
ment. Through the postal imaginary, as an outdat-
ed and sincere testimony of the society in which we 
live, falsely impeccable, synthesized like telegrams 
and pure propaganda.
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10 de març. Capvespre. Cap núvol. Es comença a pondre el sol. 
Al mateix temps Instagram s’omple d’imatges de diferents usuaris 
que capturen aquest moment del dia. Tot i ser fotografies dife-
rents, aparentment semblen la mateixa. Al llarg dels últims 
anys, Instagram i les xarxes socials, han modificat els modes  
amb què la població es comunica a distància, fent de les pantalles 
una eina essencial per a relacionar-se, convertint als usuaris en 
consumidors i productors d’imatges de manera massiva. «Hoy 
todos producimos imágenes espontáneamente como una forma 
natural de relacionarnos con los demás». (JOAN FONTCUBERTA, 2011)

És a les xarxes socials on es troben patrons de repetició constants 
en el contingut que comparteixen els usuaris, com en el cas anterior 
de la posta de sol. Tothom publica el mateix tipus de contingut, 
quasi en forma de rèplica i conseqüentment també contínuament 
es comparteix propaganda i publicitat a través de les imatges. 
«Jo també sóc de viatge», «Jo també tinc un bon nivell de vida», 
«Sóc molt feliç», és el que podriem llegir, si ens poséssim les ulleres 
de la pel·lícula They Live (1988) de John Carpenter, i poguéssim 
veure el veritable missatge que amaguen les imatges.

L’usuari dissenya la seva pròpia identitat i fabrica la seva realitat, 
escollint què ensenya i què amaga. Vivim en un món de postal, 
en el que res del que veiem s’assembla a la realitat. Veiem només 
una realitat fabricada i edulcorada, on també el Poder escull 
què explica i què ens amaga als ciutadans.

ES COMENÇA  
A PONDRE EL SOL

INTRODUCCIÓ

10
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L’historiador Carlos Javier Bugallo Salomón 
(2013) en el seu article ¿Qué es el poder?  
Fa referència al concepte del poder que 
exerceix l’home sobre l’home. (BUGALLO 

SALOMÓN, 2013) I és en aquest tipus de 
poder en el qual reflexiona la proposta. 

A la nostra societat es podria definir  
el concepte del Poder, com el poder polí-
tic, els organismes, líders i institucions de 
l’estat, encarregades de prendre decisions  
i de representar als ciutadans. «Els de dalt». 

*ATHENS – THE PARTHENON

També els que mouen diners. Encarregats 
alhora de difondre un tipus de realitat con-
creta, a través dels mitjans de comunicació 
de masses, per així facilitar l’aconseguiment 
dels seus objectius tant econòmics com po-
lítics i controlar o manipular a la població. 

Difonen una realitat encarregada d’aparen-
tar que tot està bé, que la població no s’ha 
de preocupar de res, i si es vol preocupar 
d’alguna cosa, que sigui que el Barça guanyi 
la Lliga, la Copa i la Champions, i també 
de tenir molts likes i followers a Instagram.   
El panem et circenses dels nostres dies.

L’expressió «DE POSTAL» també fa referència 
a aquelles targetes rectangulars de cartró 
de 10,5 x 15 cm amb una fotografia d’un 
paisatge immaculat, quasi irreal, que s’en-
viaven sense sobre des de qualsevol indret 
del món amb un missatge o telegrama per 
donar senyals de vida i per fer enveja als 
amics i familiars entre molts d’altres usos. 

Avui però, els mòbils amb conne-
xió a internet i càmeres de mil mi-
lions de megapíxels, han afavorit la 
producció i la posterior publicació 
i enviament de la selfie per sobre 
de les postals. Viatges a París, ets davant 
la Torre Eiffel. Què és el primer que fas? 
Treure el mòbil, obrir la càmera i fer-te un 
autoretrat amb l’emblemàtic edifici d’Eiffel. 
Ja tens la teva postal de París llesta per pu-
blicar i enviar als teus amics i familiars. 

«El selfi ha matado la postal?» (ADRIÁN QUE-

VEDO, 2016). La selfie és molt més fàcil d’en-
viar que una postal impresa, més persona-
litzada, més ràpida en arribar al destinatari 
i tot això sense necessitat de pagar un segell.

Tot i tenir clara la resposta a la pregunta 
que es fa Adrián Quevedo, les postals 
segueixen existint i se segueixen venent 
en els llocs turístics, convivint amb la 
tecnologia i els dispositius actuals. 

Tal i com defineix l’activista gràfic Joan 
Rabascall, a l’assaig Tarjeta Postal y postal 
turística: Spain is different (JOAN RABASCALL, 

2017), la immediatesa i la instantaneïtat són 
el modus vivendi de la nostra societat, junta-
ment amb la saturació d’informació i imat-
ges, fet que innegablement té incidència 

en el desús d’aquest record de cartó, 
que ha acabat per ser un gest romàn-
tic que només uns pocs practiquen.  

(JOAN RABASCALL, 2017)

És per això que el projecte MÓN POSTAL 

pren les postals com a element d’estudi, 
testimoni i enciclopèdia de respostes, per 
analitzar, entendre i comparar els compor-
taments i les formes de vida de la societat 
actual. A partir d’una col·lecció familiar 
d’unes vuit-centes postals dels anys 1960 
fins 1990, es pretén contrastar l’existència 
estàndar dels gustos, hàbits i modes de 
vida del món d’avui. La postal com a tes-
timoni caduc i sincer de la societat en què 
vivim, falsament impecable, sintetitzada 
com els telegrames i de pura propaganda. 

Els diferents apartats de la investigació 
se centren en l’ànalisi del context actual 
de la comunicació a distància, El paisatge 
d’Imatges, la comparació de la societat 
actual amb un món immaculat i feliç de 
postal, Món Postal i en el breu estudi de la 
postal com a dispositiu caduc de comuni-
cació i testimoni social, 10,5 x 15 cm.

1312
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La proposta parteix de la hipòtesi: LA SOCIETAT ACTUAL ÉS UNA SOCIETAT DE POSTAL

i té com a principal objectiu qüestionar els comportaments que adoptem els 
individus a l’era digital a l’hora de comunicar-nos. Posar el mirall davant la soci-
etat, amb la intenció d’evidenciar i posar de manifest la possible existència d’un 
estàndar digital que estem construint, compartint i replicant en les nostres vides, 
tant digitals com físiques, de tot allò que hem vist i veiem contínuament a les 
xarxes, una realitat fabricada, perfecta i bonica, que adoptem i compartint per 
acabar creient que és l’única que existeix. 

Fet que pot provocar innegablement l’existència d’individus homogenis, amb 
gustos i comportaments molt semblants, on el pensament crític és pràcticament 
nul. Es pot parlar d’aquest mateix fet en altres àmbits comunicatius com en el del 
disseny gràfic? «Internet ha provocado que los trabajos hechos desde cualquier 
parte del mundo parezcan hechos en el mismo sitio o por el mismo estudio.» (O. 

GUAYABERO I J. PUJAGUT, 2018). La rèplica, la moda, les tendències, intentar ser com 
la resta, encaixar en un grup, ser diferent però no molt.

Seguint el mètode d’investigació qualitatiu, 
a través de pràctiques d’observació i d’arxiu, 
la proposta pren en primer terme les publica-
cions dels usuaris a la xarxa, els seus missatges 
i comentaris escrits i els seus comportaments 
dins la pantalla; i en segon terme les imatges i 
els missatges així com les expressions escrites 
i l’argot d’una col·lecció de postals. Capturant  
els documents generats pels usuaris a les xar-
xes, com les fotografies de les postes de sol. 

«La frase metodología cualitativa se refiere en 
su más amplio sentido a la investigación que 
produce datos descriptivos: las propias pala-
bras de las personas, habladas o escritas 
y la conducta observable.» (S. J. TAYLOR I R. 
BOGDAN, 1987) 

Utilitzant com a referència la publicació an-
terior, Introducción a los Métodos cualitativos, 
de S. J. Taylor i R. Bogdan, la proposta pretén 
observar a les persones en la seva vida quo-
tidiana, «[…]Escuchándolas hablar sobre lo 
que tienen en mente y viendo los documentos 
que producen[…]» (S.J. TAYLOR I R. BOGDAN), 
i experimentar la realitat tal com l’experi-
menten els altres, sense intenció d’aconseguir  
“la veritat” ni “la moralitat”, sinó comprendre 
de manera detallada totes les perspectives de 
la societat. (S.J. TAYLOR I R. BOGDAN, 1987) 

OBJECTIUS
METODOLOGIA

El fanatisme per les postals neix en un projecte de disseny l’any 
2018: Tu, yo y el cartero. Una distopia sobre la (no) privaci-
tat de la comunicació actual. «Usar Whatsapp es como en-
viar secretos con postales» (JON LAISECA, 2012).  Per a la fase 
de recerca la tutora en qüestió em va proposar fer una recopilació 
de material ja generat, anar al Mercat de Sant Antoni o als Encants 
a comprar postals i cartes ja escrites. O bé demanar material a com-
panys, amics i familiars que tinguessin cartes o postals guardades.

No vaig arribar a comprar postals als Encants ni al Mercat de Sant 
Antoni. En preguntar als meus pares si guardaven alguna postal de 

quan se n’enviaven, el meu pare -col·leccionador i acumulador 
de coses per excel·lència-, em va treure una caixa amb unes 
vuit-centes. Escrites i sense escriure, en blanc i negre i en 

color, postals que li havien enviat, postals que havia escrit ell i mai 
havia enviat, moltes que li enviaven a la seva mare o a altres 
familiars… des dels anys seixanta més o menys, les arre-
plegava totes en aquella caixa.

És des de llavors que visc en una obsessió permanent amb les 
postals. Tot i no haver viscut de ple l’edat d’Or d’aquestes targetes, 
i viure per contra en l’edat d’Or de la comunicació digital, penso 
que és un dispositiu fascinant, un objecte quotidià aparentment de 
poc valor, amb imatges i missatges que parlen per si sols. I jo tinc 
ganes de parlar de moltes coses, amb les postals.

POSTALS
COL·LECCIÓ

MOTIVACIONS PERSONALS
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Avui amb un simple gest podem parlar i escriure a algú des d’una punta a una 
altra del món. Sempre i quant, tinguem a l’abast internet i un mòbil que permeti 
connectar-s’hi. Internet i les aplicacions de missatgeria instantània, les xarxes 
socials i el desenvolupament continu de la tecnologia, han fet popular en qüestió 
de pocs anys un nou tipus de comunicació globalment utilitzada, caracteritzada 
per la seva immediatesa i instantaneïtat: diàriament milers d’usuaris escrivim 
Whatsapps, missatges curts, abreviats i normalment amb faltes d’ortografia, 
a través d’aquesta famosa aplicació de missatgeria instantània que es va 

popularitzar l’any 2012. (I. ASENJO, 2019)

MARC TEÒRIC

N.01

EL PAISATGE 
D’IMATGES

Tot el que comunicariem fa uns anys amb un SMS de pagament o amb 
una trucada, ho fem enviant un whatsapp. Des de qüestions banals de 
tipus: «A quina hora quedem demà?», «Vens a sopar?», «Heu vist el nou 
capítol de la sèrie Outlander?» fins a converses més profundes i de caràcter 
més personal: «Per molts anys!», «Com estàs?», «Ho vull deixar, crec 
que això nostre no funciona». 

No només ha substituït a l’SMS per ser més econòmic. Aquesta aplicació 
ha desplegat un ventall d’opcions i de possibilitats diferents pels usuaris 
per tal de comunicar-se al seu gust. Ara mateix, la imatge ha triomfat 
també en aquesta plataforma. En lloc de rebre missatges, rebem imatges. 
«Lo primordial ya no es imprimir o conservar la imagen, sino enviarla 
integrándola en un proceso conversacional […] Las fotos pasan a actuar 
como mensajes que nos enviamos unos a otros. Antes la fotografía era 
una escritura, ahora es un lenguaje» (JOAN FONTCUBERTA, 2015). 

Per riure d’alguna cosa ja no s’escriu l’onomatopeia «ha, ha, ha!», s’envia un 
emoji, un gif, un sticker, o una selfie que ho expressa sense haver d’escriure-ho. 
Ho simulem i això ens fa cada vegada menys humans. En les últimes actua-
litzacions, WhatsApp també ha inclòs l’opció de fer videotrucades, permetent 
així als usuaris, veure i parlar “directament” -a distància i a temps real- amb 
qui ho vulguin. Quan l’àmbit de la comunicació a distància es trasllada a 
les xarxes socials, els codis, formats i llenguatges són lleugerament diferents. 
Mentre que a WhatsApp, el contingut i la informació que es transmet 
entre els usuaris es manté en una esfera més privada, amb una certa 
confidencialitat, a les xarxes socials com Instagram el contingut es 
genera per ser públic i compartit.

17

*PISCINA – LLINÁS DEL VALLÉS
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ÉS INSTAGRAM, UNA EINA ESSENCIAL 
PER A COMUNICAR-SE?

*PALMA DE MALLORCA

Instagram surt al mercat l’any 2010 com una aplicació de fotografia i al ma-
teix temps com a xarxa social. Quatre anys més tard, es popularitza entre el 
públic més jove de tot el món amb 200 milions d’usuaris (IMF, 2019). És una 
aplicació que permet als usuaris -professionals o no-, compartir fotografies 
a la xarxa perquè les vegin altres usuaris fent like, compartint, comentant…  
«La pantalla nos convierte en seres voyeurs a la carta.» (INGRID GUARDIOLA, 2019)

Amb el temps Instagram ha anat integrant altres possibilitats a l’aplicació, 
com els missatges directes, que funcionen com un xat, els stories -fotogra-
fies que un cop compartides, desapareixen al cap de 24 hores i físicament 
ocupen tot l’alt i ample del dispositiu- o els lives, vídeos en directe. Ara 
mateix, és la tercera aplicació amb més usuaris actius a Espanya, després de 
WhatsApp i Facebook. (Dades extretes d’un gràfic d’AppAnnie, del 2019 a Espanya)

El consum, l’excés i la ingent producció d’imatges 
formen part del nostre dia a dia. «Aprendemos a vi-
vir de modo visible y conectados. En una visibilidad 
casi permanente. Y una conexión permanente con 
los demás». Tal com anomena l’antropòloga Paula 
Sibilia a la conferència Megustéame, (SIBILIA 2017, 
CITADA PER VICTORIA RUIZ, 2019) 

Capturem imatges contínuament perquè portem a 
sobre un dispositiu que ens ho permet, tot és sus-
ceptible de ser “capturat” i per tant tot és mostrable. 
Transmetre i compartir fotografies és el nou sistema 
de comunicació i això produeix una sobresatura-
ció d’imatges que fa que el nostre paisatge sigui  
«Un paisatge d’imatges». (JOAN FONTCUBERTA, 2015)

A grans trets utilitzem les xarxes com Instagram, 
per distreure’ns i passar l’estona, xafardejar, lligar, 
provocar, demostrar, parlar i per autopromocio-
nar-nos. Fer publicitat de nosaltres mateixos. 

Què ensenyem i què no, a què li fem like, quin con-
tingut compartim i com, què comentem, a qui se-
guim, a qui NO seguim, la foto de perfil, i un llarg 
etcètera són qüestions que passen mitjanament 
desapercebudes però que revelen informació de 
com és la societat en el context digital.

Els usuaris comparteixen una part real, bonica, dis-
senyada o no, de la seva vida quotidiana. En aquest 
contingut compartit hi podem trobar patrons de 
comportament entre els usuaris, com el fet de com-
partir imatges de plats de menjar, selfies amb filtres 
de tota mena, vistes espectaculars... la quotidianitat 
passa a escena. «Se revelan en las pantallas, todos 
los detalles de una vida cualquiera. Saturación de 
imágenes de todo tipo por mostrar, pero no solo 
por mostrar, ya que hay mucha gente dispuesta a 
consumir esas imágenes». (VICTORIA RUIZ, 2019)

Entre tots aquests patrons podem trobar en general, 
un denominador comú: la felicitat. A la càpsula 
documental ¿Cuándo dejamos de sonreír? de Soy 
Cámara produït pel CCCB, s’estudia el concepte 
de la felicitat i de com etimològicament la paraula 
felicitat està relacionada amb la fortuna, el plaer i 
l’alegria. (SOY CÁMARA, 2019) 

La majoria del contingut que comparteixen els 
usuaris fa referència a aspectes positius de la seva 
vida, coses de les quals es puguin sentir orgullosos 
i vulguin ensenyar a la resta d’usuaris. Així, és poc 
probable que l’usuari comparteixi una fotografia 
seva en què no surti afavorit, per la qual cosa molts 
cops les fotografies abans de ser compartides, han 
estat retocades amb filtres de llum i color, ajustos i 
retocs, per així publicar una fotografia que mostri 
el millor de l’usuari, normalment somrient. 

«En las redes sociales hemos adoptado el lengua-
je publicitario como modelo de comunicación,  
tomando esas plataformas como vitrinas, compar-
timos nuestras experiencias con el mundo, dando 
rienda suelta a las evaluaciones de los demás».  
(SOY CÁMARA, 2019) 

De la mateixa manera donem peu a jutjar-nos a no-
saltres mateixos, per ser iguals a la resta, per tenir 
la mateixa vida que els altres usuaris, el mateix físic, 
el mateix nivell adquisitiu, els mateixos amics, etc. 
La publicitat tendeix a explicar-nos la realitat de 
manera artificial, ens ensenya una realitat edulcorada 
on tothom és atractiu i feliç i el mateix està passant 
a les xarxes socials, això és el que es comparteix 
i reproduïm entre tots. 

«¿Debe la publicidad seguir alimentado esta espe-
cie de evasión de aparente felicidad?» Preferim els 
usuaris, evadir-nos dels problemes que tenim com 
a societat, com a ciutadans del món, o preferim ser 
a prop de la realitat més fidel, tot i que no ens agradi 
el que veiem?(CODEA, BLANC FESTIVAL, 2020)

LA FELICITAT
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Aquesta sensació de felicitat col·lectiva que corre per les imatges de les xarxes 
-amb excepcions, perquè també hi ha molts usuaris que comparteixen les seves 
queixes i problemes- es tradueix també en el model de societat actual en què 

vivim. «Nunca vivimos en un mundo tan feliz.» (SOY CÁMARA, 2019)

MARC TEÒRIC

N.02

EL NOSTRE 
MÓN POSTAL

Tout va bien, és el títol de l’exposició de Joan Rabascall exposada aquest 
any a La Principal Tabacalera de Madrid. Aquest títol parla de la nostra 
societat, d’aquesta falsa felicitat que propaguem i ens creiem com a reali-
tat. Rabascall ha criticat als mitjans de comunicació al llarg de la seva carre-
ra artística pel rol que adopten en transmetre missatges banals de felicitat per 
desplaçar l’atenció dels problemes actuals, contribuint a anul·lar el pen-
sament crític dels individus i creant així espectadors dòcils i idiotitzats.  
«Rabascall y la felicidad contra el pensamiento» (MASDEARTECOM, 2020).

És semblant al concepte Panem et circenses que apareixia a la introducció, 
del llatí pa i circ, que va utilitzar el poeta Juvenal a l’antiga Roma per 
descriure el gest dels emperadors romans de regalar blat als ciutadans -o 
vendre’l molt barat- i entrades per al circ, per mantenir al poble content 
i distret de la política. És a dir fer ús de l’entreteniment com a eina de 
manipulació per “domar” als ciutadans. (ÚBEDA, MOLINA I VILLAMÓN, 2014) 
El que pretenia Juvenal no era denunciar l’ús d’aquesta pràctica per part 
de la Justícia i el Poder. Volia fer una crítica a l’immobilisme dels ciu-
tadans davant els regals i detalls que utilitzaven els líders per distreure  
i controlar-los. (ÚBEDA, MOLINA I VILLAMÓN, 2014). 

De la mateixa manera l’objectiu d’aquesta proposta ja no és la de criticar la 
manipulació cap als ciutadans per part del Poder, sinó denunciar que els 
ciutadans som els mateixos que propaguem aquesta idea de felicitat da-
vant els problemes de la societat, propiciant la pèrdua del pensament crític. 

«A pesar del desastre y de la catástrofe, tout va bien en las pantallas». 
(LA PRINCIPAL, 2020)
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Passi el que passi, darrere les pantalles se segueix compartint i consumint 
vides alienes i felicitat decorada. Aquesta realitat preparada que es difon en 
forma de rèplica entre els usuaris, l’única cosa que provoca és l’homoge-
neïtzació dels individus, que adopten comportaments molt semblants a les 
xarxes, compartint el mateix tipus de contingut, estil i missatges.

«El voyeurismo permite una especie de cadena de reacciones miméticas, un 
copiado teatralizado de aquello que se ha visto, una acción viral». (INGRID  

GUARDIOLA, 2019) vivim en mons de postal. Davant d’alguns paisatges mera-
vellosament perfectes i icònics se sol dir això de «sembla de postal», comparant 
el que és real amb la hiperrealitat, els paisatges immaculats i estereotipats de 
les postals. (JOAN RABASCALL, 2017) 

LA SOCIETAT ACTUAL CONVERTIDA
EN UNA SOCIETAT DE POSTAL

Si vivim en un món en què els usuaris decoren 
la seva vida i s’encarreguen de difondre-la i 
compartir-la entre els ciutadans, això aca-
ba fent que a aquesta realitat fabricada l’en-
tenguem com l’única que existeix, una vida 
on tothom somriu, tothom és feliç, les pa-
relles estan enamorades, tothom té molts 
amics i tothom menja molt healthy, eco, 
bio, o vegà i tothom és atractiu. 

Un gran decorat i un món de simulacres. 
És el mateix que passa a la perfecció es-
tereotipada de les postals, una perfecció 
immaculada en paper, difícil de veure a 
la realitat. És per això que el projecte pren 
com a instrument de treball, una col·lecció 

familiar de postals dels anys 1960-1990 
com a recurs i font d’informació, una base 
de dades per a establir patrons, preguntes 
i comparacions per així trobar respostes o 
reflexions per a la societat d’avui. 

Al mateix temps, fer servir aquest dispo-
sitiu és en si mateix una metàfora sobre la 
societat actual, la caducitat, la tipificació 
del món (ORIOL VILANOVA, 2017) i la im-
mensa circulació i exposició d’imatges. Si 
la societat funciona com funcionaven les 
postals, potser és allà on s’ha de fer pre-
guntes i trobar respostes per entendre les 
característiques de l’actualitat.

RÈPLICA

*CULLERA – PLAYA DE SAN ANTONIO

VOYEURISMO

CADUCITAT
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La postal va suposar una innovació en la comunicació a distància perquè va ser pionera 
en la possibilitat d’enviar un text acompanyat d’una imatge o més bé una imatge acom-
panyada d’un text. Limitat al format del dors, el text va acabar passant a un segon pla, 
molt més reduït i insignificant que la imatge, imposant així una nova redacció de tipus 
telegrama que pot comparar-se, a grans trets, amb els whatsapps que enviem actualment 
amb imatge inclosa o amb els missatges de Twitter limitats a 140 caràcters. (JOAN RABAS-

CALL, 2017) 

Ara ve, la màxima innovació que va comportar la postal va ser la possibilitat de ser en-
viada sense sobre. Això a més d’abaratir l’enviament va provocar un impacte molt gran 
en la societat del moment, perquè va comportar l’eliminació de la confidencialitat, un 
dels principis bàsics de la comunicació. Aquelles imatges que viatjaven despullades de 
les bústies d’un país a un altre, van poder ensenyar com era el món a qui encara no l’ha-
via vist, ja que l’auge d’aquestes targetes es va produir en un moment en què la premsa 
no portava fotografies dels llocs a què feia al·lusió, entre el final del segle XIX i el principi 
del XX. (JAVIER RAMÍREZ GONZÁLEZ, 2011)
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MARC TEÒRIC

N.03

15 x 10,5 cm

Les postals es van fer populars entre els 
ciutadans d'arreu del món i s’utilitzaven 
en múltiples ocasions: per a felicitar l’ani-
versari o les festes de Nadal, per lligar, per 
quedar, per enviar un record des d’algun 
indret del país -o del món- on s’estava de 
vacances o de visita… 

Aquest podria ser un resum molt sintètic 
dels usos que tenien les postals, tot i que 
dins la col·lecció es troben postals amb 
molts més usos, com per exemple postals 
que s’enviaven com a “resposta” o agraïment 
a la postal què havien rebut, i de la mateixa 
manera altres que demanaven que els hi 
enviessin una postal.

És en aquest moment d’auge i popularit-
zació de l’ús d’aquestes targetes, que molts 
sectors, tant institucions públiques com 
comerços veuen en la postal una eina de 
difusió de propaganda i per tant, de bene-
ficis. Aquí es podria situar el naixement de 
la postal turística. (JOAN RABASCALL, 2017)

En el cas espanyol que es trobava dins el 
règim franquista, es recupera i s’imposa 
l’eslògan Spain is different, per a la promoció 
del turisme i d’una falsa imatge modernit-
zada del país.

 
*MALLORCA- MIRADOR DE FORMENTOR
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DECORAT

INSTAGRAM

SIMULACRE

«Las Actas de la Primera Asamblea Nacio-
nal de Turismo, convocada por el ministro 
de Información y Turismo en 1964, definen 
y detallan todo lo que se tendrá que reali-
zar para aumentar el turismo, desde ensan-
char carreteras a la ubicación de hoteles, y 
hasta cómo debe ser la postal turística». 
(JOAN RABASCALL, 2017) 

Sotmeses a la censura del poder polític, per 
ser la primera impressió que rebia algú que 
no havia visitat mai Espanya, les postals es 
van omplir d’imatges de paisatges, mo-
numents, escultures i d’altres obres d’art 
rellevants de cada província, amb un aire 
patriòtic, per tal de seduir així al turista. 

D’alguna manera aquest pla va funcionar, 
«El turismo entró en masa pero no se fue 
a visitar el acueducto de Segovia, ni la ca-
tedral de Burgos, como estaba previsto.  
El turismo internacional llegó en masa y se 
fue a la playa». (JOAN RABASCALL, 2017)

El tipus de turisme massiu low cost de 
platja, migdiada i paella. Turisme que ha 
massificat municipis com Benidorm o Sa-
lou entre molts d’altres. El poder polític 
no va fer res per aturar o modificar el ti-
pus de turisme que s’estava produint i les 
seves conseqüències de modificació dels 
paisatges que s’ocasionaven entre d’altres.  
(JOAN RABASCALL, 2017)

Tornant a l’àmbit del simulacre, arriba un 
moment en què els editors de postals, editen 
imatges genèriques que serveixin per a di-
ferents llocs. Imatges que es poden definir 
com a «no-lugares», «non-lieu» tal com 
defineix l’antropòleg Marc Augé els llocs 
que no tenen identitat pròpia. (MARC AUGÉ, 

1993 CITAT PER SARA PÉREZ, 2004) 

La mateixa imatge pot ser Mallorca, Costa 
Brava o les Canàries. El turista pot ser en 
una platja però la postal que compra re-
produeix una altra. (JOAN RABASCALL, 2017) 
Construint així i reforçant la idea de vida 
de simulacre, on res és real i la majoria del 
que creiem que és real i és la vida, és fals. 
El més important és transmetre el missatge 
que volem amb una imatge.

És així com es pot definir la postal com a 
testimoni, una font iconogràfica impor-
tant que han utilitzat historiadors, mu-
seus i biblioteques del món com a material 
d’estudi. Un document que parla de com 
va ser una societat, la d’uns pares i mares, 
avis i àvies, treballadors de 50, 60 i fins a 
100 anys de la societat d’avui. «La postal 
en toda su diversidad es un testimonio, 
un documento, un género en sí mismo, 
que ha creado y difundido toda clase de 
imágenes, muchas sublimadas que for-
man parte de nuestra cultura general».  
(JOAN RABASCALL, 2017)

Aquest dispositiu segueix present a les botigues de souvenirs tot i ser d’ús reduït 
entre els ciutadans del món. I és que la seva competència digital ha estat un 
element clau, la immediatesa de la selfie, la personalització i la facilitat de 
difusió, la fa preferible per sobre de la postal (JOAN RABASCALL, 2017). La postal 
però, és tangible es pot tocar, mentre que la selfie acaba perduda en una 
galeria immensa d’imatges o passa a ser de tothom a les xarxes.

Es pot dir doncs, que avui dia contínuament enviem postals. Postals de 
la nostra vida quotidiana, feliç i decorada on els missatges tenen poc pes, 
s’han reduït fins a ser substituïts també per les imatges, les icones, els emojis, 
que expressen d’una altra manera més àmplia i alhora totalment sintetitzada, 
el que es podria dir amb un missatge. 

Compartim postals sense sobre a les xarxes, que encaixin amb el tipus 
de postals que comparteix tothom, i busquem les millors imatges perquè 
les vegi la major quantitat d’usuaris possible i cregui que així és la nostra 
vida, configurant així entre tots, el nostre immaculat Món Postal.
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És pràcticament impossible dur a terme projectes de disseny sense tenir en 
compte el context actual i els fets que succeeixen cada dia, el present més present, 
les coses que surten al telenotícies. Ara mateix la situació actual de la nostra 
societat és excepcional, ens trobem en un estat de quarantena permanent des de 
mitjans del mes de març de 2020, en el que només podem sortir de casa -deguda-
ment protegits- per anar a comprar menjar o anar a la farmàcia. És a causa d’una 
pandèmia produïda per un virus conegut amb el nom de COVID-19, que fins 
avui ha provocat 8.845 morts a Catalunya i milers de contagis. (BETEVÉ, 21/04/2020)

MARC TEÒRIC

N.04

TOUT VA BIEN, 
EN CONFINAMENT

És per aquest motiu que la proposta veu en aquest punt diferents factors de la vida quoti-
diana que comencen a elevar-se, com per exemple el fet de no poder tenir una vida social 
“real”, física, amb altres persones, en aquest període, ha multiplicat encara més l’ús de 
les pantalles per a la comunicació entre els ciutadans: Trucades, videotrucades en grup i 
en parella, reunions i teleconferències, partides de jocs en línia al mateix temps que es fa 
videotrucada, tele-celebracions d’aniversaris, cervesa amb els amics a distància, concerts 
en directe de grups i cantants mundialment coneguts des del sofà de casa, sexe vídeo-te-
lefònic… i una infinitat de relacions i activitats socials que s’han adaptat a les pantalles 
per mantenir el contacte social actiu. 

En una entrevista que feia Berna González Harbour per a El País, el passat 23 de març 
a Ingrid Guardiola, professora i investigadora cultural citada anteriorment en el text, es 
plantejava una pregunta interessant: «Esta crisis vuelve a poner en valor las relaciones 
físicas reales. ¿Perderá prestigio la relación virtual frente a la física tradicional o por el 
contrario se reafirmará en este contexto de confinamiento?» (BERNA GONZÁLEZ, 2020)

Quan tot això s’acabi, seguiran tenint pes les rela-
cions virtuals? O prioritzarem molt més les rela-
cions físiques tradicionals?  O al contrari, preferi-
rem unes relacions més segures, protegits darrere 
les pantalles? Quin paper poden adquirir les pos-
tals en aquest context? 

Curiosament durant aquests dies he conegut a tra-
vés d’ Instagram tres comptes diferents d’usuaris 
que comparteixen il·lustracions, fotografies o fra-
ses, adoptant els codis, llenguatges i formats de les 
postals. Potser haver-ho trobat és simple resultat 
d’estar a l’aguait amb el tema de les postals, així i 
tot, és simplement una curiosa coincidència. 

Per a donar-li una certa coherència, proposo la 
hipòtesi que els humans d’una manera o una altra, 
en un moment de crisi tornem als orígens i utilit-
zem aquelles formes o codis que coneixem des de 
sempre, els que sabem que no fallen, com és el cas 
de les postals.

És també una manera més de romantitzar la situa-
ció actual. De la mateixa manera que ho és el fet 
d’aplaudir a les vuit del vespre, o els hashtags que 
omplen les xarxes socials com el #JoEmQuedoACasa 
o lemes que s’han fet virals com “Tot anirà bé”.

Per acabar, recuperant el concepte anterior de Joan 
Rabascall, Tout va bien a les pantalles passi el que 
passi en el món “real”, en aquest temps de confina-
ment social, la proposta ha pogut comprovar com 
aquest terme Rabascallenc, es complia de manera 
exitosa i contínua.

El contingut que han anat compartint els usuaris 
a les xarxes, ha estat en el punt de mira de la pro-
posta, que sense poder sortir de casa han mantin-
gut actualitzades les seves vides digitals. Un cop més 
s’han establert patrons interessants de conducta 
que han generat una posterior presa de decisions 
per a la formalització del projecte.

29
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EXPLORACIONS
FORMALS

MARC PRÀCTIC
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Per tal de desenvolupar una investigació completa i analitzar degudament 
els comportaments dels usuaris a Instagram, una de les decisions principals 
que pren la proposta és la de generar un arxiu digital de Stories d’Insta-
gram fent captures diàriament als usuaris que comparteixin contingut que 
respongui als patrons de repetició observats prèviament: Stories de Plats 
de menjar, selfies i postes de sol o imatges del cel. Generar una col·lecció 
de Stories de la mateixa manera que es disposa d’una col·lecció de postals. 
Durant els mesos de març, abril, maig i juny, la galeria del meu mòbil esdevé 
un arxivador de Stories.

Amb l’arxiu de Stories i la col·lecció de postals com a matèria prima del 
projecte, es dissenya una Miscel·lània d’objectes i experiments formals sota 
la premissa principal de la proposta: visualitzar la rèplica, és a dir assenyalar 
els comportaments mimètics que adoptem a Instagram, la còpia i la repe-
tició que fem els uns dels altres, compartint el mateix tipus d’Imatges, dels 
mateixos llocs i amb els mateixos filtres. 

I amb aquest seguit d’exploracions visuals i for-
mals es pretén també evidenciar el paral·lelisme 
trobat amb les postals i les xarxes socials avui, 
essent Instagram el nostre actual Món Postal. 

La postal verificava l’experiència del viatge, tal 
com ho fan els souvenirs, però la postal era pels 
altres, per a ensenyar a la resta que havies viatjat 
“lluny”, de viatge, de vacances, feliç. I la postal 
donava fe d’allò, ho verificava, era un regal, un 
record, però també un document “testimonial”. 

S’utilitzava també per a comunicar que havies 
arribat bé, era una manera de fer arribar notícies 
a la família i amics “Llegamos bien” i que es que-
dessin tranquils en rebre la postal. 

Tot i tenir un ventall de difusió molt més reduït 
que el que es té a Instagram, són infinites les 
comparacions i connexions que es poden fer en-
tre ambdues “plataformes”. De la mateixa mane-
ra avui a Instagram s’hi comparteixen imatges de 
llocs espectaculars, vistes panoràmiques, sopars 
a restaurants, postes de sol, finestres d’avió… 

Donant fe que l’usuari ha estat allà, que ho ha 
viscut, que és un privilegiat, i a més a més pot 
afegir una etiqueta amb la ubicació concreta del 
lloc, que dóna un plus de veracitat a la Storie, on 
molts cops són també els mateixos usuaris els 
que apareixen també a la fotografia, verificant 
per complet l’experiència.
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1

EL GRAN DECORAT

Després d’un breu període de temps fent captures diàries, es pren 
la decisió de capturar únicament les postes de sol i les selfies d’una 
usuària en concret, d’aquestes últimes en parlarem més endavant. 
Perquè les postes de sol han resultat ser l’element més compartit amb 
diferència durant el confinament i per ser alhora el més bonic visual-
ment. Ser l’element més compartit durant el confinament és també 
resultat d’una poètica explicació: El fet de no poder sortir de casa 
però poder veure el cel, acaba essent un privilegi. Per la qual cosa, 
resulta ser una imatge que es vol compartir amb la resta d’usuaris, a 
més de ser visualment bonica als ulls de la majoria sigui com sigui. 

Aquesta exploració formal, compren 4 experiments.
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1r EXPERIMENT
UNA POSTAL HUMANA

El primer pas formal que es pren 
amb aquesta matèria prima, és treba-
llar al voltant del concepte de postal 
humana. Aquest concepte ha estat 
dissenyat per a la proposta i vol fer 
referència a les samarretes que fun-
cionen com a tal, postals dels llocs 
que has visitat o dels llocs que han 
visitat altres i t’han portat com a 
souvenir, verificant l’experiència, 
com les Stories d’Instagram. 

Pel que fa al disseny s’escull una Storie de les 
capturades, de les més completes cromàtica-
ment i s’incrusta directament a la part fron-
tal de la samarreta, mantenint el nom de 
l’usuari, la fotografia de perfil i els elements 
característics de la Storie, com el requadre 
“Enviar mensaje” o la creu per sortir. 

Respecte a la part posterior de la samarre-
ta, es pretén logotipar la proposta, inclòs a 
la samarreta de manera que torni a fer re-
ferència a les samarretes souvenir. Pel que 
fa al disseny d’aquest sistema tipogràfic que 
pot funcionar com a logotip, es recuperen 
els missatges de les postals, com a l’anterior 
proposta formal, responent un cop més a un 
patró de repetició. 

S’escullen els missatges més repetits, fent 
al·lusió també a les postals amb telegrama, 
fent referència al lloc de la fotografia de la 
part frontal i l’experiència de la visita.

«Merece especial atención la postal con 
telegrama, de tradición en la historia de la 
postal y de una total redundancia. Un tele-
grama se muestra incrustado en la imagen 
con el mensaje que dice las banalidades que 
se acostumbran a escribir al dorso: «llega-
dos bien», «buen tiempo» ,«saludos», etc. 
Temática obsoleta hoy porque el sistema te-
legráfico ya no existe, anulado por el fax y, a 
su vez, sustituido por el correo electrónico 
(e-mail)». (JOAN RABASCALL, 2017)
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2n EXPERIMENT
EL CROMA POSTAL

La segona aproximació formal consisteix a imprimir una postal a mida gegant, 
de manera que serveixi per a poder simular literalment ser davant d’un 
paisatge meravellós sense ser-hi, tal com funcionen els cromes per als mitjans 
audiovisuals. Un cop explorades totes les possibilitats amb les postals de la 
col·lecció, es decideix que el més interessant pot ser imprimir una postal 
actual, una storie, a format gegant, per encaixar més amb la proposta, i s’escull 
la mateixa storie de la posta de sol, que duu la samarreta a la part frontal. 

D’aquesta manera, pensant en la samarreta - l’usuari - i el fons, es genera una 
aura que parla de la còpia i la repetició, de mimetitzar-se amb l’entorn, de la 
viralitat del nostre dia a dia. Quant a disseny, es fa una síntesi de la imatge i 
es transforma en un degradat, a partir dels mateixos colors de la imatge, de 
manera que es converteix en una peça vectorial que es pot imprimir a gran 
format, 90x200 cm sense problemes de resolució. Fent al·lusió també a la 
síntesi d’una posta de sol, que acaba essent un degradat de milers de tonalitats.

IMG_9945.PNG
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EL GRAN DECORAT

Amb aquestes peces formalitzades, es fa 
necessari el moment de compilar-ho tot 
en un mateix instant. Fer un experiment, 
posar-ho tot junt, posar-ho en circulació, 
testar-ho. És per això que el passat 19 de 
juny, en un estudi de fotografia es realitza 
un experiment performatiu:

El gran decorat. Un espai on poder col·lo-
car el CROMA POSTAL imprès a gran format 
i les samarretes o POSTALS HUMANES.

El concepte d’aquesta exploració formal fa 
referència a la màxima esplendor de la còpia, 
el mimetisme, la redundància, la repetició 
i el postureo de les selfies i stories que es 
comparteixen a Instagram, portant-ho a 
un punt exagerat fins a apropar-se a l’absurd. 

És per això que l’experiment consisteix en 
una doble sessió de fotos, un doble shooting: 
el que faig jo a l’escenari, i el que el mateix 
escenari es fa a ell mateix. Aquest escenari 
consisteix en el croma postal imprès i dues 
models que vesteixen de manera quasi 
idèntica, responent a un imaginari vin-
tage-actual amb la samarreta postal, co-
llarets de boletes, sandàlies de riu, malles 
ciclistes i barret de pescador. A més duen 
tatuades Stories, postals i emojis de postes 
de sol i també el logotip de Món Postal, 
que poden recordar als filtres d’Instagram 
o simplement fer referència al record i al 
testimoni del record.

3r EXPERIMENT
POSTAL + CROMA
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Elles són la còpia, s’imiten, es fan selfies i fotos entre elles. 
Vol allunyar-se d’un shooting editorial formal, i apropar-se més a 
una PERFORMANCE, on les models participen en el set i interactuen de 
manera natural, no és un posat. Es fan selfies amb els seus propis 
dispositius, es fan fotos entre elles, mentrestant, es fa la foto de la 
foto, de la foto. S’enregistra en vídeo també. Es veu l’entramat del 
fons, no s’amaga que tot això és un decorat, és un simulacre. 

Per finalitzar l’experiment, les fotografies generades en aquest 
doble shooting, es recopil·len en un desplegable postal, que manté 
l’estil de les postals antigues. I en una compilació de vídeos que 
parlen del making of del simulacre i expliquen el procés.

4t EXPERIMENT
EL DESPLEGABLE

50
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2

EL FILTRE

Posteriorment al shooting, deriva un altre petit exercici: convertir 
l’escenari en un filtre d’Instagram públic que pugui utilitzar tothom. 
És una manera de sintetitzar una vegada més, l’experiència de 
simulacre i portar-la dins la pantalla, en el món digital i viral. 
Els usuaris utilitzen el filtre per fer-se selfies o per fer fotografies 
a altres elements. Per a la publicació del filtre es crea un compte 
d’instagram per a més, poder afegir més contingut de la proposta:

@món_postal
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3

SALUDOS DESDE MARTA

Per a l’ús de Stories d’imatges on aparegui la cara dels usuaris, es de-
cideix per a l’estudi de les selfies, seleccionar una usuària en concret, 
una persona amb qui es pugui contactar i doni permís per a l’ús de 
les seves imatges on aparegui la seva cara principalment. La Marta. 
Un cop s’aconsegueix suficient material capturat i registrat, la pri-
mera exploració formal consisteix a convertir les Stories en postals i 

enviar-les als seus productors, en aquest cas a la Marta. 
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Un cop s’aconsegueix suficient material capturat i registrat, la primera exploració formal 
consisteix a convertir les Stories en postals i enviar-les als seus productors, en aquest 
cas a la Marta. Traduir el paral·lelisme de la proposta: Storie = Postal. Es juga amb el fet 
de treure les Stories de la pantalla, fer tangibles les imatges de dins la pantalla, ubicar-les 
en el món físic. S’afegeix a més, el valor conceptual de l’ego, del self, compartir una Storie 
únicament de la cara de l’usuari perquè no es vol ensenyar res més. Les “postals” ja no 
cal que siguin del lloc concret on ets, només cal que surti la cara de l’usuari. L’usuari 
és el l’espai, el no-lugar de Marc Augé, un espai sense identitat. On per acabar de 
desdibuixar els límits de la no-identitat s’utilitzen filtres per a transformar i distorsionar la 
veritable imatge.

Les postals es dissenyen seguint l’estil, tipografia i composició de moltes de les postals de la 
col·lecció que responen a l’ús d’un marge blanc amb un element tipogràfic que descriu el lloc 
de la postal. En aquest cas, utilitzant l’espai per a escriure el nom de l’usuari digital. 
@martnoguera. Per al dors, es manté l’estructura i les jerarquies característiques del dors 
de les postals, amb un espai per a la direcció postal, un forat per al segell i un blanc per 
al missatge, tot i que en aquest cas, s’inverteix l’ordre donant importància al missatge, 
que en aquest cas, es converteix físicament en el resultat de les reaccions ràpides de les 
Stories. S’inclou també a la part de la direcció -tot i no utilitzar-se- la capçalera del perfil 
d’Instagram de la usuària, amb el nom, el nombre de publicacions compartides, i el nombre 
de seguidors que segueix i que la segueixen. 

El camp de la direcció es decideix deixar en blanc com a un element simplement estètic 
que ajuda a reforçar la idea “postal” tot i que també es pot utilitzar per a escriure la direc-
ció “real” i física de la usuària. Pel que fa a l’element segell, la primera aproximació va ser fer 
segells amb la foto de perfil de la usuària, però un cop dissenyat era un element que més 
que ser coherent, embrutava la postal. Així doncs, s’opta per un segell prèviament 
pagat. F.P.
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Un cop les postals estan dissenyades, 
l’experiment té una segona part: Enviar les 
postals a la Marta, productora de les Stories, 
i protagonista de les selfies. 

Tan bon punt la Marta rep les postals, es 
decideix tornar-les a posar dins la pantalla. 
Jugar constantment amb el dins i fora de 
la pantalla, amb l’analògic i el digital, amb 
el temps i la velocitat, tal com ho fan els 
conceptes hibridats de la proposta, Stories 
digitals que desapareixen al cap de 24 hores 
i les postals que queden impreses a l’espai 
físic, envellint amb el pas del temps.

Mitjançant una videotrucada -element es-
trella de les relacions socials confinades-, 
connectant amb el context actual, la Marta 
mostra les postals amb les seves fotografies 
a la pantalla, es còpia a ella mateixa, imitant 
els mateixos moviments i posats que en les 
fotografies de les postals. 

Un detall és la repetició de la samarreta de 
ralles vermelles, que duu a diverses Stories 
capturades i també en el moment de la vi-
deotrucada, refermant un cop més la idea 
de repetició. La videotrucada s’enregistra a 
través de vídeos, i instantànies del moment.

Pel que fa als drets d’imatge, Instagram resta al marge: en quant acceptes les normes d’ús i condicions de la plataforma, 
autoritzes a Instagram a mantenir els teus drets d’imatge i d’autor, però alhora li cedeixes l’ús d’aquestes imatges, per la 
qual cosa les imatges resulten ser d’ús públic tot i ser teves. Al marge d’això, tot i haver decidit no capturar cap Storie 
on apareguin les cares dels usuaris -excepte les de la Marta, que compten amb el permís de la usuària-, la proposta cita 
degudament totes aquelles imatges capturades, pel simple fet de no tenir-ne l’autoria. (Solís, 2020)
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4

L’ARXIU

Com a pas final, es treuen les stories de la pantalla, primer van ser 
capturades, després transferides a l’ordinador, i en aquesta última 
proposta, tornen a sortir de la pantalla i ocupen un lloc en l’espai 
físic. Treure de la pantalla elements que només existeixen en ella. 
Passa a ser un arxiu real, de mida storie, convertint la mida en píxels 
a mida en centímetres. Funciona com a fotollibre on les imatges 
posades unes al costat de les altres generen un discurs que una 

vegada més parla de la rèplica i el mimetisme.

63

IMG_9929.PNG

IMG_9945.PNG

IMG_9323.PNG

IMG_9231.PNG

IMG_9112.PNG

IMG_9884.PNG



64 65



67

CONCLUSIONS

Visualitzar la rèplica ha acabat essent la llavor principal del desenvolupament 
de la proposta i el que va començar sent una decisió de metodologia ha resultat 
convertir-se en la raó de ser del projecte. Treballar amb una col·lecció de postals 
com a element d’estudi i de recerca, ha permès confirmar la hipòtesi inicial i establir 
fermament la comparació entre Instagram i les postals antigues, assenyalant les 
semblances entre ambdós conceptes. “LA SOCIETAT ACTUAL ÉS UNA SOCIETAT DE POSTAL”

D’aquesta connexió, es deriva la següent reflexió: les postals han estat presents 
des de sempre en la vida social de les persones, d’una forma o una altra, el fenomen 
del postureo ha existit des de sempre. Ja sigui amb el boca a boca de les veïnes, 
“El meu nét és advocat a un despatx molt important”, les converses entre ami-
gues, el xafardeig, les postals, la roba, o Instagram avui. Demà però, encara no 
sabem quina forma adoptaran les postals, de moment sembla que a Instagram 
encara li queden unes stories més.

Aquest fet remarca que el projecte s’ha desenvolupat 
en un moment molt concret de la cronologia de les 
postals: Ara mateix no s’utilitzen, però se segueixen 
venent a les botigues de souvenirs turístics. És per 
això que l’objecte postal es troba en un estadi de pe-
rill d’extinció molt concret en què pot desaparèixer en 
qualsevol moment. Així, la proposta em permet deixar 
constància d’aquest moment previ a la desaparició de 
les postals, que tant de bo no arribés mai.

Amb tot, tornant a l’inici de la conclusió, aquesta hi-
bridació analògic-digital, és el que enriqueix la pro-
posta, el fet de treballar entorn el context actual, amb 
un dispositiu antic i desfasat. Abordar un tema actual 
i digital amb perspectives analògiques. Que a més ha 
aportat una lliçó de vida: no ens hem inventat res. Tot 
està fet.

Pel que fa a les exploracions formals, tot i que els expe-
riments tendeixen a apropar-se a l’absurd i a l’exageració, 
no són propostes especulatives ni fictícies, sinó que 
s’apropen a la crítica social d’una manera romàntica, com 
ho són les postals. 

De la mateixa manera, m’agradaria destacar l’ús que fa 
la proposta de les stories, posant-hi el focus d’atenció, 
ja que les stories existeixen per a desaparèixer, les passes 
ràpidament, passen desapercebudes. Només existeixen 
dins la pantalla i mai imprimiries un quadre amb una 
fotografia d’una storie.  Em sembla bonic doncs, el fet 
de fer una samarreta o postal humana amb una storie 
que segurament l’usuari que l’ha produït ja ni tan sols 
guarda. Treure-la de la pantalla i fer-la existir, donar-li 
importància. El mateix passa en el moment en què 
s’imprimeix l’arxiu de les stories capturades, podrien 
haver desaparegut, ara, habiten un lloc en l’espai físic.

Així, arribant al final del projecte puc afirmar que la 
hipòtesi que es proposava el mes de Febrer, es confir-
ma. “La societat actual és una societat de postal”, adop-
tant formes i aspectes diferents, però sempre viurem 
envoltats del llenguatge publicitari, de les vitrines on 
exposar les nostres vides, on parlar dels nostres privilegis 
i ensenyar al món la nostra felicitat. El món feliç, un 
Món Postal.
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Aquesta publicació està sota llicència Creative Commons 
Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual

Totes les imatges usades formen part de la col·lecció de postals familiars.
Excepte les produïdes per a les exploracions formals i les captures dels stories.
Els emojis: https://emojipedia.org/


