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abstract

paraules clau

Abandonament, reutilitzar, residu urbà, objecte trobat, objecte domèstic, 
cadira, moble vell, espai públic, espai urbà.

Què vol dir allò de ’ho necessito’? Realment necessitem tot allò que tenim?

Aquesta és una investigació sobre la pèrdua del vincle emocional amb els 
objectes que posseïm i la seva relació amb els espais públics barcelonins.
(Im)prescindibles són les cadires que es llencen i queden sense propietari 
al carrer esperant a ser oblidades per sempre. Som conscients de la gran 
quantitat que en llencem? I de les que es recuperen? Què és el que fa que es 
vegin com a elements pel reciclatge?

Amb l’objectiu de que no quedin només com a residus, aquest projecte pretén 
revaloritzar-los perquè es puguin tornar a utilitzar, explorant les seves virtuts i 
fent-les públiques, fent-les part del propi carrer, des-domesticar-les.

Es tracta d’evitar fomentar el produir inútilment tot experimentant amb l’objecte 
trobat i, en conseqüència, treballar creant noves versions no només de les 
cadires sinó dels espais que ocuparan.
Aprenent del propi espai urbà, (im)prescindibles és un projecte que mira de 
trobar noves maneres d’interpretar el carrer i els objectes públics per crear 
consciència de l’acumulació sistemàtica d’objectes a casa nostra. A través d’un 
procés d’experimentació i transformació es qüestiona què és el que fa públic a 
un objecte o un moble.

Cal repensar el sistema productiu i consumista actuant per revertir la situació 
d’emergència climàtica insostenible. Amb petites o grans accions, aquest treball 
voldria incitar a tothom que pugui a donar-li una segona oportunitat a tot allò 
que cregui inservible, abans de llençar-ho o deixar-ho davant la porteria de 
casa com un moble o estri vell per ser reciclat.

(cat)(cat)
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palabras clave

Abandonamiento, reutilizar, residuo urbano, objeto encontrado, objeto 
doméstico, silla, mueble viejo, espacio público, espacio urbano.

keywords

Abandonment, re-use, urban waste, found object, domestic object, chair, old 
furniture, public space, urban space.

¿Qué quiere decir eso de ’lo necesito’? ¿Realmente necesitamos todo eso
que tenemos?

Esta es una investigación sobre la pérdida del vínculo emocional con los objetos 
que poseemos y su relación con los espacios públicos barceloneses.
(Im)prescindibles son las sillas que se tiran y quedan sin propietario a la calle 
esperando a ser olvidadas para siempre. ¿Somos conscientes de la gran cantidad 
que tiramos? ¿Y de las que se recuperan? ¿Qué es lo que hace que se vean como 
elementos para el reciclaje?

Con el objetivo de que no queden solo como residuos, este proyecto pretende 
revalorizarlas para que se puedan volver a utilizar, explorando sus virtudes y 
haciéndolas públicas, haciéndolas parte de la propia calle, des-domesticarlas.

Se trata de evitar fomentar el producir inútilmente experimentando con el objeto 
encontrado y, en consecuencia, trabajar creando nuevas versiones no solo de las 
sillas sino de los espacios que ocuparan.
Aprendiendo del propio espacio urbano, (im)prescindibles es un proyecto que 
mira de encontrar nuevas formas de interpretar la calle y los objetos públicos para 
crear consciencia de la acumulación sistemática de objetos que tenemos en casa.
A través de un proceso de experimentación y transformación se cuestiona qué es 
el que hace público a un objeto o un mueble.

Hace falta repensar el sistema productivo y consumista actuando para revertir 
la situación de emergencia climática insostenible. Con pequeñas o grandes 
acciones, este trabajo pretende incitar a quien pueda a darle una segunda 
oportunidad a todo eso que cree inservible, antes de tirarlo o dejarlo delante de la 
puerta de casa como un mueble o utensilio viejo para ser reciclado.

What does that mean, ‘I need it’? Do we need all that we have?

This is an investigation about the loss of the emotional connection with the 
objects we own and their relationship with Barcelona’s public spaces.
(Im)prescindibles are the chairs that are thrown away and left  in the street 
waiting to be forgotten forever. Are we aware of the large number that we throw 
away? And of those that are recovered? What is it that makes them be seen as 
elements for recycling?

With the aim of not leaving them just as waste, this project pretends to revalue 
them so that they can be reused, exploring their virtues and making them 
public, making them part of the street itself, de-domesticating them.

The idea is to avoid encouraging useless production by experimenting with the 
found object and, consequently, to work on creating new versions not only of 
the chairs but also of the spaces they will occupy.
Learning from the urban space itself, (im)prescindibles is a project that seeks to 
find new ways of interpreting the street and public objects to create awareness 
of the systematic accumulation of objects we have at home.
Through a process of experimentation and transformation, we question what 
makes public an object or a piece of furniture.

It is necessary to rethink the productive and consumerist system acting to 
reverse the situation of unsustainable climate emergency. With small or big 
actions, this work aims to encourage those who can to give a second chance to 
everything they think is useless before throwing it away for recycling.

(cast) (eng)
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introducció
Aquest projecte d’investigació parteix d’un procés d’introspecció en els 
interessos personals que des del principi van ser múltiples i dispersos.
La soledat i l’abandonament eren els conceptes base a partir dels quals es 
van anar relacionant les demés idees principals. Per tal d’aprofundir sobre 
un tema en concret es van realitzar mapes mentals en els que es buscava 
concloure en noves metodologies i tractar de trobar el context apropiat per 
desenvolupar el projecte.

Des del primer any del grau s’ha treballat en relació a l’entorn més pròxim. 
Com millorar la relació amb el barri de Poblenou, què es pot aportar des de la 
visió de dissenyador, què poden aportar els veïns i agents implicats, però en 
general sempre en el context metropolità de Barcelona.
Així doncs, seguint el fil del que s’ha anat treballant durant aquests quatre 
anys, es tracta d’englobar totes les idees que han anant sorgint per tal de 
generar-ne una que s’adeqüi al context social en el que es viu.

El tema del consum de masses és el pal de paller des del que surten la 
majoria de qüestions que es plantegen i problemàtiques que es volen 
solucionar. Perquè produir més? La saturació en la que es viu avui dia 
de productes inútils i innecessaris porta als dissenyadors a sentir-se 
responsables, o haver-se de sentir responsables de repensar aquests hàbits 
que han anat escalant a uns nivells d’insostenibilitat dels que a hores d’ara la 
majoria de la gent n’és conscient però sobre els quals gairebé tampoc actua 
per canviar-los.

Bauman ho exemplifica amb el concepte de la societat líquida, que és tan 
criticada i qüestionada en l’època de la postmodernitat.

“La vida líquida es una vida devoradora. 

Asigna al mundo y a todos sus 

fragmentos animados e inanimados 

el papel de objetos de consumo: 

es decir, de objetos que pierden su 

utilidad (y, por consiguiente, su lustre, 

su atracción, su poder seductivo y su 

valor) en el transcurso mismo del acto 

de ser usados.”

(Bauman, 2006, p. 18)
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Els objectes que ens envolten tenen un gran influència en com pensem el 
món i en els actes que defineixen les nostres vides.
L’escriptor especialitzat en disseny Deyan Sudjic explica en el seu llibre “El 
lenguaje de las cosas” la importància dels objectes del dia a dia.
 

És per això que cal cuidar no només el que es posseeixi, sinó el com es 
consumeix, i aquest projecte d’investigació tracta d’aprofundir en aquesta 
mecànica quotidiana envers el mobiliari domèstic.
Des d’una posició de dissenyador crític, com es poden re-configurar 
objectes trobats i generar una història que els uneixi un altre cop al teixit 
social urbà?

“Hoy en día, los diseñadores, además de 

resolver los problemas estructurales y 

funcionales, son los responsables de que el 

diseño nos ‘narre’”.

(Sudjic, 2009, p. 24)

“Los objetos son con frecuencia la referencia más recurrente en el 
transcurrir de nuestras vidas; los usamos para que nos definan, para 
que emitan señales sobre quiénes somos, y quiénes no somos. A 
veces son las joyas las que juegan ese papel, en otras ocasiones son 
los muebles de nuestros hogares, las pertenencias más personales o 
las prendas que vestimos. (...)” (Sudjic, 2009).

(14)
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1Julia Schulz-Dornburg “Ruïnes modernes, una topografia del lucre” (2013).
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motivacions 
personals
Els moments difícils són els que fan aprendre, donen pas a les millores i la 
creativitat. Els canvis i noves formes de pensament estan lligats als moments 
d’agitació social i situacions de precarietat que en l’escenari de crisi actual 
són cada vegada més freqüents.

Havent crescut en un context d’incertesa com el de la crisi immobiliària del 
2008, s’aprèn a valorar molt més tot allò que es posseeix. En aquell moment 
jo encara era molt jove i encara no entenia ben bé el valor de les coses. 
Quant costa realment viure, quant costa anar a comprar al supermercat, o 
quant costen unes vambes de futbol. M’intentava imaginar què podia ser 
viure constantment depenent d’ajudes econòmiques.
Aquesta preocupació que tenia des de ben petit m’ha marcat de manera que, 
sense arribar a ser obsessiu sempre he buscat un mínim gest de l’estalvi en el 
consum.

Seguint aquestes inquietuds vaig començar a trobar l’atractiu en els objectes 
de segona mà, tant de roba com de mobles. El desgast que els caracteritza 
els hi dóna un valor totalment diferent al que jo m’hagués pogut imaginar. El 
concepte de consum canvia totalment quan te n’adones que aquest desig per 
tot el que és nou que culturalment s’ha anat apoderant de tothom, també s’ha 
apoderat de tu. I tot per simple costum i per manca de conèixer la possibilitat 
d’alternatives més sostenibles.

D’aquesta manera he anat prenent consciència de la subjectivitat del valor de 
les coses, del què costa realment viure especialment segons on es visqui.

Les ruïnes modernes al context espanyol 

son ben visibles després de la crisi 

immobiliària. Els solars buits i la costa 

massificada és l’herència que perdura i que 

per ara no té gaire esperança de canvi.
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Peces que moltes d’elles no necessiten gaire més que una mica de curiositat 
i intencionalitat per capgirar la seva estètica, i en algun cas alguna petita 
restauració que les permeti tornar a ser útils.
La revalorització en general, és un aspecte que últimament amb el concepte 
vintage ha pres força i es pren en consideració molt més que abans. Però és 
tot conseqüència del malbaratament que avui dia tot el que comprem porta a 
l’etiqueta. El cicle de vida dels objectes cada vegada és més curt i davant d’això, 
és un fet contracultural tornar enrere i acceptar peces de segona mà.
Com en tot, quan es comencen a popularitzar aquestes pràctiques sorgeixen de 
nou agents que ho mercantilitzen i exploten la idea. Parlem dels texans que es 
venen de primera mà ja trencats, i que un cop confeccionats, en la darrera etapa 
del procés productiu s’estripen, perquè així es venen millor.
I com no amb el mobiliari, que se li dona una estètica desgastada amb pintura per 
tal de fer creure que no és nou, també per vendre més.

Es poden arribar a vendre trastos vells? Què és el que fa que un objecte es 
converteixi en residu? Al mercat dels Encants hi ha molts venedors que venen 
mobles i objectes que la gent ha ‘abandonat’ al carrer, però i si aquestes 
cadires, tauletes i demés objectes canviessin l’estètica, si fossin intervinguts i es 
rellancessin amb formes orgàniques, no tant industrials, qui els voldria? I realment 
qui els necessitaria? Serien objectes més artístics o fins i tot escultòrics?

oportunitats
Davant la problemàtica dels mobles i 

objectes vells que la gent deixa al carrer, es 

tracta de dona’ls-hi una segona oportunitat 

amb l’objectiu principal de que hi hagi un 

acostament de les persones que de normal  

possiblement no es fixarien ni tan sols un 

moment en aquestes peces.
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Es tracta doncs de buscar quina és la manera més oportuna de donar més valor 
a peces la vida de les quals mai s’ha considerat que pogués anar més enllà, 
quan esdevenen velles. També trobar la bellesa a allò que és antic, desgastat, o 
que simplement no és nou, que ara per ara encara té connotacions negatives.

La novel·la d’Aldous Huxley Un món feliç escrita el 1932 ja predicava aquest 
futur distòpic en el que la gent detesta tot allò que fuig de la novetat. En un 
discurs carregat d’ironia, però que arriba a generar una certa angustia si es 
llegeix amb visió de futur, s’entén que al cap i a la fi la realitat sempre supera 
la ficció, i que la reproducció d’embrions clonats en massa no dista tant del 
present que vivim. 

3 Portada de “Un Mundo Feliz” de Grupo Editotial Sayrols (1985).2 

oportunitats

(23)
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4 (Àrea Metropolitana de Barcelona)

Aquest gràfic permet veure clarament el volum de mobles i trastos vells 
recollits per habitant que no es poden reciclar als contenidors convencionals. 
Residus que en el cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona acaben a la planta 
de gestió de voluminosos de Gavà, al Parc Agrari del Delta de Llobregat. En el 
cas dels materials de fusta que es tracten, com ara cadires, portes, armaris o 
taulons variats es trituren per després reciclar-los i enviar-los a fàbriques de 
taulells d’aglomerat o també com a font de generació d’energia.
En només 5 anys en ple procés de recuperació econòmica després de 
l’anterior crisi, les tones de recollida de mobles i trastos vells es van 
incrementar prop d’un 50% (49,1%).
A partir del 2018, amb la desacceleració del ritme de creixement econòmic 
i posteriorment en l’any 2020, amb la irrupció de la crisi pandèmica, molt 
probablement aquestes dinàmiques de creixement es revertiran.

Si de mitjana cada cadira pesa aproximadament 6kg, cadascú en podem 
haver llençat fins a quatre en un sol any.

5

oportunitats

“En el fondo, la serie no representa solamente, 

por relación al modelo, la pérdida de la 

singularidad, del estilo, del matiz, de la 

autenticidad, sino que representa la pérdida 

de la dimensión real del tiempo; pertenece a 

una especie de sector vacío de la cotidianidad, 

dimensión negativa alimentada mecánicamente 

por la obsolescencia de los modelos.”

(Baudrillard, 2010, p. 162)
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Relació entre l’art i el disseny

Què és l’art? Què és el disseny? Durant els quatre anys del grau 
aquestes han sigut les preguntes que s’han anat formulant sense 
parar i sempre hi ha hagut una incògnita envoltant-les que ha generat 
fascinació però alhora un malestar.

Està clar que són dubtes que mai s’acabaran de resoldre 
concretament ja que els dos són termes subjectius que depenen 
molt del context. Seguint el fil, la idea generatriu del projecte és 
relacionar art i disseny en el marc expositiu. Estudiar els antecedents 
històrics en que ja s’han fet les mateixes preguntes i investigar noves 
metodologies que permetin entendre d’una forma més clara que de 
vegades la societat com a conjunt ha d’abolir els límits que s’imposen 
en cada camp per obrir-se a noves possibilitats que no pretenguin 
encasellar.

 

L’estudi d’arquitectura Takk es dedica a fer peces i instal·lacions 
efímeres en les que el component matèric pren la màxima 
importància. Caracteritzats per emprar materialitats diverses i 
trencadores en una sincronia controvertida amb l’entorn, és així com 
aconsegueixen resultats diferents a allò que estem acostumats. El 
caràcter funcional té el mateix nivell d’importància que l’estètica 
disruptiva, així doncs es crea un marc difús entre si són peces i 
instal·lacions artístiques o funcionals. És tot i res alhora, són espais 
de convergència per reflexionar i contemplar activament.

disseny
art

¿

?

Takk Architecture “Love aviary” i “Y-series” (2018).

El diseño pretende siempre configurar o embellecer las cosas 
cotidianas para recordarnos que hay algo que va más allá de su utilidad 
práctica. Le incumbe, sobre todo, el aspecto emocional de los objetos. 
Se usa el diseño para conseguir que cosas con una producción de bajo 
coste parezcan caras. Hace que los objetos resulten expresivos y, por 
tanto, que tengan glamour, aun cuando muestren poca consistencia. 
¿Por qué no puede crear también objetos banales que parezcan arte, 
aun cuando quizá no lo sean?
(Sudjic, 2009 p. 151)

6 7

9

8
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Politeïsme del segle XX

En el segle de la industrialització i de majors canvis socials i demogràfics, 
l’art i la seva percepció també van donar un cop de timó. Els moviments de 
vanguardia com l’art cubista, el surrealisme, el dadaisme o el pop art van 
qüestionar per primera vegada perquè es denominava art allò que s’exposa 
en un museu, quines eren les bases per considerar una peça bella i sobretot, 
quina mena d’objectes podien ser art. Quin era el límit?

El concepte del cubisme, des de la pintura, reclamava el fet de poder veure 
el món des de diferents perspectives i representar-lo d’aquesta manera, des 
de diferents punts de vista. Un principi que mai abans s’havia considerat, ja 
que era ‘obvi’ que calia dibuixar o pintar els elements en una sola posició, i 
les formes abstractes que sorgien eren totalment dispars a qualsevol quadre 
realista dels que la societat estava acostumada.

El dadaisme, la vessant més nihilista i irracional de l’avantguarda, pretenia 
enderrocar tots els convencionalismes, no només els relacionats amb l’art, 
sinó amb la manera de viure de l’època. En una guerra que desolava Europa, 
la seva resposta era centrar-se en l’absurditat i la contraposició al poder de 
la burgesia, que era la que hi tenia els interessos posats. Tan sols el nom del 
moviment ja era la declaració d’intencions, veure el món infantilitzat, mancat 
de sentit: l’art de l’atzar. L’atzar que es traduïa en ready-mades, collage, l’objet 
trouvé, o com amb el moviment Merz de Kurt Schwitters, variants que tenien el 
mateix punt de sortida i que s’enfocaven en deconstruir l’art intel·lectualista. En 
el cas del Merz, amb el Merzbau: un collage tridimensional d’objectes trobats 
portat al límit que afectava de ple la casa de l’artista.

9 Kurt Schwitters, “Merzbau” (1923-1943). 

Al passar els anys i seguint el fil dadà i els conseqüents canvis socials en 
l’estil de vida, es va desenvolupar el moviment pop. Junt amb la potència de 
la industrialització, l’exaltació de la producció en massa i en sèrie del que 
Andy Warhol va sobresaltar i va explotar fins el punt de convertir el propi art 
en objecte de consum.

Totes aquestes vessants i els seus portaestendards s’han acabat convertint 
en semi-déus del món de l’art, la qual cosa els ha permès convertir la seva 
obra en tot allò que tant criticaven en la seva època. Sens dubte i cada cop 
més es segueixen emprant les seves tècniques trencadores i han tergiversat 
el que era l’art tradicional, obrint la ment i eixamplant els límits. Avui dia l’art 
és digital, és tendència, és un meme; i què és sinó l’art trobat, l’absurditat o 
la infantilització del món real? Tot és copiat, res és nou, i què es fals?

Sens dubte la percepció de l’art ha evolucionat molt, però sempre ha girat 
entorn a unes poques eminències que acaparen tota l’atenció i entorn de 
les quals es desenvolupa un mercat capitalista per l’adquisició de les obres 
que arriba a nivells absurds. I del qual artistes com Banksy se n’aprofiten 
per fer-ne burla i augmentar el poder mediàtic, com amb la subhasta per 
la peça “Girl with Balloon” en la que al ser venuda automàticament es va 
autodestruir.

10 Banksy, “Girl with Balloon” (2018).

marc conceptual i context

Duchamp hizo que el mundo viese los objetos de producción industrial 
como algo más que el resultado anónimo del sistema fabril. Warhol 
continuó su examen del impacto de la reproducción mecánica en la 
cultura visual. Su trabajo no era diseño, pero sin duda trataba acerca 
de él. (Sudjic, 2009, p. 152).
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Rastres del surrealisme

En el marc contextual més pròxim, a finals dels anys 70s té lloc l’exposició 
“Disueño”. L’objectiu era qüestionar la relació artesania-disseny, un disseny 
que s’havia convertit en l’expressió màxima funcionalista (academicista) i que 
com tot havia generat els seus reticents. El “disueño” (Bueno, 2019) era aquell 
disseny que pretenia donar-li el toc absurd i infantil al disseny, com Duchamp 
havia fet amb l’urinari i l’art.
Els premis que triomfaven, els Delta, donaven el seu suport als objectes 
tecnològics, de materials duradors, industrials. No hi havia lloc per a 
conceptes artístics o productes que no es poguessin fabricar en sèrie. Es 
buscava la màxima eficàcia, la màxima utilitat del producte.

Moltes de les 31 peces de la primera exposició eren reedicions iròniques de 
dissenys icònics que deambulaven entre el surrealisme i el pop, objectes 
per reflexionar que semblaven poemes de Brossa. La tendència amb els dos 
següents anys va anar a la baixa amb objectes que acabaven traduint-se en 
regals ‘pongo’ o la cultura de l’acumulació. Però el que quedà va ser l’esperit 
de la reedició, de la ruptura amb el convencionalisme de la racionalitat i la 
recerca d’aire fresc pel disseny català. 

El rastre de l’art i el disseny que van de la mà arriba avui dia amb 
l’efervescència del retrocés, del tornar als seixantes i setantes. En dos 
moments històrics molt diferents, la transició a la democràcia i la sortida de 
la crisi immobiliària en l’estat del benestar crida a dissenyadors com els ja 
esmentats Takk, Guillermo Santomà, Christian Herrera, o el grup Sociedad 
0. Tots ells treballant amb materials trobats, plàstics, o aparentment ‘contra-
aesthetics’, producte i consum del meme-art.

11 Sociedad 0, “La noche de los jueves” (2018).

12 Guillermo Santomà, “Prototypes” (2021). 
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(im)prescindibles

13 i 14 Virgil Abloh, “Markerad” (2019).

Edicions limitades

Aquest concepte que neix com a conseqüència de la producció en massa 
últimament ha atret un col·lectiu que es fa anomenar hypebeast i consisteix 
en l’adquisició d’exemplars de luxe sobretot de peces de roba de producció 
molt limitada i per tant d’alt cost. Té molta importància pels agents del 
col·lectiu no només que a les peces hi aparegui el logotip de la marca, 
sinó també etiquetes que verifiquin l’autenticitat de la peça. El mercat 
dels hypebeasts, mogut per l’eufòria de les re-ventes, busca dissenyadors 
amb molt renom que produeixin peces extravagants que inclús no siguin 
funcionals, ja que l’objectiu principal no és utilitzar-les, sinó posseir-les.

Aquestes peces no es queden només al món de la moda. El poder de les 
marques arriba a qualsevol objecte imaginable per apropiar-se’l i etiquetar-
lo com a únic. El famós dissenyador Virgil Abloh en una entrevista a Neo 
Magazine, explica la relació amb el consum i l’ostentació, però també parla 
de la col·lecció d’objectes quotidians i la relació amb les obres elitistes.  
 

Citant a Bauman sobre la singularitat:  

Per tant, com és obvi al món de la moda, tot ha d’anar renovant-se fins 
al punt que les col·leccions dels hypebeasts, i en general d’aquells que 
vulguin seguir el mateix ritme, ocupin volums excessius en què objectes 
aparentment funcionals es conserven com a peces d’art.

(35)

marc conceptual i context

La funcionalidad es específica para cada persona, pero el ethos 
de la colección es añadir una cualidad artística a artículos 
anónimos. De la misma manera que puedes colgar una obra 
de arte en la pared, esa cualidad artística también puede 
integrarse en objetos como una silla, mesa o alfombra.
(Abloh, 2019)

La lucha por la singularidad se ha convertido actualmente en el principal 
motor tanto de la producción en masa como del consumo de masas. 
Pero para poner ese anhelo de singularidad al servicio de un mercado 
de consumo de masas (y viceversa), una economía de consumo debe 
ser también una economía de objetos que envejecen con rapidez 
(caracterizada por una obsolescencia casi inmediata y por una 
vertiginosa rotación), así como de exceso y de despilfarro.
(Bauman, 2006, p. 37)
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introducció(im)prescindibles

15 Ron Arad, “Rover Chair” (1981).

Ron Arad i Martino Gamper es relacionen per haver aconseguit 
crear en el cas d’Arad una peça única i quasi escultòrica tot 
i que funcional i en el cas de Gamper una sèrie, tots dos de 
cadires elaborades a partir de l’objet-trouvé.

Els dos també amb la mateixa tècnica de l’assemblatge 
aconsegueixen dotar de formes i materials que per la 
seva trajectòria no podrien ser concebuts amb un tipus de 
producció industrial. Al haver agrupat i creat una unió peces 
de diferents cadires o d’altres materials que en principi no han 
estat pensades per funcionar, es crea una sinèrgia semblant a 
l’estètica del collage.

16 Martino Gamper, “100 chairs in 100 days” (2006).

objet

trouvé
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(im)prescindibles

17 Ernesto Oroza, “Silla corregida” (2016).

El projecte del 2008 del col·lectiu madrileny Basurama aprofita 
no només mobiliari que s’ha deixat al carrer, també un solar 
in-utilitzat per crear-hi una escenografia funcional en la que 
veïns i veïnes puguin descansar i fer barri com si estiguessin 
al saló de casa seva. S’agafa la idea de domesticitat i es 
transporta a l’espai públic per donar-li una volta i repensar el 
desaprofitament dels solars.

D’altra banda, els treballs d’Ernesto Oroza són a una escala 
més reduïda, com la sèrie de cadires de plàstic que tracta de 
‘corregir’ i incrementa el seu suport afegint taulells de fusta a 
les seves potes.

Dues estratègies diferents però que a parts iguals treballen per 
reconfortar un ús en específic, i revaloritzen el que ja existeix.

18 Basurama, “Solares al sol” (2008).

marc conceptual i context
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(im)prescindibles

Les ciutats de l’espectacle

La fama de Las Vegas a Nevada (Estats 
Units), una ciutat construïda en el bell 
mig del no-res, s’ha anat alimentant de 
la massificació, de les llums i del somni 
americà al complet.

Es parlava abans de l’oblit en els solars 
que resten abandonats, però el cas de la 
capital del joc és la contradicció pel fet de 
que s’hagi construït des d’un gran solar. 
Tot i que sigui un cas molt extrem de la 
globalització i la bogeria adinerada, Las 
Vegas demostra com l’arquitectura-cartell 
transforma totalment la percepció de 
l’espai i realça d’una manera descabellada 
l’estètica del monumentalisme i la 
simbologia de l’èxit.
Tot i que Estats Units sigui plenament 
diversa, la cultura audiovisual de 
Hollywood ensenya la seva urbanística 
fent una apologia a la planificació total. 

Es veu amb les urbanitzacions de cases 
unifamiliars, però també als gratacels de 
les grans ciutats, que com Las Vegas, 
han crescut demogràficament a una gran 
velocitat.

Què diferencia aquestes urbs amb els 
barris de faveles a Rio de Janeiro, o amb 
Ciutat Vella a Barcelona? El caos en procés. 
Un estil d’ocupació informal (Peran, 2008 
p. 25) que tracta l’espai públic com un lloc 
de canvi constant i que entre comunitats i 
divergències culturals es va construint amb 
el conflicte com a pal de paller.

Els espais lliures que sorgeixen a les ciutats 
-com per exemple a Berlín, caracteritzada 
per les grans extensions de parcs urbans- 
s’utilitzen cada un d’ells per diferents 
experiències (Peran, 2008), i sobretot 
a l’estiu prenen rellevància gràcies al 
clima que comença a ser més propici a la 
interacció social.

Seguint amb casos d’apropiació de 
l’espai públic, Marisa Gonzalez amb 
el seu projecte fotogràfic “Ellas, 
Filipinas” (2009-2010), retrata com 
les dones filipines que treballen a 
Hong Kong en serveis domèstics 
s’organitzen i els diumenges, el 
seu dia lliure s’agrupen al centre 
de la ciutat tot creant espais de 
socialització i esbarjo.

marc conceptual i context
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Publicoprivat

Quin paper juga el disseny en l’espai públic? I l’art?
Sabem de sobres perquè ens ho trobem cada dia que el carrer és ple de 
disseny gràfic i audiovisual gràcies a la publicitat, que és la bandera del 
segle XXI i sense la qual es pot pràcticament afirmar que la globalització no 
s’hauria accelerat tant.

El disseny d’espais també forma una part molt important del nostre dia a 
dia. Al segle passat amb la industrialització i l’increment de l’ús del vehicle 
privat com a transport habitual es van urbanitzar els carrers per facilitar 
la seva expansió i avui dia en molts casos s’està intentant reduir el seu 
espai per tornar-lo als vianants. També el mobiliari públic afecta molt al 
desenvolupament social. És evident que la qualitat de vida de la població 
pot dependre molt de si es viu en una zona més verda o més densa en la 
que no hi ha espai pràcticament per a relaxar-se i seure en un espai segur. 
La qüestió és si l’art i el disseny crític més enllà del street-art o graffiti que 
es relaciona amb el disseny gràfic, té alguna cosa a dir en termes espacials. 
I és que per norma tot el que es considera art normalment es mostra en un 
museu. Què pot fer el disseny per tergiversar aquest dogma expositiu?

marc conceptual i context(im)prescindibles

(42)
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(im)prescindibles
22 Lara Almarcegui, Pavelló Espanyol de la 

53a Biennal de Venècia (2013). 

L’artista Lara Almarcegui centra els seus projectes en els espais oblidats, 
solars en els que ningú es fixa, ella els troba màgics i estètics. Mitjançant 
una forma de fer formalment minimalista, trobem una càrrega de crítica 
envers l’urbanisme que arreu d’Espanya s’ha vist afectat sobretot per la 
crisi financera i pel fet que la majoria de polítics no prenen les accions 
necessàries. ‘Espais invisibles’ que l’artista mira de recuperar oferint-los com 
possibilitats per als veïns de poblats transitoris o limítrofs amb les grans 
ciutats.
Part dels seus objectius són donar a conèixer aquests espais, a través de 
guies, o tractant amb les institucions municipals per poder-los obrir a la 
ciutadania. El detonant de la seva disputa gira entorn a la pacificació dels 
espais, evitar el control i la privatització de tot arreu per on ens movem.

Perquè tot ja està pensat i determinat? Mirar de no consumir i per tant 
no produir tant és una solució? El projecte pel pavelló espanyol que va 
presentar a la Biennal de Venècia del 2013 mostra les muntanyes de runes 
de teules, ciment i d’altres materials de construcció que es van fer servir per 
construir l’edifici del mateix pavelló l’any 1922.

Així doncs amb aquestes muntanyes separades de cada material es fa 
veure d’una manera gràfica tot el que requereix la construcció, com si fossin 
ingredients per una recepta, com diu ella. L’artista, buscant els descampats 
venecians, va trobar l’illa Sacca de San Mattia creada artificialment amb 
residus de la indústria del vidre i que es considera un dels grans abocadors 
venecians. L’exercici que fa Lara Almarcegui doncs, és reconstruir el pavelló, 
i de la manera que ho fa convida al públic a veure des d’una altra perspectiva 
la pròpia construcció.

marc conceptual i context



23 Eugene Von Blass, “Plauderei” (1905).
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(im)prescindibles

Una societat saturada

Com s’ha dit des del principi, l’objectiu és no continuar en la roda de producció 
de forma quasi inconscient. Realment cal seguir pensant que si algú no 
produeix és perquè és inútil? O si algun objecte no es ven, és perquè no és 
necessari?  
Les preguntes que han anat sorgint durant el procés de conceptualització 
han sigut contrastades amb les de dissenyadors locals com Anna i Eugeni 
Bach, que exposen en una entrevista a El País la seva visió sobre el que 
realment seria efectiu per ser sostenibles, sobre la durabilitat dels projectes 
arquitectònics i els problemes que ha d’afrontar la societat quan prefereix 
reciclar abans de crear de manera més conscient.

“Aún se oye mucho eso de que es más caro arreglarlo que tirarlo 
abajo y construir de nuevo. Sí, pero ¿para quién? A la sociedad le 
sale más caro gestionar el residuo, el gasto energético de sacar 
todo el escombro y el material nuevo una y otra vez.”
(País, 2021)

Si parlem de societat global, cosmopolita, sens dubte ens ve al cap una 
extensa ciutat amb un alt nivell de diversitat cultural i poblacional. La ciutat és 
l’espai on el flux d’agents que intervenen és constant, d’aquí cap allà, sense 
parar. Un territori en el que es poden trobar espais per actuar fins que tot 
s’acaba convertint en una unitat, com el que passa amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, el conjunt de municipis dels voltants de la capital catalana.

24 Quadre “Des glaneuses” de Jean François Millet (1857).

marc conceptual i context
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(im)prescindibles

25 Fotograma de “Les glaneurs et la glaneuse” d’Agnès Varda (2000).

A les ciutats obertes (Sennett, 2010) 
es proposa trencar amb l’homogeneïtat 
establerta i modificar l’urbanisme perquè 
adquireixi un nou sentit i permeti l’entrada 
a tothom. Accions concretes contràries a la 
ciutat oberta podrien ser per exemple les 
punxes i peces metàl·liques que es disposen 
en llocs estratègics com bancs o murs per 
evitar que ningú hi pugui passar la nit. Cal 
evitar limitar l’espai amb barreres i deixar 
que sigui viscut, per què sigui un espai ric i 
saludable.

Saber veure la diferència entre la ciutat 
viscuda i la ciutat construïda. En aquest 
sentit, l’exposició que es va fer el 2008 
al CCCB, comissariada per Martí Peran, 

“Post-it city”, reflexiona sobre la quantitat 
de diferents maneres que es pot viure 
la ciutat: Des de trobades ocasionals, a 
mercats ambulants o de com es practica 
esport als carrers d’arreu del món.

.
Des d’un punt de vista més local, 
transitant per les històries dels espigadors 
contemporanis francesos, ja sigui 
d’aliments com les patates o el raïm, com 
d’objectes trobats al carrer, el documental 
“Les glaneurs et la glaneuse” de l’any 
2000 mostra que malgrat el capitalisme 
i el neoliberalisme en el que vivim, hi 
ha algunes pràctiques tan bàsiques 
que perduren amb el pas del temps de 
generació en generació.

Amb la participació de Varda, incorporant 
les seves reflexions sobre la vellesa, 
i el pas del temps que retrata amb la 
seva càmera, la directora ens mostra la 
humanitat i la naturalitat de recuperar allò 
que no s’aprofita en el consum de masses, 
allò que no és ‘perfecte’ per vendre en les 
grans superfícies i tot allò que els entorns 
urbans i rurals amaguen (o no). 

Però sobretot de com veiem ‘els altres’ i 
com podem apropar-nos a aquells que al 
dia a dia passen desapercebuts per les 
seves accions.

consum

temps

?

marc conceptual i context
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(im)prescindibles

Procés

26 Procés de disseny per alguna de les cadires de Philipp Aduatz.

La prova i error constant és el mètode a 
seguir pel projecte. L’experimentació amb 
cada material que es vagi trobant, cada 
peça que es cregui utilitzable.
Tot i que hi hagi tants residus i no tots 
siguin aprofitables, es tracta de recuperar 
els trastos vells i els objectes que guardin 
una mínima integritat, i el projecte parteix 
d’aquests. Trobant material pel carrer, 
per la universitat, i per casa, s’evita el fet 
de comprar res nou. Tractant d’evitar el 
consumir ‘inútilment’.

Què necessitem?
 necessitat n. f. 
1. Fet que una cosa sigui 
imprescindible o que faci falta 
d’una manera obligatòria.

Quan diem ‘ho necessito’ ho estem 
dient de veritat? És un verb que fem 
servir amb molta facilitat sense prendre 
consciència del que significa de veritat. 
En els temps moderns i especialment en 

el món capitalista occidental sembla que ho 
necessitem tot, per tenir-ho tot, que no ens 
falti de res i si ja ho tenim, ho canviem per 
un altre objecte de més nou: canviar o morir 
(Bauman, 2019 p. 174).

.

La cultura del remix
Tot i que Lessig va introduir aquest 
terme amb l’objectiu de que la propietat 
intel·lectual fos oberta a tothom i des d’una 
perspectiva més enfocada a la informàtica, 
aquest és un concepte que es pot extrapolar 
al domini creatiu dels objectes i les seves 
condicions físiques.

El remix com a concepte base per compartir 
idees i versionar tot allò ja existent és molt 
popular i és necessari com a metodologia 
que busca la reutilització. Un exemple ben 
clar són les re-mescles musicals. Perquè 
cal produir des de zero una cançó si es pot 
aprofitar alguna que ja existeix i donar-li una 
volta per interpretar-la personalment?

marc conceptual i context
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(im)prescindibles

27 Diagrama del procés de disseny revertit de Philipp Aduatz.

marc conceptual i context
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(im)prescindibles

28 i 29 Daniel Johns, “Chair propagation” (2021). 

Aquesta idea tan simple es veu reflectida també en el món del graffiti, en 
l’apropiació i canvi constant de l’entorn urbà com les parets, persianes de 
negocis o mobiliari públic que aquest moviment contracultural fa servir 
sobretot com a espai de crítica contemporània. Allò que té un graffiti passa a 
ser més urbà, o més artístic, o depèn del tipus de pintada? És cert que molts 
d’aquests són simples firmes dels qui l’han fet, com per deixar petjada, i això 
és el que els fa més contemporanis i anti-artístics. I és que amb el graffiti els 
artistes no busquen l’aprovació de la massa, sinó que són una simple eina 
d’apropiació espaial.

El concepte metodològic detonant és la deconstrucció de les cadires. 
Reconèixer-les, desxifrar-les i intentar saber quin és el fabricant, així com els 
materials que la composen.

En resum, crear un vincle personal afectiu amb un objecte que 
ha estat oblidat, una adopció que busca entendre com millorar 
la relació objectual i funcional, i vincular-la a l’entorn urbà.

Philipp Aduatz junt amb Daniel Johns són dissenyadors que tenen aquesta 
forma de treballar. Una de les ‘peces’ més experimentals amb l’entorn, per 
part de Johns és aquella en la que aprofita que ha nevat i genera un ninot-
seient. A aquest li incorpora fustes i d’aquesta manera li dóna estabilitat, 
en contraposició amb l’efímer del material principal, ja que evidentment la 
neu poc a poc va desapareixent. Aquesta és una ‘peça’, perquè tampoc es 
considera una cadira com a tal. És una acció, o més ben dit, una intervenció 
en l’espai natural del seu entorn. 

Per tant, podem considerar-ho disseny? Tampoc se sap del 
cert si és una acció que tot seguit es va desfer. És evident 
que en un moment o altre per la seva condició es desfaria, 
però al ser efímer, tampoc se sap si algú ho va poder arribar a 
experienciar, si ningú va poder seure-hi, si només és una ‘peça’ 
que queda en el record virtual.
Pel que fa al treball d’Aduatz se centra més en la deconstrucció 
i re-formulació buscant textures orgàniques recobrint cadires, 
com es veu a la pàgina anterior, o fent-ne motlles.

peça

entorn

marc conceptual i context
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(im)prescindibles

Seguint amb el tema de la reutilització, hi ha iniciatives molt 
interessants. Es tracta d’intentar dona’ls-hi més visibilitat: al 
carrer Sepúlveda 47, Reparat millor que nou, des de l’AMB 
(Àrea Metropolitana de Barcelona) és una eina pel veïnat amb 
l’objectiu de fomentar el reaprofitament de tot tipus d’objectes 
i el seu manteniment o reparació, des de bicicletes, tèxtils, 
cafeteres, ordinadors antics o per què no, cadires.

Aquest projecte no només té espai de tallers, sinó que també 
ofereix al seu web recursos pràctics com vídeos explicatius 
de processos de reparació concrets, entre d’altres. A més 
a més, disposen d’un magatzem on per la tarda s’obre el 
sistema d’intercanvi per punts en el que s’hi poden portar 
objectes en bon estat i bescanviar-los per d’altres que algú 
altre hagi deixat. Cal remarcar que al ser un servei impulsat per 
l’administració pública és totalment gratuït.

Millor que nou

Aquest és un exemple d’idea real i efectiva per 
evitar el malbaratament d’objectes domèstics 
dels que ens podem cansar o que ja no fem 
servir, però que algú altre li pot donar un millor 
ús. Una alternativa als mercats de segona mà, i 
en aquest cas la moneda és un fet simbòlic.

Taller de bricolatge general a l’entrada del centre Millor que nou.

marc conceptual i context
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introducció(im)prescindibles

Espai d’emmagatzematge al Millor que nou d’objectes en procés de reparació.
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introducció(im)prescindibles
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30 Companyia de circ Anna Confetti, “A la fresca”.

Perquè la cadira?
Aquest objecte tan necessari i tan 
rellevant en la història, en molts casos ha 
destacat per relacionar l’art i el disseny. 
Però el més important és que és un 
element molt fàcil d’interpretar del qual 
hem vist moltíssimes edicions i que 
som conscients de les infinites 
possibilitats que té. Es pot dissenyar 
gairebé com vulguis, la seva funció 
sempre serà la mateixa, el que pot anar 
variant és com utilitzar-la, o si és més 
confortable o menys.

Des de l’època antiga amb els trons, 
qui seia en el lloc més alt era el més 
poderós. Es concebien com a vertaderes 
escultures i es decoraven amb els màxims 
esplendors per denotar la màxima 
autoritat i respecte. Al ser un emblema 
del qui hi seia, tal i com la indumentària 
que duia certa persona, sovint es 
complementava amb els materials 
més costosos.

És evident que aquests rols de poder no 
han variat gaire, tot i que els materials 
avui dia siguin més discrets. Les cadires 
d’oficina dels alts càrrecs d’empreses 
també són més altes i més còmodes 

que les cadires que tenen la resta de 
persones treballadores. Quan entres a un 
despatx d’una persona de poder, no és 
només el silenci que genera l’aura sinó 
els objectes que vas trobant, començant 
per la porta i el seu pany, amb el que 
hi ha contacte directe, després la taula 
principal, la il·luminació i finalment el tron 
que s’imposa davant teu.

Les possibilitats tan diverses de la 
cadira, fan que cada gran dissenyador o 
arquitecte hagi creat almenys una 
a la seva vida. Cadascú vol tenir una 
cadira que representi el seu treball i 
englobi les seves idees, i aquest element 
al ser tan necessari i present en la vida de 
qualsevol persona pot ser interpretat de 
moltes maneres.

El gran rival és la làmpada. Un dels 
objectes més versionats arreu del món i 
que també té molt marge i possibilitats 
d’interpretacions. Tot i que certament 
aquesta requereix d’una tècnica més 
complexa perquè ha de tenir un sistema 
elèctric i per tant d’interruptor, permet 
qüestionar-se com es vol la llum, el volum 
i sobretot el per què de tot això?

(im)prescindibles

(64)
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Cadires davant d’una farmàcia per la cua d’espera 
a la plaça de la Concòrdia (Les Corts).
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acció/manifestació
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(im)prescindibles

Persones que recullen residus urbans al barri de Les Corts de Barcelona per casualitat, costum o necessitat.

acció/manifestació
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(im)prescindibles acció/manifestació

L’objectiu és deixar de produir més cadires 
de les que ja tenim, i per tant aprofitar totes 
les que ja funcionen i el que es pot seguir 
utilitzant. La càrrega formal està centrada 
en conèixer l’espai urbà i crear noves 
maneres d’utilitzar-lo generant un diàleg 
coherent amb les cadires domèstiques.

Del carrer pel carrer, ja que tot el que 
es troba és a l’exterior, i per tant no té 
propietari, és públic.  Experimentar amb els 
acabats i detalls analitzant què fa que les 
cadires deixin de ser objectes per tirar i que 
tothom en sigui el propietari, com passa 
amb el mobiliari que ja hi trobem ancorat.

31 Dia dels trastos a cada barri.

Metodologia

Davant de l’elevat volum de recollida de residus voluminosos a la ciutat de 
Barcelona, cal organitzar-se i planificar per on anar a buscar-los cada dia, ja 
que en funció del dia de la setmana canvien les zones on està permès deixar 
els trastos vells. Sabent això s’ha efectuat la sortida el dia que pertoca a cada 
zona per comprovar i detectar per on és més probable trobar objectes que 
siguin útils. Es constata com a les zones més residencials hi apareixen més 
mobles i en canvi a les zones industrials o deshabitades no s’hi troben objectes 
domèstics i s’hi troben materials dispersos, sobretot fustes, o directament no 
s’hi troba res.

Per tal de visibilitzar aquestes dades que es van obtenint i agilitzar les 
properes sortides, s’elaboren mapes on s’hi apunten les curiositats o el que cal 
tenir en compte per cada zona. El que és més útil dels mapes són les zones 
per on no cal tornar a buscar, ja que Barcelona té una superfície de 100 km2 
aproximadament i durant el toc de queda cal estar a casa a les deu de la nit. A 
partir del 9 de maig de 2021, amb la fi d’aquesta restricció, s’ha pogut tornar 
a sortir de nit i això és un avantatge que ajuda en termes logístics per poder 
investigar amb calma el que ofereix el carrer.

Cal tenir en compte també l’hora habitual en la que es treuen més objectes 
al carrer. Per tal de no molestar el veïnat, des de l’Ajuntament es permet que 
es comencin a treure al vespre, a les 20:00 i fins les 22:00. Però a la pràctica 
acostuma a ser a partir de les 18:00. Pel matí també se’n poden trobar però no 
és habitual.
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(im)prescindibles

A les xarxes socials s’han popularitzat 
pàgines on s’hi pengen fotografies d’objectes 
que la gent ja no desitja i se’n vol desfer. 
Però no només això, sinó que en aquests 
grups de Facebook, o pàgines d’Instagram 
entre d’altres, també s’hi pengen fotografies 
del que la gent es troba pel carrer, que rep el 
terme streetfind, amb la ubicació del carrer 
i l’hora en què s’ha trobat, de manera que 
alguna persona interessada ho pot localitzar.

Trash or Treasure?

32 Les cadires que cada dia es 
troben a la pàgina d’Instagram 
@stoopingbcn.

acció/manifestació
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Aquests mapes s’han fet amb l’objectiu 
d’organitzar millor els dies en què es surt 
a buscar cadires. Es té en compte el dia 
assignat a cada districte i zona en què està 
permès deixar residus voluminosos al carrer. 
En alguns casos, el mapa de l’Ajuntament 
no s’acaba d’ajustar a la realitat donat 
que ens trobem mobles i trastos vells en 
dies diferents dels que en principi estava 
contemplat i per això cal cartografiar l’espai. 
Cada color pertany a un dia de la setmana. 
Cal tenir en compte que durant el cap de 

setmana no està permès per l’Ajuntament 
deixar mobles a l’exterior.

De forma progressiva s’ha anat incrementant 
el nombre de sortides en busca de cadires 
i aquesta cartografia s’ha anat modificant 
per adaptar-la. També s’han pres apunts de 
les diverses maneres en què els objectes es 
poden trobar, per saber què es pot fer en 
cada cas i com actuar amb rapidesa.

        dilluns/        dimarts/        dimecres/        dijous/        divendres/

Cartografies

(Mapes propis de les zones per on es troben més trastos vells segons el dia).

acció/manifestació
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Trobada de les cadires 008 al carrer Numància (Les Corts)
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(im)prescindibles

Intervencions

Com a part material del projecte s’ha decidit actuar 
sobre l’estètica de cada cadira que es trobés al carrer de 
manera més o menys invasiva depenent de l’entorn i la 
peça en qüestió.
Això permet contemplar el procés com a un conjunt i 
generar un relat coherent amb l’espai públic. 

Trobada de la cadira 007 a la plaça d’Iberia (Sants)

En una primera fase es va treballar a mesura que s’anaven trobant 
cadires, portant-les a casa per poder valorar amb calma què fer amb 
elles. Es van definir els seus trets distintius, el seu estat, allò que 
els-hi donava més valor, i també allò que possiblement podia frenar 
a la gent a l’hora d’emportar-se-la a casa.

En el procés s’ha pogut comprovar 
com la majoria de les cadires que 
es recuperaven eren fetes de fusta. 
Va ser llavors quan va sorgir la idea 
de crear la similitud directa amb el 
mobiliari urbà de Barcelona, ja que 
la gran majoria de bancs estan fets 
a partir de fusta i una estructura de 
metall. Així doncs, el codi que uniria 
totes les peces seria el to platejat 
del metall.

Amb aquesta idea de cohesionar les cadires, i mentre s’intuïa el 
motiu pel qual els seus antics propietaris l’havien abandonat, es 
va començar a pintar certes parts de cada una d’elles, el que les 
convertia en úniques.
Ressaltant aquests ‘defectes’ prenien una nova estètica que les 
apropava més a l’art, com si es tractessin d’escultures. Les cadires 
continuaven sent funcionals i no havien estat restaurades, però 
certament no haurien estat el tipus de cadires que es venen a una 
botiga de mobles convencional.

1

acció/manifestació
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Trobada de les cadires 002 i intervenció en els 
claus que tensen el vellut.

Intervenció de la cadira 006: Reparació estètica mitjançant pasta de moldejar. Trobada de la cadira 009, una entre 25 cadires al costat de l’església del Corpus Christi.

La intenció és concebre les cadires no només com a objectes de 
disseny, sinó com a peces úniques tot creant el vincle art-disseny.

És clar que totes les cadires que s’han anat recollint tenen en comú 
el fet que han estat fabricades en sèrie. De fet, bona part d’aquestes 
es trobaven al carrer en parella, o inclús en més quantitats. Un cop 
s’havien abandonat, es pressuposa que es volien renovar totes a la 
vegada per un tema de coherència estètica amb el disseny de l’espai 
interior domèstic. Independentment de que tinguessin o no un grau 
d’elaboració més artesanal pels seus entapissats, o uns materials 
estructurals més nobles i robustos, es van construir ja pensant en fer-
ne una seqüència, que evidentment permetés disposar-les en grup en 
una taula de menjador, per exemple.

acció/manifestació
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Trobada i alliberació de les cadires 003 (fotografies de dalt) i cadires 
004 (fotografies de baix).

Durant aquesta primera part de l’experimentació es 
considerava oportú lligar les peces allà on fossin deixades 
per mantenir-les a lloc i aconseguir que algú les pogués 
utilitzar abans de que fossin extretes per part dels serveis 
de neteja o per algú interessat.

Es tracta de descontextualitzar-
les perquè deixin de ser residus i 
disposar-les en llocs on no sigui 
normal trobar una cadira.

Per evitar malmetre el mobiliari o el sòl es van fer servir 
cadenats i brides que permetien una extracció gens costosa 
si es desitjava.

L’any 2018, l’Ajuntament de Barcelona va deixar lligades a 
faroles unes escultures a escala 1:1 de gossos per tal de 
conscienciar i com a part d’una campanya que promovia 
l’adopció.

acció/manifestació

33
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En la segona fase del projecte es va intervenir les cadires 
mitjançant materials externs que eren disruptius amb la 
seva condició física. Materialitats diferents que generaven 
un altre discurs, i que permetien veure les peces amb uns 
altres ulls. Seguien sent cadires funcionals, ja que les cadires 
que s’agafaven seguien sent útils, sense potes trencades 
o defectes que no permetessin seure-hi amb un mínim de 
confort.

Amb aquest extra que se’ls hi va afegir, es pretenia 
incrementar el grau d’intervenció sobre la peça, que seguia la 
tònica del metall i la fusta com a components bàsics i d’unió 
en el conjunt. També es perseguia la idea de peça única que 
es vol aconseguir amb els dissenys. 
Aquest és el factor distintiu de les cadires recuperades a 
partir dels residus, després d’haver estat localitzades al 
costat dels contenidors de reciclatge.

2
Disrupcions

Intervencions a la cadira 005.
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FOTOS CADIRA 011 SENSE L’ESPUMA I 
AMB ESPUMA- (CANVI)

Intervencions a la cadira 011.

acció/manifestació
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Què pot fer públiques les cadires al carrer?

acció/manifestació
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Mobiliari públic on apareix el logotip de l’Ajuntament de Barcelona.

acció/manifestació



(94) (95)

(im)prescindibles

El ‘fake’

A part d’identificar el mobiliari públic amb el disseny de 
fusta i metall, un altre element que es imprescindible és 
el segell.

És la manera d’oficialitzar les peces i la manera de 
diferenciar-les de les cadires que estan per casa.
Per tant, amb l’objectiu d’aconseguir una similitud 
més potent amb el mobiliari públic i per identificar les 
peces es crea un segell distintiu, un ‘fake’ del logotip de 
l’Ajuntament.

Aquest segell és en realitat el logotip de l’Ajuntament de Barcelona entre l’any 
1996 i el 2004, un logotip que encara perdura en bona part del mobiliari de la 
ciutat i que ha estat modificat creant una variació. Senzillament s’introdueix 
un petit detall que canvia la creu de Sant Jordi per una silueta d’una cadira 
convencional fàcilment reconeixible.

Aquest símbol pretén donar més autenticitat a les cadires -que estan 
ancorades a l’espai públic amb els cadenats i les brides-, de manera que 
s’entengui millor que han d’estar al carrer, i que no són simplement objectes 
trets de casa, sinó que ja pertanyen a la comunitat urbana.

L’elaboració del segell distintiu s’ha fet en 3D per ordinador i tot seguit s’ha 
imprès amb plàstic reciclable blanc PLA. Per donar-li la coherència estètica 
s’ha espraiat amb la pintura platejada que s’ha utilitzat en el conjunt de peces.
L’arxiu del segell es mantindrà públic a la web del projecte per tal de que 
sigui replicable i qui vulgui se’l pugui imprimir lliurement. Ara per ara l’ús 
d’impressores 3D ja s’ha establert força, de manera que ja hi ha molts 
establiments que disposen d’aquest servei. Tot i així, l’Ajuntament disposa dels 
ateneus de fabricació que permeten acostar aquestes tecnologies mitjançant 
tallers i diversos serveis per aquest tipus de solucions innovadores.

https://ajuntament.barcelona.cat/ateneusdefabricacio/ca/

3

acció/manifestació

https://ajuntament.barcelona.cat/ateneusdefabricacio/ca/


Segells de Barcelona ‘fake’ fets amb impressió 3D.
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Cadira 006 a l’skatepark de la Marbella i alliberant-la.

Cadira 001 i 011 amb els skaters de Sants.

acció/manifestació
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4
In situ

Durant el procés de prototipatge, 
portant a casa les cadires es 
podien valorar i observar bé, 
però hi començava a aflorar un 
cert sentimentalisme un cop ja 
portaven uns quants dies a casa. 
Hi començava a arrelar el sentit 
de propietat, tot i que estiguessin 
apartades de les que s’utilitzaven en 
el dia a dia, i això es traduïa en un 
desig inconscient de no tornar-les 
al carrer per por de no tornar-les a 
veure més.

Per tal de desprendre’s del sentiment 
de propietat que s’estava generant 
envers les cadires, es va començar 
a actuar al mateix carrer. Un cop 
es trobava una cadira, ràpidament 
s’analitzava, es pintava, se li 
incorporava un material o objecte, 
el segell distintiu i es buscava una 
plaça o un portal proper on pogués 
ser utilitzada junt amb la resta de 
mobiliari públic.

Aquest és un modus operandi amb 
una interacció més directa que és 
fàcilment replicable, és a dir que més 
gent de la comunitat de veïns i veïnes 
del barri podria fer aquestes mateixes 
accions. Es converteix així en un fet 
molt senzill per format part de l’espai 
públic, que un cop ja al carrer les 
cadires l’han fet seu.

.

Al final del procés, les tres fases amb 
diferents formes d’intervenció s’han 
anat entrellaçant, combinant només 
la pintura, els materials disruptius, 
o la simple intervenció in situ. 
Depenent del que en cada moment 
es trobés més oportú es decidia 
espontàniament un mètode a seguir, 
i no es descartava tampoc fer-hi 
canvis més tard que afectessin cada 
peça. Com un work-in-progress que 
va evolucionant, les cadires són el 
subjecte amb el que s’experimenta, i 
el carrer el seu escenari modificat.

Cadira 007 a la plaça d’Iberia (Sants). Cadira 011 al carrer Mejía Lequerica (Les Corts).

acció/manifestació
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Aquesta es la part més important de tot el procés, la que 
acaba definint el projecte i en la que s’hi ha de posar més 
atenció. Al carrer, que és el context d’on es recullen les peces, 
és on han de tornar per concloure el seu cicle, amb la intenció 
de que el mateix carrer sigui el seu destí final, i no una parada 
més cap a les escombraries i l’oblit.

Quan s’abandonen objectes, ja siguin cadires, tauletes de 
nit, miralls, sofàs, butaques... es pot considerar que es 
transformen en deixalles. En la seva condició de residus 
urbans, passen a ser públics, tothom pot fer-se’n càrrec 
i adoptar aquell objecte. Això es tradueix en una mena 
d’activitat lliure que inicialment té per stands, els escocells 
dels arbres, i els contenidors com a photo-calls.

En aquest context, la primera fase de formalització consisteix 
en obtenir les cadires per, al cap d’uns dies, un cop renovades 
a casa, retornar-les a l’espai urbà. La finalitat d’aquest procés 
podria ser omplir els espais que per una raó o una altra estan 

Interaccions urbanes 5
Cadira 009 a l’skatepark de Les Corts.

semi-abandonats. Alguns, com els dels entorns de l’estadi 
Camp Nou ja han estat així de fa molt de temps.

Però el que s’acaba posant de manifest al cap i a la fi en 
aquest projecte és la sistematització de l’abandonament. Com 
ens anem desvinculant emocionalment dels objectes més 
ràpidament i com hem vist amb les cadires, cada vegada els 
anem renovant més sovint.

Durant el procés de documentació fotogràfica, un cop es 
trobaven les cadires, la gent es fixava en les peces, tot i que 
en aquell moment eren residus. El fet d’estar apuntant amb la 
càmera cridava l’atenció de tothom. Atraient les mirades de les 
persones que passaven a prop es creava la confusió, el dubte. 
Què cal trobar? Què hi ha d’amagat en els objectes quotidians, 
o no tant quotidians? Així és com se li va trobar la potència 
performativa al projecte, i es va decidir refermar aquesta part 
de documentació i d’acció directa amb la interacció pública.

Cadires 008 al davant de les tres xemeneies del Besòs (Sant Adrià) en procés d’alliberació.

acció/manifestació
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Stencils per espraiar les cadires amb el nom del mapa ‘ChairSpot’ 
i la web de la iniciativa Reparat Millor Que Nou.
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I què és el que fa més públiques 
que domèstiques les cadires?

Està més que normalitzat trobar pintades de graffiti pel 
carrer a tot arreu, és un dels engranatges entre molts altres 
que té el carrer. La vida urbana la conformen un seguit 
d’agents i per poder interactuar amb les cadires s’han escollit 
els grafiters i els skaters. Dos grups socials que moltes 
vegades conviuen en els mateixos espais i s’ajunten amb 
facilitat.

Per tant l’equació és evident, cal pintar les cadires 
per fer-les del carrer i cal que els skaters les 
puguin utilitzar, que no es limitin a ser útils tan 
sols per una única funció com és asseure’s, i 
ampliar la visió, ja no només com a cadira sinó 
com a objecte urbà.

Acció/Manifestació
Cadira 005 al Wallspot (zona de graffitis) del 
passatge de la Canadenca (Paral·lel).



Els skaters de SNT 4 EVER i la cadira 001 a la Plaça 
dels Països Catalans de Sants.
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Aquesta part de la investigació resulta imprescindible per 
veure el procés que s’ha seguit i la traçabilitat de les peces 
que s’han anat trobant i ‘alliberant’.

La fotografia i el vídeo han estat claus per reproduir tot allò 
que anava passant i poder veure l’abans i el després de les 
cadires i els llocs triats. Amb l’ajuda de la Júlia Casaus i la 
Cris Morera, que ha estat molt valuosa en tot aquest procés.

Els vídeos, ja més enfocats a la comunicació i divulgació del 
treball posen de manifest el moment de les intervencions, i 
permeten guardar les imatges de les expressions i emocions 
que un cop passat el temps costen més de recordar.

Documentació
6
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Tots els vídeos disponibles a:
https://vimeo.com/sergimonguillot

https://vimeo.com/manage/videos/559974428
https://vimeo.com/manage/videos/559971461
https://vimeo.com/manage/videos/559970508
https://vimeo.com/559968296
https://vimeo.com/sergimonguillot
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Per una banda, la eina de Google ‘My 
Maps’ ha permès digitalitzar i així facilitar 
la visualització de com s’han anat repartint 
les cadires amb el mapa “ChairSpot” tot 
emulant la web ‘Wallspot’ on localitzen 
i permeten reservar les parets per fer 
graffiti. Es veu clarament com hi ha la 
tendència a trobar cadires pel barri de 
Les Corts per una qüestió simplement de 

proximitat i també s’hi poden geolocalitzar 
llocs d’interès com el Millor que nou al 
carrer Sepúlveda del que se n’ha parlat 
anteriorment.

El més important de tot 
d’aquesta eina és que al ser 
interactiva permet visualitzar-la 
a tothom de forma àgil.

Mapa ‘ChairSpot’: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1kW-_
U2_wXpf4TcCyyw_hOXHe8OV8dAMv&usp=sharing

mapa

wallspot

acció/manifestació
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Com comunicar en una 
societat saturada? 7
La comunicació és el rastre immortalitzat que queda del 
projecte, ja que un cop les cadires són intervingudes i 
queden al carrer és només qüestió de temps que vagin 
desapareixent, donat que han quedat ancorades de forma 
provisional. Cal fer veure a la resta de dissenyadors el 
potencial que hi ha als carrers, tot el que es pot aprofitar 
i que no es pot trobar enlloc més, perquè la seva història 
ho converteix en únic. És una tendència que s’hauria 
d’implementar, i per tant, com més persones del sector 
ho coneguin millor, perquè d’alguna manera o una altra els 
farà reflexionar. 

Per tal de donar a conèixer el projecte 
s’ha seguit una estratègia de comunicació 
que es divideix en dues parts.

acció/manifestació
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(Instagram)

Aquesta xarxa social permet crear un mosaic molt visual 
de totes les cadires que es van trobant i sobre les que es 
va intervenint. D’aquesta manera es veu ràpidament el que 
ha requerit molt temps. El tipus de visualització scroll és un 
recurs fàcil i intuïtiu per fer veure a la gent el poder fotogràfic 
que té el projecte. Tot i així actualment està massa sobre-
utilitzat i fins i tot pot acabar sent perjudicial per donar a 
conèixer un projecte i fotografies basades en la repetició.

Mosaic del perfil d’Instagram del projecte. https://www.instagram.com/im.prescindibles/

https://sergimonguillot.com/

(Web)

Aquesta forma de comunicar el projecte permet explicar de 
forma més clara i detallada el que es vol transmetre. Tot afegint 
els vídeos i navegant més fluidament per diagrames i enllaços 
on s’ensenyen els referents que han estat determinants i les 
cites dels autors que han influenciat el marc teòric. És doncs 
una transició cap al dossier, que també es pot consultar 
directament a la pròpia web. 

Amb aquesta eina és important veure com es suma la capa del 
disseny obert. Per una banda l’arxiu de la peça en 3D de l’escut 
fake de l’Ajuntament de Barcelona, per si es volgués replicar la 
idea i dotar d’un segon sentit els objectes residuals que tothom 
es va trobant pel carrer. També permetent veure els mapes que 
han servit per inspeccionar amb més agilitat cada dia els llocs 
en busca de cadires abandonades, serveix doncs per qualsevol 
persona que també es vulgui dedicar a recuperar objectes i 
materials. De fet aquest és un punt que té molta rellevància, 
ja que la crítica principal es sosté des del punt de vista de 
dissenyador, no només com a ciutadà.

acció/manifestació

https://www.instagram.com/im.prescindibles/
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(im)prescindibles

(Im)prescindibles ha servit per entendre els carrers de Barcelona i aprendre 
a veure’ls des d’una altre punt de vista, de forma semblant al que l’Agnès 
Varda fa quan filma els glaneurs.

Aquest projecte ha consistit en tot un procés en el qual ha anat evolucionant 
la manera de veure les cadires i el seu significat. Així doncs, els reptes que 
es proposaven de manera més vague o incerta al començament del procés 
han anat canviant i alhora incrementant-se de manera progressiva.

El repte de com donar un millor ús als espais mitjançant tot allò que em 
pogués anar trobant ha donat pas a l’objectiu final de com fer públiques les 
cadires, fins el punt que aquestes peces es tornin en una peça simbòlica. 
Allò que més ha costat finalment ha sigut donar-li una empenta al treball 
i confiar en el carrer. Però també cal dir que és normal en un procés on 
es treballa amb el factor públic, imprevisible. Primer es surt al carrer amb 
dubtes i por del que passarà i finalment es canalitzen les ganes i la il·lusió 
per aconseguir la millor experimentació possible i la seva documentació.

Per tant, el projecte es conclou precisament deixant-lo obert, obert a noves 
idees, però sobretot a més accions i intervencions a l’espai públic amb 
cadires i altres objectes que no deixaran d’aparèixer al carrer.

conclusions
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Vídeo de SNT4EVER penjat a Youtube (https://www.youtube.
com/watch?v=pYNS7v6PGc0) i al seu compte d’Instagram 
(https://www.instagram.com/snt_4_ever/) del divendres 28 de 
maig en què els skaters i les cadires prenen protagonisme a la 
plaça de l’estació de trens de Sants.

SNT4EVER és el col·lectiu de skaters que es van organitzar quan 
es van assabentar que s’estava planejant fer obres per canviar 
l’aspecte de la plaça a la que van a patinar gairebé cada tarda.
El resultat ha sigut molt positiu i fins i tot els divendres s’uneixen 
a les manifestacions organitzades per la revolta escolar que 
reclama espais urbans nets per les noves generacions degut als 
alts nivells de CO2 al que es veuen exposades moltes escoles.

https://www.youtube.com/watch?v=pYNS7v6PGc0
https://www.youtube.com/watch?v=pYNS7v6PGc0
https://www.youtube.com/watch?v=pYNS7v6PGc0
https://www.instagram.com/snt_4_ever/
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Cadira 005 al ‘Wallspot’ del Paral·lel.
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Cadira 002 a la plaça dels Àngels.



(134) (135)

(im)prescindibles annex

Cadires 008 al davant de les tres 
xemeneies de Sant Adrà del Besòs.
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Cadira 006 a un pàrquing vigilat del carrer Vidal i Valenciano de Poblenou.



(138) (139)

(im)prescindibles

Cadira 009 al ‘Wallspot de Les Corts 
abans de ser intervinguda.
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