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CAT/

CAST/

"Camins propis"se inicia a raíz del interés para in-
vestigar la forma de vida de las personas que están 
en constante movimiento. Circulación, dinamismo y 
multidireccionalidad acompañan el movimiento de 
las personas y su proyección personal, son los nóma-
das modernos.

El nomadismo como  primera forma de vida en la 
prehistoria ha ido evolucionando y ha llegado a ser 
contemporáneo en nuestra sociedad. Ahora es un 
modo de vida que se difumina dentro del espacio 
urbano, coexistiendo dentro y con la sociedad 
sedentaria. Analizar el pasado y observar el individuo 
urbano y el espacio donde habita han formado parte 
de la metodología. El resultado es una colección 
creada a partir de la comprensión de las necesidades 
de los nómadas modernos, donde movimiento, 
cambio y desplazamiento son las constantes. 
Finalmente se llega a la conclusión que el 
nomadismo siempre ha existido y existirá, y que, por 
lo tanto, "Camins propis" se convierte en un proyecto 
eterno.

ENG/

"Camins propis" begins as a result of the interest to 
investigate the way of life of people who are in 
constant movement. Circulation, dynamism and 
multidirectionality accompany the movement of 
people and their personal projection, they are 
modern nomads. Nomadism as the first way of life in 
prehistory has evolved and has become contemporary 
in our society. Now it is a way of life that is blurred 
within the urban space, coexisting within and with 
the sedentary society. Analyzing the past and 
observing urban individuals and the space where they 
live have been part of the methodology. The result is 
a collection created from the understanding of the 
needs of modern nomads, where movement, change 
and displacement are the constants. Finally, it is 
concluded that nomadism has always existed and will 
exist, and that, therefore, "Camins propis" becomes an 
eternal project.

"Camins propis" s’inicia arran de l’interès per investi-
gar la forma de vida de les persones que estan en 
constant moviment. Circulació, dinamisme i mul-
tidireccionalitat acompanyen el moviment de les 
persones i la seva projecció personal, són els nòmades 
moderns.

El nomadisme com a primera forma de vida a la pre-
història ha anat evolucionant i ha arribat a ser con-
temporani a la nostra societat. Ara és una manera de 
viure que es difumina dins l’espai urbà, que coexisteix 
dins i amb la societat sedentària. Analitzar el passat i 
observar l’individu urbà i l’espai on habita han format 
part de la metodologia. El resultat és una 
col·lecció creada a partir de la comprensió de les ne-
cessitats dels nòmades moderns, on moviment, canvi 
i desplaçament són les constants. Finalment s’arriba 
a la conclusió que el nomadisme sempre ha existit 
i existirà i que per tant, Camins propis, esdevé un 
projecte etern.

ABSTRACT

-comoditat, desplaçaments, canvis i  funcionalitat -
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MOTIVACIONS
 PERSONALS

Aquest projecte neix a partir de la fusió de les meves inquietuds 
personals per conèixer la forma de vida de la societat actual -marcada 
pels desplaçaments diaris i per la sensació de l’adopció d’una vida més 
nòmada- i el meu interès per descobrir les necessitats actuals i futures 
de la societat i com la moda podria contribuir-hi per fer la vida més 
còmode, fàcil, plaent i funcional. 

Vaig poder desxifrar els dogmes del present projecte a partir de l’ob-
servació de la rutina de la ciutadania anònima i feréstega amb la que 
em creuo en el meu dia a dia en una gran ciutat com Barcelona, en 
conèixer i interessar-me per la vida dels meus amics, coneguts i 
familiars i en tenir constància de l’existència de persones que em-
prenen viatges amb poques pertinences i d’altres viuen a cavall de 
diferents països.

Camins propis és l’afany per observar la realitat que m’envolta, 
entendre els comportaments de la societat actual i comprendre les 
seves necessitats per donar-hi resposta a través de la moda. Per 
poder-ho fer, Camins propis no només mira al present, sinó que 
examina el passat per saber què ha confluït en el moment actual ja 
que és la clau per preveure i anticipar-se al futur.

OBJECTIUS L’objectiu principal d’aquest projecte és realitzar una investigació a 
partir de la reflexió sobre l’individu urbà i l’espai on habita per poder 
desxifrar les necessitats dels nòmades contemporanis i idear com la 
moda pot oferir-los estètica, funcionalitat i versatilitat.

Els objectius que m’he marcat per pautar el meu treball, ajudar-me a 
tenir clares les línies d’actuació i no oblidar el que volia assolir, són 
els següents:

-Conèixer l’evolució de la cultura nòmada des dels seus inicis fins 
l’actualitat

-Definir els models de nòmades actuals i entendre les motiva-
cions que els porten a aquest tipus de vida.

-Analitzar les necessitats de vestuari dels nòmades que es 
descobreixin a partir de la investigació i que esdevinguin públic 
objectiu de la part 
pràctica.

-Buscar referents artístics i en el món de la moda que serveixin 
de base d’inspiració pel projecte.

-Idear una nova proposta pel target del projecte que faciliti el seu 
ritme de vida i que alhora sigui innovadora i pràctica

-Materialitzar el resultat de la investigació en forma de peces de 
roba que uneixin funcionalitat a través de codis i comoditat 
mitjançant formes fluides i versàtils a partir de teixits resistents.
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nats .

NOMADISME
m. [SO] [AN] [GG] Sistema de  v ida  d’a lguns 
grups  humans que es  desplacen per iòdicament 
o  constantment  d’un l loc  a  un a lt re .
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A Per aquesta raó, els líders no estaven molt de 
temps al càrrec de la tribu, les decisions es 
prenien a voluntat de la persona de més edat, 
la seva coexistència consistia en un sistema 
d’autoritat vertical. 
Existien moltes modalitats de nomadisme, 
com grups que es mobilitzaven en funció de 
les estacions de l’any, canviant segons la tem-
peratura. Aquests es coneixen com 
seminòmades. Els seus períodes 
d’estabilitat eren més llargs, i sempre 
tornaven als mateixos punts. Per altra 
banda, hi havia un altre tipus de 
nomadisme que només es
 desplaçaven durant una part de l’any. 

2.1 NOMADISME 

NOMADISME A LA PRESHISTÒRIA 

OR
IG

EN

1 Ramon Alcoberro (1957):  és un filòsof, professor i traductor català. Va ser autor del primer assaig de filosofia de la postmo-
dernitat publicat en català El desordre cívic (1983). 
2 Francesco Careri (1966): es tracta d’un arquitecte i professor italià associat del Departament d’Arquitectura de la Universitat 
de Roma. Entre les publicacions més importants que ha realitzat trobem “Constant. New Babylon, una città nómade (2001)” , 
“Walkscapes. El andar como práctica estética” (2002) y “Pasear, detenerse” (2016).    

“L a  única  arquitec tura  que 
poblaba e l  mundo pa-
leol ít ico  era  e l  recorr ido: 
e l  pr imer  s igno antrópico 
capaz  de  ins inuar  un orden 
ar t i f ic ia l  en los  terr itor ios 
del  caos  natura l” 
(Carer i 2 ,  2002)

El nomadisme és una de les formes de sub-
sistència més antigues de la humanitat. 
Era l’única manera d’entendre la forma de 
viure que va existir des de l’aparició dels 
primers humans fa més de dos milions i mig 
d’anys, fins que va tenir lloc la primera revo-
lució agrícola al Neolític, cap el 8.000 i 7.000 
aC. Aquest primer període de la història de 
l’existència humana va abraçar tres etapes 
diferents: el Paleolític, el Mesolític i el Neolític.  
Durant les dues primeres va tenir lloc l’últim 
període glacial, fa entre 110.000 i 12.0000 
anys, que va desencadenar la fi del 
nomadisme com a únic mitjà de vida. Així 
doncs, l’ésser humà va ser nòmada com a     
societat durant més de dos milions d’anys, 
sense considerar la forma del sedentarisme 
vàlida per viure (Alcoberro 1, 2016). 
Els nòmades vivien en tribus i periòdica-
ment es traslladaven sempre buscant la seva            
supervivència, ja fos a la recerca d’aliments, 
per raons climàtiques o geogràfiques. 
Els seus habitacles acostumaven a ser espais 
dins coves o carpes fetes amb pells d’animals, 
fàcils de carregar i armar. 
Conseqüentment, les tribus eren 
organitzacions fluides per adaptar-se al       
constant moviment al qual estaven sotmeses, 
que sovint era per necessitat, perquè estaven 
exposades a perills de cacera. 
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TRANSICIÓ AL SEDENTARISME

El desenvolupament i coneixença de 
l’agricultura, la domesticació de determinats 
animals i el perfeccionament de la tècnica 
va portar a les tribus nòmades del final del 
Neolític a establir-se en indrets fixos, a asse-
gurar-se de la supervivència a partir dels seus 
recursos i començar a crear petits poblats. 
La revolució neolítica va suposar la 
transició d’una vida nòmada a la vida 
sedentària, la creació de grans 
ciutats, el començament de la 
divisió del treball i el sorgiment 
d’estructures de poder més sofis-
ticades. 

Aquest conjunt de canvis i 
transformacions s’han anomenat 
“revolució” ja que tot i que van 
començar cap al 8.000-7.000 aC 
a les ribes dels grans rius de Mesopotàmia i 
Egipte, la resta de pobles nòmades d’aleshores 
van trigar segles a assolir el seu grau de desen-
volupament que els permetés el pas a la vida 
sedentària. 

“L’ésser  humà va  ser  nòmade 
com a  societat  per  més  de 
dos  mi l ions  d’anys ,  sense 
considerar  la  forma de  sed-
entar isme và l ida  per  v iure”.
(Alcoberro,  2016)

3 Brian Hayden (1946)  arqueòleg i professor a la Universitat de Toronto i Toronto. Investigador centrat en l’arqueologia 

Les causes que van por-
tar als pobles nòmades 
a la sedentarització no 
estan del tot clares, hi 
ha diverses teories entre 
els estudis dels diferents 
antropòlegs, arqueòlegs i 
historiadors, tot i que no 

són excloents. 
L’arqueòleg Brian Hayden 3 en el seu llibre 
“Model de domesticació” (2009) afirma 
que, segurament, el pas al sedentarisme té 
a veure amb el poder creixent dels caps de 
les tribus nòmades. 

Com a símbol de riquesa, volien posseir 
molt menjar i fins i tot animals vius per 
a després sacrificar-los i així mostrar 
dominància, fet que va portar a 
emmagatzemar aliment, experimentar-hi i 
domesticar els animals. Alan H.Simmons 
hi afegeix motius religiosos, associats a les 
festes cerimonials en honor de les divini-
tats o propiciadores de la caça 
(2011, The Neolithic revolution in the 
Near East: transforming the human 
landscape). 

David Rindos 4  en la seva publicació The 
Origins of Agriculture: An Evolutionary 
Perspective (2013) explica que es va començar 
per protegir les plantes que donaven fruit co-
mestible dels depredadors i d’aquí es va crear 
un terreny apte per al conreu, primer casual i 
després intencionat. 
Aquest fet va ser incrementat per la pressió 
demogràfica, que feia més important tenir 
accés regular al menjar. Les primeres plantes 
que van tenir èxit en la sembra van ser el blat 
i els pèsols, per la seva adaptabilitat al clima 
neolític. 

David Rindos 4: (1947-1996) Va ser àrqueòleg i a la Universitat de Cornell a Estats Units. Va escriure diferents obres entre elles  “ 
The origins of agriculture” (1984) que va ser una innovadora contribució sobre els origens de la agricultura. 
Peter Richerson Richerson 5(1967):  És un biòleg nord-americà professor emèrit distingit del Departament de Ciències i 
Polítiques Ambientals de la Universitat de Califòrnia, Davis. 
Robert Turner  Boyd (1975) 6: Robert Boyd és un antropòleg nord-americà. Professor de l’Escola d’Evolució Humana i Canvi 
Social de l’Arizona State University. Entre els seus interessos de recerca s’inclouen la psicologia evolutiva i en particular les arrels 
evolutives de la cultura. 
Robert Bettinger (1948) 7: És professor emèrit distingit del departament d’Antropologia a l’ala evolutiva. 

Mapa mundi de la vegetació 
durant l’últim Màxim Glacial

De maulucioni - Gobierno de EEUU, 
Dominio público, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=9571541

Altres estudis de Peter Richerson 5, Robert 
Boyd 6 i Robert Bettinger 7 (“In search of 
homo economicus: behavioral experiments 
in 15 small-scale societies.” American 
Economic Review 91.2 (2001) apunten que 
la revolució neolítica va ser desencadenada 
pel final de l’última glaciació, fa aproxi-
madament deu mil anys enrere. L’augment 
de la temperatura de la Terra va propiciar 
un clima més suau, el qual va permetre un 
creixement ràpid de la població caçadora 
recol·lectora a causa de l’abundància de 
recursos. 
L’ésser humà és per definició un ésser curiós 
i emprenedor. Els grups nòmades tenien 
de forma intrínseca aquesta necessitat de 
conèixer noves realitats i descobrir nous 
espais mentre migraven. Va ser gràcies a 
aquest moviments migratoris, suscitats pel 
seu afany de descoberta, que els continents 
es van anar poblant i els diferents grups nò-
mades es van adaptar a les particularitats de 
cada regió, originant així diferents establi-
ments arreu del món.
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L’assentament dels grups nòmades en difer-
ents indrets d’arreu del món va portar a de-
limitar dins les societats un cert ordre social, 
i possibilitar la formació de poblats i ciutats 
diferenciant-se pels seus costums, llengües i 
característiques socials. 
Aquest canvi d’estil de vida va permetre a 
les diferents societats la dedicació del seu 
temps, que fins aleshores havien destinant a 
caçar, recol·lectar i desplaçar-se, cap a altres 
activitats, les quals més endavant i al llarg 
dels segles, van convergir en l’aparició de 
l’escriptura i altres aspectes tècnics que van 
fer avançar la humanitat i entrar a període 
de la història conegut com l’Edat antiga, al 
3.000 aC.

Tot i la suavització del clima fruit del final de l’última era gla-
cial, hi havia oscil·lacions de les temperatures i de les condicions 
climàtiques, de manera que les condicions humides eren seguides 
d’altres de sequera, provocant així que la disponibilitat de plantes i 
animals fluctués bruscament i els recursos resultessin escassos.  
D’aquesta manera, es creu que la transició vers l’agricultura va ser 
el resultat d’una crisi demogràfica d’abast mundial. La població va 
començar a créixer i el menjar esdevingué escàs, fent així que l’agri-
cultura resultés la solució per a aquest problema, i conseqüentment, 
el sedentarisme.

2.2 NOMADISMe a l'actualitat

ELS POBLES NÒMADES
L’estil de vida nòmada al llarg dels anys ha sigut amenaçat, sempre ha existit aquesta forma de vida però 
normalment en segon pla.
El sedentarisme era el principal estil de vida i sovint no permetia el nomadisme. A diferents territoris 
s’ha intentat immobilitzar-los per la força de l’Estat degut a que es tracta d’una manera de viure difícil de 
controlar i vigilar. Al llarg del segle XX aquelles ciutats que cohabitaven amb grups de vida nòmada 
intentaven immobilitzar-los a territoris concrets i no permetre la seva lliure circulació marcant i 
imposant el sedentarisme de manera forçada.

Els Tlingit es tracta d’un dels grups més grans 
de nòmades, forma part dels indígenes del 
continent americà. Es dediquen a caçar i pes-
car. Una característica de la seva cultura és la 
dieta que segueixen formada per peixos,
 foques i algues marines. Una comunitat 
d’aquest grup de nòmades encara manté les 
seves terres i tradicions a la frontera d’Alaska i 
la Columbia Britànica, tot i que la gran ma-
joria, no segueix la seva forma tradicional de 
vida. 
 
 

Els Kochi són un grup de nòmades pastors que 
viuen a Afganistan, aproximadament en total 
son 2.4 milions, tot i que només 1.5 milions 
mantenen un estil de vida realment nòmada. 
Crien ovelles i cabres per poder-les vendre i 
així poder comprar aliments. S’han mantingut 

fora del que es considera el món modern.
 

Els Sarakatsani és un un grup de persones 
majoritàriament establert a Grècia que va 
ser totalment nòmada des del segle IV d.C, 
però que actualment s’han allunyat d’aquesta 
manera de vida tot i que encara la tenen molt 

present en la seva tradició i creences. 
Existeixen  moltes connexions amb la seva 

llengua, art i costums amb la Grècia 
pre-clàssica.

 

Els següents grups de nòmades que 
s’esmenten a continuació són pobles que 
viuen en diferents indrets del món però 
que tots guarden entre ells una 
característica en comú: actualment encara 
són pobles nòmades i viuen si les condi-
cions geopolítiques no els ho han dificul-
tat, molt fidels a l’estil de vida dels seus 
avantpassats: 
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Els Pokot es tracta d’un grup de pastors 
que viu a Kenya i Uganda, subsisteixen 
gràcies a la cria de bestiar com vaques, 
ovelles i cabres. Avui en dia son uns 
700.000 i encara segueixen l’estil de vida 
nòmada. Tenen una cultura material 
que inclou joies, teixits, estampats de 
perles i també són coneguts pel seu 
folklore. La paraula parlada, els refranys, 
endevinalles i històries són molt 
importants per ells. 

Els Khoisan són un col·lectiu de dos 
grups de nòmades, per un costat els San, 
que són recol·lectors, i per altra banda, 
els pastors Khoi. Els dos viuen a grans 
extensions al sud d’Africa. 
La modernització del seu voltant  ha 
amenaçat la seva forma de vida, però el 
desert ha permès aferrar-se a la cultura. 
Genèticament, s’han trobat proves que 
els relacionen amb alguns dels primers 
humans. 
 Els Nukak- Maku fins al 1981 vivi-
en completament amagats a la selva 
amazònica de Colòmbia. Actualment 
són menys d’un miler degut a la mort 
d’alguns per malalties portades des de 
l’exterior dels grups. Tradicionalment 
eren caçadors recol·lectors, i durant els 
anys s’han convertit en experts de l’ofici, 
utilitzant dards de verí, javelines, etc.

Els Irish Travelers (viatgers irlandesos) 
és un grup nòmada irlandès també 
conegut com Pavees és un gurp ètnic dif-
erent als irlandesos que actualment 
suposa un 0,7% de la població de la 
República d’Irlanda, amb un total de 
30.987 persones (Central Statistics Office 
Ireland, 2019). Tradicionalment 
aconsegueixen part dels seus ingressos 
mitjançant la cria de gossos com el 
llebrer.

SEDENTARISME FORÇAT

El sedentarisme forçat és el sedentarisme que 
adopten els grups nòmades quan es veuen 
obligats per l’Estat del territori per on es 
desplacen a aturar el seu mode de vida 
nòmada per replegar-se i establir-se en un 
indret fix sense la seva voluntat, sinó per 
imperatiu jurídic.  
 
Un dels casos més significatius de 
sedentarisme forçat és els àrabs beduïns. 
El procés de sedentarització el qual es van 
veure sotmesos va començar durant l’Imperi 
Otomà 8 (1858) però es va accelerar després 
de la creació d’Israel, ja que entre el 1968 i el 
1989 van construir diferents pobles destinats 
especialment a la sedentarització d’aquestes 
persones. També es coneixen pel nom 
d’ habitants del desert i és un dels grups més 
nombrosos de nòmades (9.350.000 nòmades 
beduins) que han adoptat el sedentarisme de 
forma forçada.
 
Aquest pas a sedentarisme no ha sigut 
beneficiós per moltes famílies ja que s’han 
trobat que la majoria de la població es 
troba sense feina i amb condicions molt 
dures per aconseguir satisfer els serveis bàsics, 
aigua potable, electricitat entre d’altres. Això 
provoca que els beduins es trobin en constant 
disputa contra l’estat Israelí, reclamant la pro-
pietat de les terres del desert que habitaven 
generacions enrere. 
Aquestes reclamacions legalment són compli-
cades ja que el 93% de terres són de l’estat i els 
beduins no tenen títols de propietats i no les 
poden reivindicar com a pròpies.

Imperi Otomà 8 (1299-1923): també conegut com a Imperi turc otomà, va ser un estat multiètnic i multiconfessional governat 
per la Dinastia d’Osman. Va ser succeït per la República de Turquia, que va ser oficialment proclamada el 23 d’octubre del 1923.  
Beduins: 

Tlingit 
© James Crippen/WikimediaCommons

Kuchi
© Tech. Sgt. John Cumper/WikimediaCommons

Pokot
© Roger S. Duncan, US Navy/Wikime-
diaCommons
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SENSE SOSTRE

S’associa a una persona sense sostre amb els 
captaires, aquells que canvien amb facilitat de 
població i residència i no tenen ofici concret. 
Les persones sensesostre viuen al carrer en 
una situació d’exclusió social, per motius de 
pobresa, o per una catàstrofe natural sobtada. 
No és un acte voluntari.
No disposar de les mínimes condicions per 
aconseguir un habitatge fan que la seva vida 
sigui molt difícil. A vegades malauradament 
els refugiats també esdevenen sensesotre. 

Jordi Colomer, un artista català principal-
ment dedicat a el camp de videoinstal·lació 
que  va participar al Biennal de Venècia, 
explica a la seva instal·lació que el no-
madisme ha arribat a ser “un tabú per la 
nostre societat”: El nomadisme molesta, 
posa massa preguntes. Veiem avui dia 
masses de gent obligades a 
deixar les seves cases que ja han caigut 
sota les bombes, que han entrat a una 
lògica de nomadisme”. Exposa que les 
societats modernes no accepten 
poblacions en trànsit, i recorda que “la 
humanitat sencera va ser nòmada”. 

A les dues imatges superiors, Jordi Colomer. 
Viennal de Venècia (2017)

REFUGIATS

A més, una de cada cinc persones ha estat vint 
anys fora de casa seva. En concret hi ha hagut 
casos de refugiats que al arribar a Barcelona 
els demanaven esperar-se fins a vuit mesos per 
aconseguir el permís d’asil. És el cas d’una refu-
giada de Sri Lanka que explicava que “a internet 
vaig llegir que Barcelona havia penjat Welcome 
refugees. Vaig venir buscant un futur”, però de-
gut a les dificultats aquesta refugiada, com molts 
d’altres, una vegada a Barcelona no tenia prou 
pressupost per estar-se tant de temps a pensions 
i es va trobar per primera vegada a la seva vida 
a viure al carrer. (Congostrina, A. (2019) “Vuit 
mesos per tramitar l’asil”, Diari El País, 3 de 
desembre). 

“4  de  cada 5  refugiats 
han estat  a lmenys  c inc 
anys  en t rànsit”
 (Diar i  Ara ,  2019,  C, 
Mas)

Qualsevol persona que abandona el seu país ho 
fa amb l’objectiu d’aconseguir una vida millor.  
La realitat però,  quan s’arriba al país desitjat, 
la major part de les vegades, no és la imagina-
da.  Tal com expliquen a la A l’article Mal(viure) 
a una ciutat, a la revista Metropolis Barcelona 
(núm. 70, Tardor  2007) 
Després del llarg viatge, el migrant es troba amb 
molts problemes i dificultats que d’entrada no 
havia previst. El món està essent testimoni del 
número de desplaçaments més alt mai vist, fent 
que una quantitat de 80 milions de persones a 
tot el món s’han vist obligades a abandonar les 
seves cases a causa dels conflictes i persecucions 
aquests últims anys. 

Quasi 30 milions de menors han vist negada una 
nova nacionalitat. Aquestes persones marxen del 
seu poble per desplaçar-se a llocs on poder asse-
gurar la seva vida amb un mínim per poder con-
tinuar en un lloc segur. Caminen i es desplacen 
esquivant  tota mena d’entrebancs, fins assolir la 
seva fita, tornar a tenir un lloc per anomenar-lo 
casa. 
Les dificultats per poder-ho aconseguir són 
notables i moltes vegades impossibles de superar. 
S’han creat projectes per ajudar aquestes per-
sones, reivindicant el dret d’asil i fomentant les 
actituds solidàries, però els conflictes s’eternitzen. 

Es pot parlar que quasi bé 4 de 5 refugiats han 
estat vivint en situació de desplaçament i canvi 
durant almenys cinc anys, fent que no es tingui 
un espai permanent de vivència, i sigui variable i 
es converteixin en una cerca constant d’un espai 
apte per poder viure. 

Filippo Grandi 9 (1957): És diplomàtic i funcionari de les Nacions unides d’Itàlia. Actual Comissionat de les 
Nacions Unides pels Refugiats. Escriptor del llibre “Rifugi e retorni” (2017)

"Vivim en un món on fer  la  pau 
és  molt  di f íc i l .  S orgeixen nous 

conf l ic tes  que s 'afegeixen a 
conf l ic tes  ant ics”

                 -Fi l ippo Grandi  9

Moltes vegades els processos burocràtics no són 
tant ràpids com seria convenient i les persones 
refugiades es veuen amb la necessitat de viure 
amb aquelles poques pertinences que porten a 
sobre i intenten avançar i aconseguir trobar llocs 
per poder viure dia rere dia.
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NOMADISME ESPORÀDIC 

 
La legitimitat del model sedentari com únic possi-
ble ha provocat al llarg del temps que hagin sorgit 
de manera esporàdica models de vida nòmades 
entre habitants sedentaris. Aquests nòmades es-
pontanis adoptaven aquest model de vida amb la 
finalitat d’exploració, descobriment o investigació 
que els alliberés  de les cadenes sedentàries i 
els permetés viure d’una manera nòmada.

 

Un exemple seria els expedicionaris euro-
peus que durant el romanticisme realitzaven 
viatges en solitari al centre d’Àfrica amb 
l’objectiu d’aclarir enigmes que hi havia al 
voltant del continent africà. Un dels nò-
mades espontanis més conegut per aquest 
tipus d’expedicions va ser l’explorador suís 
Jean Louis Burckhardt 1⁰, que després de 
preparar-se durant molts anys per la vida 
nòmada en països islàmics, aprenent l’idi-
oma, vivint experiències de supervivència, 
etc. va recórrer l’Orient Mig portant una 
vida completament nòmada. (2013. 
Neonómadas urbanos en territorios sedentari-
zantes. Un oxímoron de la era global. V.Lledó 11)
 

Actualment també hi ha persones que adopten el 
nomadisme espontani cansats de la vida 
sedentària i l’estil de vida actual. Moltes 
d’aquestes persones decideixen prescindir per un 
temps dels béns materials que disposen, fer les 
motxilles amb els béns necessaris 
indispensables per sobreviure i emprendre un 
viatge cap a altres continents, visitant diferents 
països, desplaçant-se d’un lloc a altre amb 
l’objectiu de descobrir món, descobrir-se a ells 
mateixos i fer tot allò que moltes vegades per 
falta de temps no s’han atrevit a fer abans.

Jean Louis Burckhardt 1⁰ (1784-1817): Era un explorador suís coneixedor de la llengut i religió àrab. Per tal de poder viatjar per 
l’Orient Pròxim es va fer passar per mercader. 
Neonómadas urbanos en territorios sedentarizantes.  Un oxímoron de la era global 11: Tesis Màster Realitzada en Arquitectura i 
urbanisme del paisatge  per Victor Lledó. 

NÒMADA DE CONEIXEMENT

TERMCAT 12: És un consorci públic català creat el 1985 amb la finalitat de garantir el desenvolupament i integració de la termino-
logia catalana per elaboració de recursos terminològics, la normalització de neologismes i l’assasorament terminològic. 
John Moravec 13: Investigador, futurista. Expert internacional investigador sobre el futur del treball i educació. Creador del Con-
cepte de knowmad i autor de llibres com Emering Education Futures (2019) i Knowmad Society (2013) entre d’altres. 

Un knowmad és valorat pel seu 
coneixement personal, la qual cosa li 
proporciona un avantatge competitiu 
pel que fa als altres treballadors.
L’aprenentatge és present en aquestes 
persones però posant èmfasi a com 
s’aprèn.
Exposant la proposta conceptual “de 
l’aprenentatge invisible” tractat en el 
llibre titulat “L’Aprenentatge 
Invisible”.  
 

El nomadisme també pot ser una forma de 
coneixement. Els nòmades de coneixement 
són persones innovadores que amb 
tecnologia digital, son capaces d’adaptar-se 
a nous reptes i  a entorns laborals canviants. 
Aquells que enlloc de quedar-se allà on són, 
tenen les eines i l’obertura mental necessàries 
per transitar constantment per una franja 
molt àmplia del món del coneixement.
 
Nòmada del coneixement és la forma pro-
posada pel TERMCAT 12 com a equivalent 
de knowmad, denominació creada per John 
Moravec 13 el 2011 a partir de know 
(‘conèixer, saber’) i nomad (‘nòmada’). 
Es pot considerar que una persona nòmada 
de coneixement és aquella que és 
innovadora, creativa i imaginativa, amb una 
capacitat de treballar en diferents condicions 
i tant de manera individual o col·laborant 
gairebé amb qualsevol persona, a qualsevol 
moment i qualsevol lloc. 
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NOMADISME MODERN 

José Ignacio Ruiz Olabuénaga 14 (1929): Doctor de Sociologia a la Universitat de Fordham (New York), doctor en  Filosofia i Cièn-
cies de la Educació (UPV)  i també director de CINDES (Iniciativa de Conversió i de Desenvolupament Empreserial)
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El nòmada modern fuig en direcció a un 
futur que li ofereix oportunitats.  Essent el 
propietari del seu futur incert (majoritària-
ment) no es conforma i es desplaça de for-
ma multidireccional. (Olabuénaga, 2007) 14. 
 De manera solitària es mou i esporàdica-
ment es vincula amb col·lectius. Aquesta 
forma de vida fa que sigui difícil establir 
unes normes dins una societat mòbil. El 
nòmada tribal en canvi, té una pertinença 
de col·lectiu, de suport i seguretat. 
 

Així doncs, la principal diferència entre els nòmades tribals i els nòmades 
moderns rau en el seu origen. Per una banda, els nòmades tribals actuals són 
un col·lectiu de persones que viuen de forma nòmada o seminòmada igual que 
els seus predecessors, imitant la manera de fer i viure que sempre han conegut, 
sense qüestionar-se la raó però havent-se hagut d’adaptar en menys o més me-
sura a les condicions externes que els han sigut imposades. 

A diferència d’ells, els nòmades “moderns” ho són per elecció. Aquests han 
d’haver viscut en societats sedentàries i han d’haver pres la decisió voluntària 
d’adoptar una forma de vida diferent. Aquest nou mode de vida que adopten 
parteix del nomadisme tradicional  i incorpora les seves característiques prin-
cipals però adaptades a l’actualitat, es beneficia de les noves tecnologies i les 
facilitats del s.XXI. Els desplaçaments i el no tenir un lloc fix continuen essent 
l’eix central del seu modus vivendi. A partir d’aquestes premisses, en l’actualitat 
s’han identificat tres tipologies de nomadisme modern que es detallaran més 
endavant: el neonomadisme, el nomadisme urbà i el nomadisme diari. 

2.3 SOCIETAT ACTUAL,  

      BRESSOL DEL NOMADISME MODERN

La ciutat és la més directe de les conseqüències 
del sedentarisme. Paulatinament van anar desa-
pareixent les tribus nòmades, començant a es-
tablir-se en poblats que van anar creixent fins es-
devenir ciutats. 

El lloc propi dels éssers humans des de l’inici de 
la sedentarització és la ciutat. S’explica que l’espè-
cie humana només comença a ser humana quan 
organitza conscientment la seva convivència 
(Metropolis Barcelona, 2007). La cultura nòmada 
actual també es centra a la ciutat, les ciutats per-
meten el flux entre persones i fomenten una bona 
convivència entre totes les persones que hi viuen.

El sedentarisme ha estat un estil que tot i les 
transformacions que hi ha hagut a l’arquitectura, 
a les ciutats i a la societats no ha permès que dis-
minuís la relació habitant i entorn arquitectònic. 
Els desplaçaments actuals sorgeixen en part pels 
estats d’ànims, per la necessitat de circular i de 
moviment. 
La circulació és permanent i res pot parar el 
flux. No es parla només del fet de portar la casa 
“ a l’esquena” sinó del 
moviment en conjunt, 
el trasllat.

 

LES CIUTATS

“L a movi l idad es  la que ha 
hecho posible  histór i- camente 
la  apar ic ión de  las grandes 
c iudades  y  que e l  mundo rura l 
haya ido abandonando progre-
s ivamente  la  a ldea  para  construir 
los  centros  metropol itanos  hasta 
a lcanzar  e l  nivel  de  metropol i-
tanización g lobal  ac tua l .”  (Ola-
buénaga,  2007)
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Marc Augé (1935) 15: És un antropòleg francès, especialitzat en etnologia. Docent  d’antropologia i etnologia a l’École des Huates Etudes en 
Sciences Sociales Antropologues. 

Es poden definir els “No llocs”  com espais de l’anonimat de les ciutats. Són identificats com 
espais de trànsit, de flux dins les societats 
contemporànies. Sent zones efímeres i enigmàtiques 
que creixen i es multipliquen al món modern com 
ara xarxes de comunicació, els mass media, les grans 
superfícies comercials...entre d’altres. Aquests llocs 
impersonals i que no tenen història al darrere que han 
sigut creats merament per la funcionalitat que tenen ni 
tampoc signifiquen res per la gent que visiten els llocs 
provisionalment.
Marc Augé 15 L’autor del llibre “Los no lugares espacios 
del anonimato una antropologia de la sobre moderni-
dad” exposa que els no llocs són espais intercanviables que composen la nostra contempo-
raneïtat i són part del trànsit del moviment de les persones.

EL
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CS

Terminal de l’Aeroport de Washing-
ton-Dulles

“Les  c iutats  tenen una memòria  que dia loga 
amb la  nostra ,  la  provoca i  la  desvet l la .  Tenen 

una memòria  històr ica : 
dins  la  concepció  moderna 
de  c iutat ,  e ls  monuments 
s’afegeixen a ls  monuments 
per  donar  a l  paisatge  la 
seva  dimensió  tempora l  i  e l 
c iutadà s’encara  cada dia  a 
les  petjades  d’un passat  que 
e l  seu propi  recorregut 

retroba,  recobra  o  depassa .” 
Marc  Augé (1993)

Les ciutats han anat evolucionant 
paral·lelament amb la societat, però 
sovint la seva arquitectura i disseny 
obliguen a les persones a adaptar-se 
perquè no estan pensades per per-
metre el seu desenvolupament amb 
facilitat.    

La sociòloga holandesa Saskia 
Sassen 16, a finals dels anys noran-
ta, en la seva obra “The Global 
City” (1991),  introdueix el con-
cepte de ciutat global. La principal 
apor-tació d’aquesta  “Nova 
geografia de la centralitat” és 
que situa la ciutat com a prin-
cipal protagonista de tot el que 
succeeix en l’escenari global.
Aquestes ciutats globals formen 
una xarxa d’escala planetària 
per la qual es desplacen fluxos 
econòmics i de la informació i 
són les que realment importen a 
escala mundial per l’economia i 
la presa de decisions, així com, 
per la producció industrial i el 
desenvolupament de les tecnologies.
Són ciutats hiperconnectades, 
hubs econòmics i de innovació 
que poden atreure seus governa-
mentals, empresarials, culturals, o 
científiques. 

LES CIUTATS GLOBALS

Són ciutats plenes de talent, 
creativitat i oportunitats, ciu-
tats diverses que aposten per la 
sostenibilitat i la qualitat de vida.
Aquestes ciutats també acu-
mulen desigualtats, pobresa, 
contaminació i estan exposades 
a fenòmens impredictibles. 
Posteriorment, a l’any 2016, 
Brookings Institution va im-
pulsar un estudi en el que es 
revisava el concepte de ciutat 
global a partir de l’anàlisi de grans 
àrees metropolitanes del planeta. 
Aquest estudi demostra que les 
ciutats globals no responen a un 
patró únic i homogeni. Ho són en 
la mesura que aporten un alt valor 
afegit a àmbits considerats claus per 
l’economia global, la innovació, la 
ciència, el talent o la connectivitat.

Hi ha ciutats que es mostren clara-
ment competitives en tots els àm-
bits. Són els pesos gegants de les 
ciutats globals tradicionals: Nova 
York, Los Angeles, Londres, París i 
Toquio. Hi ha altres ciutats globals 
emergents com Shangai, Pequin, 
Hong Kong, Singapur i Seul. 

Altres ciutats destaquen en alguns 
àmbits. com Barcelona és una de 
les ciutats europees que atrau més 
turistes i capta esdeveniments, 
genera dinamisme en el sector 
dels serveis i mobilitza talent, llocs 
de treball d’alt perfil i inversions.

Aquesta nova geografia de ciutats 
globals afavoreix que el 
neonòmada es desplaci d’una 
a l’altra impulsat per l’atracció 
d’aquestes ciutats. Es generen unes 
forces d’atracció i repulsió que 
són característiques intrínseques 

d’aquestes ciutats.

Saskia Sassen 16 (1987) : És una sociòloga i economista estatunidenca. Coneguda per les seves anàlisis sobre la globalització i 
migracions internacionals. 

Començant per l'esquerra:

Imatge aèria de Londres i Seul .
Imagery Maxar.
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És a finals del segle XIX, que l’aplicació de motor va 
permetre accelerar el ritme i per tant, la velocitat de 
la mobilitat, facilitant els desplaçaments, intercanvis i 
comunicacions. També a partir de la meitat del segle 
XX amb l’electrònica es va produir un canvi consider-

able gràcies a les noves 
tecnologies.
Avui en dia s’està vivint una 
edat “d’or” en mobilitat. La 
facilitat de desplaçaments amb 
la quantitat de mitjans de 
transport i la seva rapidesa 
permet una mobilitat 
extraordinària.  Les fronteres 
per molt que es trobin a milers 
de quilòmetres de distància 
cada dia semblen més a prop 
ja que la mobilitat com si no 
tingués límits. 

LA MOBILITAT 

És indiscutible que la mobilitat és un dels 
pilars fonamentals a la societat actual, enlloc 
de  disminuir,, la mobilitat de persones entre 
llocs diferents, clarament augmenten. Cada 
dia hi ha més persones i  més coses que es 
desplacen i cada cop, gràcies a la tecnologia, 
més de pressa. La 
velocitat ha revolucionat 
la societat fins al punt 
que es pot anomenar, 
amb tota facilitat, 
societat mòbil. 
La mobilitat és un 
fenomen central de la 
nostra societat. Ha estat 
present al llarg de tota la 
història lligada als canvis 
de vida de les persones i 
la seva forma de 
desplaçament.

A l’obra de Olabuénaga titulada “Movilidad en la Sociedad Española 
Nomadismo y Utopia” (2007)  es formulen un seguit de preguntes que es 
poden utilitzar per entendre i reafirmar aquestes situacions de mobilitat.  
Són preguntes retòriques que es pot fer un mateix i reflexionar sobre els 
desplaçaments de la vida quotidiana i la mobilitat, tant a escala més local, 
com internacional.

Ai
xí

 d
on

cs
, e

s 
co

ns
id

er
en

 d
ife

re
nt

s 
ti

pu
s 

de
 

m
ob

ili
ta

ts
:  

ve
rt

ic
al

, h
or

it
zo

nt
al

 o
cu

pa
ci

on
-

al
, o

 r
es

id
en

ci
al

, t
ur

is
m

e,
 v

ac
an

ce
s,

 fl
ux

os
 

m
ig

ra
to

ri
s,

 d
es

pl
aç

am
en

ts
 m

as
si

us
, i

nf
or

-
m

ac
ió

 i 
co

ne
ix

em
en

ts
.

Fotografia de Richard Heersmink

Quants individus resideixen al mateix municipi que van registrar el seu naixement? 
Quants treballen al mateix sector o nivell professional que els seus pares? 
Quants han conclòs el seu nivell educatiu al mateix nivell dels seus pares? 

Quants treballen al mateix municipi en el que resideixen? 
Quina distància separa el lloc de residència amb el de treball? 

Quants surten del seu municipi per gaudir de les seves vacances anuals? 
Quants han sortit una o dues vegades a l’estranger poc temps? 

MIGRACIÓ

L’augment de les migracions a les últimes 
dècades posa el focus en la manera de migrar 
de les persones, ja que aquestes difereixen molt 
segons el lloc d’origen, la seva situació  geo-
política i les possibilitat econòmiques dels 
migrants. Les onades migratòries recents i 
sobretot les actuals, gràcies al seguiment dels 
mitjans de comunicació i ONGs,  han mostrat 
que a les pròpies dificultats de la migració 
forçosa, s’hi suma el rebuig de molts països 
acollidors i la passivitat de les autoritats. 
D’aquesta manera es podria dir que en 
augmentar el nombre de països d’origen, destí i 
trànsit, al mapa mundial de migracions 
internacionals s’hi observa que tots els països 
poden ser al mateix moment receptors, 
emissors i territoris de trànsit.
El flux migratori actual és complex. Hi ha 
infinitat de línies que connecten qualsevol punt 
del globus terraqüi amb un altre. Aquestes 
connexions fa poc haurien estat impensables.

Antonio Fernández Vicente  17(Tarragona, 1966) Professor de la teoria de la comunicació, Autor de llibres com "Ciudades de 
aire: la utopía nihilista de las redes" (2016), Nomadismos contemporáneos (2010) entre d'altres. 

Al 2019 el nombre de migrants 
va arribar a 272 milions de 
persones, 51 millions més que 
el 2010. Els migrants inter-
nacionals son un 3,5 % de la 
població mundial, la xifra està 
en tendència ascendent com-
parant-se amb el 2,8% del 2000 
i el 2,3% del 1980.

Una altre característica principal de la 
nostra societat contemporània és la mi-
gració entre ciutats,  desplaçaments entre 
països o pobles.
 Antonio Fernández 17  exposa al llibre 
"Nomadismos contemporáneos: formas 
tecnoculturales de globalización" (2010)  
que la migració és “un desplazamiento 
voluntario o forzoso de un individuo, de un 
grupo social o de toda una comunidad, que 
cambian de residencia durante unos años o 
para el resto de su vida”. 
Tal com s’ha explicat, la migració ha estat 
present des de l’aparició de l’ésser humà. La 
cerca d’un entorn més adequat per viure 
ha fet desplaçar a les persones al llarg de 
la història. Moltes vegades el motiu de les 
onades migratòries forçoses són les crisis 
econòmiques, les guerres i conflictes, les 
catàstrofes naturals, la pobresa o 
simplement el desig d’aconseguir una vida 
millor. Els destins de les migracions s’han 
diversificat de manera considerable i ha 
augmentat el nombre de països implicats 
en els desplaçaments i en les rutes mi-
gratòries.  

Gràfic de Població dels migrants interna-
cionals 
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EL CAMINAR

COMUNICACIÓ

Al ciberespai, es potencia la capacitat de 
socialitzar-se amb persones, és a dir a través de 
comunitats virtuals per molt que no hi hagi una 
proximitat física també s’estableixen vincles. Per 
tant podem veure com la comunitat no ocupa 
un espai en el món físic tant gran sinó en el 
ciberespai.  

L’acció de caminar pot entendre’s com un procés 
d’interacció amb l’entorn urbà, que permet 
aconseguir trobar una relació física i mental a 
l’espai on s’habita en aquell moment. Tal com es 
desenvolupa al llibre “El 
Andar como práctica estética” (2013) de Frances-
co Careri, la pràctica de caminar permet 
qüestionar les maneres que els arquitectes i 
planificadors urbans entenen la ciutat i també 
permet fer visibles aquells espais que de mica 
en mica van apareixent a les ciutats. El caminar 
resulta ser una eina que possibilita una lectura 
crítica de la ciutat, transgredint amb la forma de 
relacionar-se amb el paisatge i els usos de la ciu-
tat. La creació de límits o fronteres imaginàries 
sorgeixen a mesura que el caminant recorre 
l’espai urbà, redibuixant línies imaginàries al
 paisatge i creant noves representacions de la 
ciutat diferents que les tradicionals.  
L’autor exposa que “el hecho de andar se 
convirtió en una acción simbólica que permitió 
que el hombre habitara el mundo.” La condició de 
nòmada va facilitar construir relacions entre els 
homes i els territoris. I tot que en l’actualitat els 
desplaçaments es fan majoritàriament en mitjans 
de transport, l’acció de caminar sempre permetrà 
a l’ésser humà no haver de deprendre de res ni de 
ningú per desplaçar-se.

La comunicació en les últimes dècades ha 
canviat degut principalment a les ofertes 
que ofereixen tant internet com les xarxes 
socials. Les noves tecnologies han 
proporcionat només estructures de 
relació amb la resta de persones.

2.4 DESCRIPCIo DEL MOVIMENT NoMADA  

MODERN/ ACTUAL

Tot i que la societat actual és sedentària per definició, hi 
ha molts individus nòmades que tenen com a espai de 
circulació principal les ciutats. Les ciutats permeten crear 
connexions de mobilitat, d’informació, etc. 

Dins les ciutats actuals hi conviuen diferents tipologies de 
nòmades, els quals tenen unes característiques comunes 
però que alhora es diferencien en alguns aspectes, fent-
los únics i singulars. Aquest ventall actual de nòmades 

presents a les ciutats són els neonòmades,  els nòmades urbans i els nòmades 
diaris, entre altres maneres de viure que es puguin anar-se desenvolupament 
a partir d’aquestes. 
 
Així doncs, el present projecte es centra en les ciutats com a nucli urbà on 
interactuen els individus marcats per aquestes anàlogues formes de vida, que 
tracen camins independents des del mateix punt de partida dins d’un sistema 
organitzat i aparentment sedentari.

La vida nòmada té una 
història, però cap a on

evolucionarà en el futur? En 
la societat actual hi ha una 
tendència de mobilitat molt 

elevada provocada per 
diferents factors. 

Tal com s’ha explicat,  el mode tradicional de 
vida nòmada al llarg de la història s’ha vist 

obligat a enfrontar-se a dificultats per
 sobreviure dins dels governs capitalistes, tot i 

això continuen sorgint nous models i cada 
vegada més variats de nomadisme. 

 

Neonòmada

Nòmades urbans

Nòmades diaris



32 33

Pa
rt

 t
eò

ri
ca

Part teòrica

NEONÒMADA

El perfil del neonomada és el d’un individu 
urbanita que es desplaça d’una ciutat a l’altra, 
mogut per l’atracció d’aquestes ciutats. Sent 
una força de repulsió generada per la ciutat 
on està, la qual  els incita a fugir, i alhora sent 
una nova força d’atracció per un altre territo-
ri al qual es desplaça.
 
El neonomadisme és un moviment que neix 
a les societats sedentàries i que ha arribat 
actualment a un nivell alt de popularització, 
tot i que fins i tot els adeptes i practicants, 
poden no utilitzar aquest nom per referir-se 
al concepte o estil de vida.. El fet que el flux 
de informació sigui més ràpid que el movi-
ment físic, s’ha intensificat a través de 
l’arribada massiva d’internet com a mitjà de 
comunicació ha fet que el 
neonomadisme sigui un fenomen global, i 
ha despertat interès a molta població per la 
qual desplaçar-se els permet seguir una nova 
manera d’entendre el seu estil de vida.  La 
paraula “neonomadisme” designa un estil i 
forma de pensament i acció concreta, habitar 
lo digital” (2012, Rodríguez)

És important destacar que una de les coses que 
caracteritza als neonòmades és que necessaria-
ment han hagut de viure a una societat 
sedentària. El fet d’haver viscut a una societat 
sedentària és l’únic orgíen des del qual pot 
sorgir l’impuls de fugir d’ella, d’abandonar el 
sedentarisme i buscar una forma de vida 
diferent. Aquest fenomen és global, és 
independent del territori o cultura que sigui i 
moltes persones poden esdevenir neonòmades, 
sense importar el seu lloc d’origen. 

La tecnologia és un dels elements principals per 
els neonòmades, ja que el teletreball, és a dir, 
la capacitat, habilitat i possibilitat de treballar 
des de casa, els ofereix l’oportunitat de treballar 
des de qualsevol indret, i així, deslliurar-se d’un 
lloc físic com a única localització vàlida per       
guanyar-se la vida.

NÒMADES URBANS

Els nòmades urbans es desplacen d’un lloc 
a un altre, però el seu objectiu no és només 
guanyar-se la vida en general mitjançant 
diferents dispositius tècnics que no els 
impliquin una localització física concreta per 
treballar, sinó també tenen com a objectiu 
obtenir experiències extraordinàries de la 
vida, independentment de la ubicació a la 
qual es trobin. 

Els nòmades urbans presenten certes
 diferències amb les altres tipologies dels 
nomadismes actuals. A diferència 
els neonòmades es centren en viatjar mentre 
treballa a distància.
Els neonòmades no viuen  en llocs 
necessàriament urbans, poden trobar-se 
en llocs remots i probablement es troben 
en països estrangers. Els neonòmades no 
solen tenir propietats a on viure, sinó que 
prefereixen canviar d’ubicació cada tres-sis 
mesos, vivint períodes curts a llocs diferents. 
El nòmada urbà, per altra banda, sí viu en 
un lloc més fix, és a dir, té un lloc el qual pot 
anomenar “casa meva”, encara que sigui de 
lloguer o propietat, però prefereix treballar 
des de diferent llocs de la ciutat. Aquesta 
flexibilitat de treballar des de diferents punts 
li atorga el fet de poder treballar de forma 
remota, no havent d’estar vinculat a un 
oficina. En 
conseqüència, el nòmada urbà pot triar la 
ubicació en la qual prefereix treballar.

Els nòmades diaris són aquelles persones 
que cada dia de la setmana laboral la passen 
de mitjana més de 45 minuts desplaçant-se a 
través del transport públic fins al seu lloc de 
treball, terme conegut en anglès com 
“commuting”. Solen ser persones que viuen 
a les àrees metropolitanes i que han d’anar 
fins el centre de les ciutats per treballar, o bé, 
persones que no necessàriament viuen lluny 
del centre de les grans metròpolis, però que 
per alguna raó o altre, dediquen una gran 
part del seu dia a desplaçar-se fins al lloc de 
treball i que per tant, per optimitzar temps i 
desplaçament, es passen la major part del dia 
fora de casa.

 
Els nòmades diaris marxen molt aviat al matí 
de casa seva, carregant a sobre tot allò 
necessari per superar el dia fins que al vespre, 
un cop acabada la jornada laboral, i fins i tot, 
després d’haver fet vida social, o haver fet 
exercici o  bé haver complert amb altres com-
promisos o obligacions familiars, tornen a la 
llar. No cal necessàriament que siguin per-
sones assalariades, també poden ser nòmades 
diaris els estudiants universitaris o totes les 
persones que es passen moltes hores fora de 
casa per alguna raó o altra i que per tant, els 
cal portar per necessitat a sobre tot allò que 
hauran de menester al llarg del dia. 

NÒMADES DIARIS
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FORMA DE VIDA

Una de les característiques dels nòmades 
moderns és que viuen en una societat 
sedentària. Tenen una forma de vida 
relativament estable però realitzen transllats 
diaris fent sovint els mateixos recorreguts 
en un espai curt de temps. el desplaçament 
constant forma part de la seva vida.
Els neonòmades són el protagonistes (repre-
sentants) principals d’aquest tipus de vida. No 
tenen un lloc fixe de feina, el canviar de ciutat 
els permet aprofitar les oportunitats que els 
ofereix cada lloc. Els nòmades urbans també 
tenen aquesta forma de vida, però amb  un 
espai estable per viure.

FORMA DE PENSAMENT 

En l’era postmoderna, degut als efectes de la 
globalització i als moviments 
transnacionals, les societats i els individus ja 
no compten amb un defora que els defineixi.
Per això apareix la figuració del nòmada; 
redefinir el discurs d’un subjecte complex, 
canviant i multiestratificat. 

És un modus vivendi que defineix els 
moviments de persones relacionats amb la 
feina, el turisme i els immigrants. 
El traspàs conceptual ha sigut possible, no no 
només per la llicència poètica d’alguns autors, 
sinó pel propi viatge al que es sotmeten els 
termes i els conceptes en el seu transcurs del 
temps. 
El pensament es tracta d’una forma de pensar 
el canvi, el nomadisme filosòfic com a cultura 
visual, discurs, educació, identitat i subjecte. 
El fet de ser nòmada no significa deixar de 
tenir una responsabilitat, ètica, política i 
social. La identitat col·lectiva que existeix 
en la societat mòbil és la de sentirse part 
d’aquesta mobilitat. 

El denominador comú entre les diferents tipologies de 
nòmades de la societat actual és que són persones que es 
desplacen, ja sigui per períodes curts com un dia o més 
llarg com varis mesos, i que passen poc temps a la seva 
llar, que pot ser fixe o no. Conseqüentment, els cal 
portar a sobre amb ells mateixos tot el que hagin de 
necessitar durant aquests períodes que es desplacen i 
passen fora de casa. Finalment, un tret característic de 
qualsevol tipologia de nòmada actual és la necessitat que 
els sorgeix del seu modus de viure: anar equipat amb 
roba que ofereix comoditat i que alhora sigui versàtil, 
permetent així a l'individu adaptar-se a diferents am-
bients, ajudant-lo a ser flexible als contexts que se li 
puguin presentar dins les ciutats punt central d’investi-
gació. 

Broken-  Fotografia de Natale Fong
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2.5 Referents artistics

L’artista exposa a través de les seves 
fotografies la vida que transcórre a 
llocs remots de les ciutats. La seva for-
ma de vida, itinerant tal com 
l’anomena ell, li permet desplaçar-se 
de forma  constant i passejar per les 
ciutats. 

XAN PADRÓN
(Galícia, 1969)

Les seves obres són com documentacions d’una 
ciutat o barris, observacions, moments de pau-
sa, busca llocs per seure durant hores i passar 
desapercebut per poder fotografiar persones 
a l’atzar que passen contra un mur en concret. 
Gestos quotidians, diferents, combinats creen 
narracions úniques i irrepetibles de la vida da-
vant una paret en un indret del món.

South Bank, Brisbane, Australia Chelsea Piers, NYC Medellín, Colombia

L’artista Michael Wolf va residir 
durant molts d’anys a Honk Kong 
i Paris. Van ser aquestes ciutats els 
dos objectius preferits on 
fotografiava la vida urbana, on 
l’arquitectura i la població actuen 
dins una composició que son els 
carrers. En el llibre “Informa 
Solutions” (2016) hi recull fo-
tografies dels carrers de Hong 
Kong, una col.lecció molt diversa 
de 
solucions informals enginioses als 
carrers de la 
ciutat que els residents han 
desenvolupat per fer front la 
densitat de la ciutat.  Les 
fotografies mostren la vida dins un
 paisatge urbà de capes i una 
barreja d’espais públics i privats. 
Les fotografies captures objectes 
que parlen del seu origen utilitari 
i com ara son obres d’art dins una 
“instal·lació urbana”. Explorant i 
observant el recull de
 fotograifes et pots submergir a 
l’entorn i atmosfera de la ciutat. 

Informal Solutions
(Les quatre imatges corre-
sponen a la col·lecció de Infor-
mal Solutions) 

MICHAEL WOLF 
(Munich, 1954- Hong Kong, 2019)
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 ANA REWAKOWICZ
(Polònia, 1966)

Ana Rewakowicz-  Sleeping Dress 
(les dues fotografíes superiors formen part del 
mateix projecte)

Ana Rewakowicz és una artista
 interdisciplinar Polaca. Treballa
 temes de sostenibilitat, tecnologia, i està 
preocupada per problemes de 
sostenibilitat i tecnologia i com a una 
oportunitat per la transformació a partir 
dels seus treballs. 
Els seus projectes han partit del 
desenvolupament d’elements inflables de 
diversos tipus, materials i dimencions. 
Aquestes peces són portables i 
habitables, involucrant les persones al 
centre de l’experiència. 
Per tant són escultures transportables 
dins entrons mòbils.
Una meditació sobre la pròpia movilitat 
constant. 

YOSHIKI HISHINUMA
(Japó, 1958)

Es tracta d’un dissenyador japonés 
que inicialment a ala seva carrera es 
va especialitzar en teatre i disseny de 
vestuari per escenarització. 
Al 1980 va produir peçes úniques util-
itzant el vent i l’aire, que va anomenar 
Kite Clothes i Air Clothes.  I també 
integrava tecnologia a la tradicional 
japonesa. 

 Yoshiki Hishinuma
 Trajes salvatges (1985)

La aplicació de tècniques japone-
ses tradicionals amb la tecnologia 
avançada tèxtil va aconseguir inno-
var en fashion al Japó. 
Treballant de la mà d’un enginyer 
tèxtil i un treballador del fil, es va 
aconseguir desenvolupar un teixit de 
polièster que s’estenia i es tirava amb 
calor. El resultat és un vestit estruc-
turat que aparentment sura del cos 
de qui ho porta. 

Sarah Ross
Archsuits, 2005

SARAH ROSS
(California)

Sarah Ross fusiona moda, funció i 
localisme per adaptar-se a les barreres
específiques dels seients de Los 
Angeles. Una mirada als volums negatius 
de l’espai que indiquen diverses superfícies 
construïdes més o menys susceptibles 
al suport humà. 
Allotjats en aquests 
vestits de jogging 
còmicament 
augmentats, 
semblen una 
escultura que es pot 
dur, abstraccions 
conceptuals sobre 
els cossos en públic.

Ross va dissenyar trajes per poder 
portar-se a la ciutat disposada a 
sobrevalorar objectes reals, i con-
vertir la metròpolis novament en 
un lloc per descansar i compartir 
amb els altres.  
La dissenyadora exposa que es  
tracta de conviure, la finalitat;  
d’aquestes peces no només de fer 
conviure amb els altres, sinó amb 
els nostres cossos.

Es tracta del treball de Ani Krkorian, 
una construcció portable. 
Partint de la interfície entre el cos i 
el seu entorn immediat realitza una 
construcció portable. Aquest projecte 
busca a través de la mirada de la dan-
sa, provocar les formes preconcebudes 
estàndar i produir un significat 
arquitectònic partint de l’utilització del 
cos com una eina per desplegar 
potencials de disseny. 

Les construccions serveixen com 
un mitjà perquè l’espai 
arquitectònic no sigui només 
funcional o efectiu sinó que 
també serveix per entendre que 
l’espai ha de ser al mateix 
moment efectiu i canviant. 

ANI KRIKORIAN 

Les quatre imatges corresponen al 
projecte de Ani Krokrian, 2012
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Lucy Orta és  una artista contemporània.  Les 
seves obres combinen arquitectura,  moda i 
activisme social. Les seves peces tradueixen 
les seves preocupacions davant la realitat 
econòmica, política i social. Alguns dels 
treballs més característics són el Refuge Wear 
i Body Architecture, tret a partir del 1992. En 
aquests es reflecteix una arquitectura 
corporal. Les peces tenen com a objectiu 
donar
 mobilitat i refugi a els habitants de grans 
ciutats, formant per tant una casa mòbil.

A través dels seus projectes reclama l’espai 
públic, generant un impacte en la societat 
configurant estructures modulars i 
col·lectives, que visualitzen el concepte de 
vicle social.

LUCY ORTA
(Regne Unit, 1966)

1998
Refugi de desgast, del 1992 al 1998, són 
refugis i arquitectures temporals que es 
poden transformar en roba per oferir 
protecció contra les dures condicions i 
aixopluc en situacions d’emergència. 

CRAIG GREEN 
(Regne Unit, 1968)

El dissenyador explora conceptes 
d’uniforme i utilitat. Es desenvolu-
pa en la seva major part a partir de 
peces visualment simples però 
rigurosament pensades. 
Les col·leccions de Green 
es centren en una idea en 
col·lectiu, units per un 
viatge en singular.  

Tot i que confecciona 
col·leccions masculines, els 
dissenys amb un aire uniforme 
són fuids. Les propostes 
combinen estructura
intel·lectualitat i romanticisme.
Passant de peces mínimament 
voluminoses a looks més 
sofisticats, extravagants, tots 
pensats d'una manera 
estructural.

Moncler Genius x Craig Green 2019Spring - Summer  2019

Fall-Winter 2019-2020
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POBLES  NÒMADES: 
Grups de nòmades  
que que viuen en 
pobles a diferents 
indrets del món. 

SEDENTARISME FORÇAT: 
Es tracten de grups nòmades 
que es veuen obligats a 
adpotar el sedentarisme per 
part de l’imposició per l’estat 
en contra de la seva volun-
tat. 

SENSE SOSTRE: 
Les persones sensesostre 
viuen al carrer en una 
situació d’exclusió social, 
per motius de pobresa, o 
per una catàstrofe natural 
sobtada.

REFUGIATS: 
A tot el món hi ha 
persones que es veuen  
obligades a abandonar les 
seves cases a causa dels 
conflictes i persecucions 
aquests últims anys. 

NOMADISME ESPORÀDIC:
El model sedentari com a 
únic model possible ha fet 
que sorgeixin de manera 
esporàdica models de vida 
nòmada entre habitants 

NÒMADA DE CONEIXEMENT:
Els nòmades de coneixement són 
persones innovadores que amb 
tecnologia digital, son capaces 
d’adaptar-se a nous reptes i  a 
entorns laborals canviants. 

NOMADISME MODERN: 
Essent el propietari del seu 
futur incert (majoritàriament) 
no es conforma i es desplaça 
de forma multidireccional.

NEONÒMADA

NÒMADES URBANS

NÒMADES DIARIS

Es tracta d’un individu urbanita que es 
desplaça d’una ciutat a l’altra, mogut 
per l’atracció d’aquestes ciutats.
Sent una força de repulsió generada per 
la ciutat on està, la qual  els incita a 
fugir.

Aquests també es desplaçen d’un lloc 
a un altre, el seu objectiu no és 
només guanyar-se la vida  mitjançant 
diferents dispositius tècnics que no 
els impliquin una localització física 
concreta per treballar, sinó també 
tenen com a objectiu obtenir 
experiències extraordinàries de la 
vida, independentment de la ubicació 
a la qual es trobin. 

Els nòmades diaris són aquelles persones 
que cada dia de la setmana laboral la 
passen de mitjana més de 45 minuts 
desplaçant-se a través del transport 
públic fins al seu lloc de treball.

=

CIUTATS GLOBALS 
MIGRACIONS

COMUNICACIÓ
CAMINAR
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La idea de ciutat com a 
assentament sedentari,  
l’arquitectura ha marcat "límits 
protectors" que ha portat a 
girar un estil de vida a un lloc 
determinat i una vida estàtica 
fora del “perillós” o descone-
gut. El nomadisme modern per 
tant permet projectar-se cap a 
una nova capacitat d’entendre la 
vida, buscant i plantejant formes 
dins un continu desplaçament. 
Replantejant en tot moment una 
indumentària que responguin a 
aquestes necessitats i persones. 

Després de la investigació teòrica en profunditat 
s'ha realitzat diferents pluges d'idees per concretar la 
manera s'ha de formalitzar aquest projecte. Una 
vegada coneguda l''evolució del nomadisme des dels 
seus inicis i la posició que ocupa 
dins la societat contemporània, 
s'han extret paraules a tenir en 
compte al llarg de tot el desenvo-
lupament pràctic: estructura, espai, 
funcionalitat, comoditat, 
protecció... entre d'altres.
Conèixer les característiques que  
engloben les ciutats actuals m'ha 
portat a conèixer quines 
necessitats tenen els nòmades 
moderns (nòmades urbans, 
nòmades diaris i neonòmades) i 
l'espai en què es mouen. Treballant 
amb la premissa d'un global tot 
allò que ens envolta com a societat. 
Fent que aquest projecte no tingui 
quatre parets marcant el que s'ha 
de crear sinó poder obrir les portes 
per expandir-ho, tenir diferents 
vies per encara-ho, crèixer i par-
ticipar a més aspectes de cara a un 
futur.

A partir d'aquest 
moment ja es va 
començar a pensar a 
dissenyar com a tal el 
projecte. 
Mantenint com a punt 
de partida les carac-
terístiques que de-
fineixen als nòmades 
contemporanis. 
Pensant com un total, 
cada un dels looks 
amb funcions mar-
cades. I basant-me 
en tot moment en els 
paràmetres que havia 
extret gràcies a la in-
vestigació que són els 
següents:

- COMODITAT I VERSATILITAT GENERALITZADA 
Cada una de les peces que sigui tant còmode com versàtil. Adaptable i 
regulable de mida depenent de la temperatura mitjançant cremalleres, 
gomes, cintes, cordes entre d'altres. 

- FUNCIONALITAT
Cada look tingui la possibilitat d'aportar diferents aspectes pensant en 
comoditat a l'usuari. Per exemple: Un que sigui adequat per resistir a la 
pluja i l'exterior, un altre amb encoixinats dotant de comoditat a l'espera a 
qualsevol lloc.

- EMMAGATZEMATGE 
Peces amb butxaques a diversos espais permetrà poder portar a cavall les 
pertinences per poder desplaçar-se. 

- RESISTÈNCIA I DURABILITAT
Utilització de teles i costures concretes per aconseguir força i resistència. 
Al ser teixits que passaran temps a l'exterior cal que tinguin durabilitat
(Costures angleses, dobles costures)

- POQUES PERTINENCES
Només dur el que és necessari, portant el mínim pes i la mínima molèstia 
a sobre  per tal que no dificulti el moviment i el desplaçament. 

- UTILITZACIÓ DE MATERIALS REPEL·LENTS A LA PLUJA 
 Protecció mitjançant formes d'aïllament amb cremalleres, teles 
impermeables.   

- MATERIALS REFLECTANTS 
Teixits i aplicacions a les peces com cordes, repunts per tenir maneres de 
reflectir per quan no sigui de dia. 

- PROTECCIÓ A LES VIES RESPIRATÒRIES 
A causa de l'alt nivell de contaminació a les ciutats,  incloure mascaretes, 
colls alts dobles, caputxes amb tapaboques per reduir la respiració directa 
de l'exterior.

- INPIRACIÓ URBANA sempre amb la funcionalitat present.

3.1 investigacio 
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A partir d'aquest estil de vida, i la manera d'actuar es treballa en el 
projecte i el disseny. Investigant siluetes còmodes, codis funcionals, 
acabats i fornitures que proporcionin durabilitat.
També s'ha buscat aconseguir crear peces i looks la recerca d'un 
equilibri i una forma de "camuflatge" a ciutats i espais urbans arreu 
dels territoris. Treballant una alliberació del moviment i comoditat, i 
al mateix moment buscar la funcionalitat de les peces.

Des del meu punt de vista com a 
dissenyadora és important intentar aconse-
guir millorar aquesta relació intentant crear 
projectes al servei de qui els porten i habiten. 
Un disseny adequat a cada "estil de vida" i 
desenvolupament fa que coneguen la societat 
contemporània i com avança cap a un futur 
molt curt sigui molt més fàcil poder entendre 
clarament el que es busca i projectar de 
manera més completa i oberta.

Des del meu punt de vista com a dissenyadora és important i
ntentar aconseguir millorar aquesta relació intentant crear 
projectes al servei de qui els porten i habiten. Un disseny adeqüat a 
cada "estil de vida" i desenvolupament fa que coneguin la societat 
contemporània i com avança cap a un futur molt curt sigui molt 
més fàcil poder entendre clarament el que es busca i projectar de 
manera més completa i oberta.

p
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s 

clau

desplaçaments 

futur

societat

individu

comoditat

canvis

moodboard conceptual
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PALETA DE COLORS

13-4403 TCX Pantone
Silver Birch

15-3922 TCX Pantone
Open Air

16-1358 TCX Pantone
Orange Tiger
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16-5304 TCX Pantone
Jadeite

19-3938 TCX Pantone
Twilight Blue

19-3906 TCX Pantone
Dark Shadow

TIPOLOGIA DE PECES
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VOLUMETRIES
CARTA DE TEIXITS

T01
COLOR: Dark Shadow
COMPOSICIÓ: 77% poliamida, 11% 
polièster, 7% poliuretà, 5% perles de 
vidre amb fil reflectant. 

T02 
COLOR: Dark Shadow
COMPOSICIÓ: 100% Poliamida

T03
COLOR: Orange Tiger
COMPOSICIÓ: 91% polièster, 6% 
poliuretà termoplàstico i 3% elastà.

T08
COLOR: Silver Birch 
COMPOSICIÓ: 95% cotó, 
5% elastà

T04
COLOR: Jadeite
COMPOSICIÓ: 100% polièster water 
repelent

T07
COLOR: Twilight Blue
COMPOSICIÓ: 100% 
poliéster de microfibra

T06
COLOR: Open Air
COMPOSICIÓ:  82% polièster, 18% 
elastà.

T05
COLOR: Orange Tiger
COMPOSICIÓ: Cotó 100% 
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FORNITURES

Pel que fa les fornitures des de l'inici de la investigació 
hi ha elements que han sigut considerats necessàris en 
tot moment per aconseguir aportar funcionalitat, 
durabilitat a les peces. (Resistència)
S'ha buscat i provat diferents opcions de codis de
 material d'acampada, motxilles buscant combinacions 
d'elements: mètòdes d'unió, ús de fornitures resistents, 
resistència d'abans la pluja. 
També s'ha investigat diferents tipus de costures, dobles 
càrregues, costures angleses i la cinta termoselladora 
com a element de reforç. 

FORNITURA: Reguladors goma
PROVEÏDOR: M. Santa Anna
REFERÈNCIA:
COMPOSICIÓ: Plàstic
PREU: 

FORNITURA: Cinta termosellada
PROVEÏDOR: El Cub. Bau
REFERÈNCIA: 02. 
COMPOSICIÓ: 
PREU: 1 euro/ metre

FORNITURA: Mosquetó Doble
PROVEÏDOR: M.La moda
REFERÈNCIA: MicroLock
COMPOSICIÓ: acer inoxidable
PREU: 2,95/ unitat

FORNITURA: Goma elàstica
PROVEÏDOR: M.La moda
REFERÈNCIA: G03
COMPOSICIÓ: goma
PREU: 30 cent/ 1 metre

FORNITURA: Fil reflectant 
PROVEÏDOR: Pixnor
REFERÈNCIA: 145017
COMPOSICIÓ: polièster
PREU: 15, 89 euros/ 2,7 metres

FORNITURA: Fil reflectant 
PROVEÏDOR: Paracord 550
REFERÈNCIA: 145017
COMPOSICIÓ: Polièster
PREU: 12,99 euros/ 6 m

FORNITURA: Cremallera imper-
meable
PROVEÏDOR: M.Santa Anna
REFERÈNCIA: 034
COMPOSICIÓ: plàstic 
PREU: 1,20/ unitat

FORNITURA: Goma elàstica
PROVEÏDOR: M.La moda
REFERÈNCIA: G08
COMPOSICIÓ: goma
PREU: 30 cent/ 1 metre

FORNITURA: Goma plana 
PROVEÏDOR: M.Santa Anna
REFERÈNCIA: G. 05
COMPOSICIÓ: Polièster
PREU: 12,99 euros/ 6 m

APLICACIONS GRÀFIQUES

S'ha investigat diferents composicions 
d'elements per crear dos estampats. 
Els dos estampats segueixen la mateixa 
gamma cromàtica que la resta d'elements del 
projecte. 
Amb les tècniques es vol aconseguir em-
fatitzar i mostrar gràficament per una 
banda (estampat 01) el conjunt d'elements 
que trobem als carrers, sobreposicions de 
indicacions de cartells, senyalètica i pel que fa 
la segona estampació (02) s'ha buscat mostrar 
l'espai en el que habiten els nòmades 
moderns, la ciutat,  d'una forma abstracte 
però que deixi entreveure punts d'aquestes 
ciutats globals. 
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3.2 LINE UP
LINE UP



PIRÀMIDE DE COL·LECCIÓ





LOOK 01

LOOK + DIBUIX TÈCNIC

Jaqueta impermeable de doble 
capa, dins aquesta hi ha 
butxaques que et permeten 
guardar pertinences sense que 
ningú les pugui veure ni agafar.Anelles per poder 

col·locar una motxilla. 

Reguladors amb gomes per 
adaptar l'allargada de la samarreta 
depenent de la temperatura i el 
moment. 

LOOK 02

Armilla de punt, opcional de posar sobre la 
peça exterior o també es podria col·locar sota 
aquesta, fent de samarreta interior.

Anelles per col·locar més 
pertinences.

Pantalons amb goma
 adaptables i preparats per 
poder emmagatzemar-hi 
coses. 

Coll alt per protegir les 
vies respiratòries. 

Butxaques fondes, que 
van de davant a 
l'esquena.



LOOK 03 LOOK 04

Jaqueta exterior amb capes que 
parteix d'una base amb una sobre 
capa que protegeix del fred. 
Aquesta capa porta botons i 
possibilita tapar-se de diferents 
formes, ja que  ni ha diversos arreu 
de la jaqueta per cordar. 

Puntades reflexants

Pantalons estampats amb butxaques 
fondes a costat i costat, per 
guardar-hi material. Imitant una 
forma de jean, còmode per caminar 
i fer hores dempeus.

Jaqueta de coll alt impermeable, 
te la possibilitat de portar-la 
penjada com una motxilla.

Part afegida per 
proporcionar durabilitat. 
També és reflectant.

Tota aquesta amb costures angleses, i 
repunts. Sobre termosellat per no deix-
ar entrar l'aigua. 

Samarreta de punt, amb unes 
obertures en forma de X es pot 
col·locar de tires, i que sigui més 
lleugera.

Franges i gomes 
per regular 
l'amplada del 
pantaló, 
poder-lo 
escurçar, o 
allargar segons 
el context.



LOOK 05

Capa impermeable amb 
caputxa. 

Esquena encoixinada per 
aportar una superfície tova i 
poder seure/ recolzar-se a 
qualsevol lloc. 

Goma al baix, per poder 
construir una peça en rodó, 
i  poder incorporar-hi les 
cames un cop asseguda o 
per tancar.

Cremalleres completa-
ment tallants a la peça. 

Un cop dividida i oberta, 
la peça, es pot utilitzar 
com a complementari per 
estirar-se o descansar.  

repunts re-
flectants

Pantalons amb obertures laterals, 
a l'interior d'aquests  hi ha una segona 
capa de tela, embolicant la cama.

Hi ha dos opcions de col·locació, la de l'esquerra de manera 
llarga (tota negre), amb butxaques.
Mentre que l'opció de la dreta és agafar l'extrem del final de la 
llarga (interior estampat)  i passar-la a sobre de la part del pit. 

LOOK 06



LOOK 06

LOOK 07

LOOK 08

Faldilla reflectant encoixinada, 
cremallera lateral que permet l'obertura 
total d'aquesta, i utilitzar-se com a 
màrfaga.

Cintes de goma per reduir 
i modificar l'amplada de 
les mànigues.

Cinta 
reflectant.

Anelles i cintes per regular l'allargada de 
les peces.

Jaqueta estil "texana" amb 
obertures laterals i cintes 
que permeten recollir tot el 
davant i derrere i portar la 
jaqueta recollida.  

Butxaca a l'esquena

Espai per col·locar el mosque-
tons i afegir-hi una motxilla per 
transportar-hi material personal. 

Reguladors i gomes tant 
a la part frontal com a  
l'esquena. 



LOOK 10

LOOK 09

Mono de cos complert, per aportar 
una ajustabilitat al cos. 

A partir de cremalleres es pot 
transformar i escurçar si fés 
un temps 
calorós.

Cremalleres per reduir 
la tela de la jaqueta i que 
sigui més curta. 

Peçes  encoixinades que 
es poden posar i treure 
del pantaló. 

Armilla impermeable 
reflectant encoixinada amb la 
possibilitat d'acoplar amb els 
pantalons 
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3.3 FITXES TeCNIQUES 
ETIQUETES

Etiqueta cosida per dins la peça. 
Cada una hi haurà el mateix, una imatge 
als voltants i al centre el nom del projecte " 
Camins Propis"

Pel que fa les etiquetes que es penjen que son 
de paper, n'hi haurà de dos tipus, el primer 
d'aquests parlem de unes il.lustracions que 
són fletxes marcant diferents direccions. 
Aquestes estaran impreses en paper trans-
parent. 

Pel que fa les altres, son etiquetes rectangu-
lars dunes dimensions de 12 x 7 que cada 
una d'aquestes hi ha :
- Nom col·lecció
- Referència - Número de peça 
- Lloc 
- Nom "autora"

LOOK 01













LOOK 02











LOOK 03









LOOK 04











LOOK 05















ESCANDALLS

LOOK 01 JAQUETA
TELES

Polièster
Lucca_polièster 80%
Reixada_ 100% polièster

FORNITURES

Cremallera termosellada
Cremalleres 
Anelles

Quantitat

4 m
70 cm
1 m

1 unitat
5 unitats
6 unitats

Preu unitat

5,95 euros
18 euros 
5,45 euros

1,20 euros
0,60 euros 
0,90 euros

Preu total

23,8 euros
12,6 euros
5,45 euros

1,20 euros
4,4 euros
5,4 euros

52,94 euros
107,94 euros TOTAL
    

confecció
 55 euros

LOOK 01 PANTALONS
TELES

Polièster
Reixada_ 100% polièster

FORNITURES

Anelles
Goma

Quantitat

1,5  m
0,5 m

1 unitat
1 metre

Preu unitat

5,95 euros
5,45 euros

 
0,90 euros
1 euro

Preu total

9 euros
2,77 euros

0,90 euros
1 euro

13,77 euros
32,77 euros TOTAL

confecció 
20 eurosS

LOOK 01 SAMARRETA
TELES

Cotó natural

FORNITURES

Goma
Reguladors goma
Ullets

Serigrafia
Pantalla + colors

Quantitat

1,5  m

1 unitat
2
15 euros/100 
unitats

Preu unitat

8,89 euros

 
0,90 euros
0,85 euros
0,15 euros

20 euros

Preu total

13,5 euros

0,90 euros
1,7 euros
0,30 euros

20 euros

36,4 euros
53,4 euros TOTAL

confecció 
17 euros

LOOK 02 JAQUETA
TELES

Lucca_polièster 80%
Teixit tafló

FORNITURES
Cremallera termosellada
Anelles
Cinta termosellada
Cinta nanses

Quantitat

2,5 metres
0,5 metres

1 unitat
1 unitats
8 metres
1,5 metres

Preu unitat

7,95 euros
17,5 euros 

1,20 euros
0,90 euros
1 euro
0,95 euros

Preu total

19, 45 euros
17,5 euros

1,20 euros
0,90 euros
8 euros

47,14 euros 
77,44 euros TOTALconfecció  

30 euros

LOOK 02 PANTALONS
TELES

Cotó de microfibra

FORNITURES
Cremallera 
Ullets
Goma elàstica
Reguladors goma

Quantitat

1,7  m

1 unitat
5 unitats
3 metres
5 unitats

Preu unitat

7,45 euros

0,65 euros
0,15 euros 
0,30 euros
0,85 euros

Preu total

14,9 euros

0,65 euros
0,75 euros
0,90 euros
4,25 euros

22,23 euros
47,23 euros TOTAL

confecció
25 euros 

LOOK 02 SAMARRETA
TELES

Punt cotó 
FORNITURES

Cinta termosellada

Serigrafia
Pantalla + colors

Quantitat

1,5  m

2 metres

Preu unitat

6,96 euros

1 euro/metre

20 euros

Preu total

13,5 euros

2 euros

20 euros

35,5 euros
52,5 euros TOTAL

confecció 
17 euros
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Amb tota la recerca que he fet sobre el nostre estil de vida, el nomadisme, les ciutats com 
a punts de connexió dels desplaçaments crec que he aconseguit desenvolupar i aconseguir 
els objectius que incialment em marcava. 

Per mostrar de manera més ordenada, i clara les conclusions les presento seguint l'ordre en 
què es mostraven els objectius. 

La primera conclusió que he extret és que el nomadisme des de la prehistòria ha estat 
present al llarg de la història, sigui d'una forma protagonista o també en segon pla. Mai 
ha deixat d'existir. Durant molt de temps eren nòmades només una mínima part de la 
població, mentre la resta era sedentària. A l'actualitat el nomadisme, de manera modera 
forma part de la nostra manera de viure i cada vegada hi ha més gent que opta per aquest 
estil de vida de manera conscient o no. Aquests son els neonòmades, els nòmades urbans, 
els nòmades diaris que comparteixen la ciutat com a punt neuràlgic i inici dels seus 
desplaçaments. 
Els defineix de manera general el desplaçament diari, sigui entre ciutats o a dins d'aquesta, 
passant el dia fora del seu espai de residència (sigui fixe o canviant), amb poques 
pertinences a sobre i amb la necessitat de portar una indumentària que els aporti comodi-
tat i facilitat per adaptar-se en qualsevol situació. 

L'anàlisi d'aquests desplaçaments, dels intercanvis d'espais, dels camins independents entre 
ciutat n'he extret diferents aspectes a tenir en compte a l'hora de pensar una indumentària 
per aquest col·lectiu en desenvolupament.
Patrons, i formes de construcció que permetin el trasllat constant, una variabilitat en els 
models i canvis d'aquests segons els contextos son punts constantment presents en el meu 
projecte. Ho són també l'aplicació de materials resistents, aïllants, còmodes i  reflectants 
per aconseguir una comoditat generalitzada, i una funcionalitat adeqüada.
A més l'aplicació de butxaques, motxilles i elements externs permet portar a sobre les 
imprescindibles pertinces. 

El nomadisme mai ha deixat d'existir. En un món globalitzat i en continu 
desenvolupament i creixement el nomadisme modern està agafant potència. 
Per un costat intentant deixar enrere el model d'un únic lloc de vivenda i  un únic lloc de 
treball, per poder avançar, i nodrir-nos d'espais nous, per explorar de manera personal i 
que proporcionaran noves experiències, innovacions i riquesa.
 

 
El fet d'estar tant de temps en un mateix espai, com ha sigut aquest 
any degut al confinament, i estar fent aquest projecte m'he trobat 
dins un joc de contradiccions.
Fins fa molt poc, estavem en un constant moviment, treballant, 
anant amunt i avall, i de cop, de manera inimaginada, es va parar 
tot.  
M'ha fet adonar de les coses que perdem quan no canvies d'espai, i 
veus i vius el mateix dia rere dia.
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