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en els moments d’estrès i recolzar-me en totes 
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Durant aquests últims mesos a Barcelona,   com 
a moltes ciutats d’arreu del món, s’ha pogut 
observar com els balcons robaven la vida dels 
carrers i s’ha intentat etiquetar sensacions 
estranyes que molts i moltes compartíem.

La pandèmia de la Covid-19 ha transformat, en 
poc temps, la nostra manera de viure. La llar ha 
pres més significat que mai. Abans era un lloc 
d’arribada, el punt de trobada amb la família, 
un lloc on descansar. Ara s’ha convertit en el 
lloc on viure i conviure, en la primera línia de 
defensa contra el virus. Però què passa amb les 
persones que no han tingut aquest refugi?

Al carrer ha ressonat la desinformació. Algunes 
organitzacions que cobreixen necessitats 
bàsiques com menjar, descansar, dutxar-se o 
canviar-se de roba han tancat temporalment o 
reduït horaris. Dins centres de serveis socials 
han conviscut persones amb caràcters i 
situacions molt diverses, compartint espais, 
àpats i emocions que mai no havien conegut.

Vides flotants és la veu de l’Albert, la Joana i 
en Xavi, tres persones sense llar que aquesta 
situació els ha dificultat amb més intensitat el 
seu dia a dia. 

El projecte, que busca la coherència en cada 
decisió, es basa en un arxiu de sentiments, 
reflexions i realitats de persones sense llar amb 
l’objectiu de defugir d’una mirada compassiva 
basada en perjudicis i en el desconeixement. 

Mitjançant l’etnografia i les històries de vida, es 
vol donar veu a històries que enyoren, aquests 
mesos més que mai, el sentiment de tenir un 
refugi propi i segur, que els permeti deixar de 
pensar en la incertesa d’on dormiran demà.

Abstract

[CAT]
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During the last few months in Barcelona, as in 
many other cities around the world, we have 
seen how the balconies have stolen the life of 
the streets, and it has been attempted to label 
strange sensations that most of us share.

The Covid-19 pandemic has transformed, in a 
short time, our way of life. Home has become 
more significant than ever. Before, it was a 
place of arrival, the meeting point with the 
family, a place to rest. Nowadays it has become 
the place where we live and coexist, the first 
line of defense against the virus. But what about 
people who have not had this refuge? 

The lack of information has resonated on the 
streets. Some organisations that cover the 
most basic needs such as food, shelter, access 
to showers or a change of clothes have seen 
themselves temporarily closed or in reduced 
hours. People with different personalities and 
completely different situations have been living 
together in social services centres, sharing 
spaces, meals, and emotions that were never 
known before. 

Vides flotants is the voice of Albert, Joana, and 
Xavi, three homeless people who have had their 
daily life made even more difficult, as a result of 
the current situation.

The project, which seeks coherence in every 
decision, is based on an archive of feelings, 
reflections, and realities of homeless people to 
escape from a compassionate look based on 
prejudice and ignorance. 

Through ethnography and life stories, we 
want to give a voice to stories that miss, these 
months more than ever, the feeling of having an 
own and safe refuge that allows them to stop 
thinking about the uncertainty of where they 
will sleep tomorrow.

Durante estos últimos meses en Barcelona, 
como en muchas otras ciudades del mundo, se 
ha podido observar como los balcones robaban 
la vida de las calles y se ha intentado etiquetar 
sensaciones extrañas que muchos y muchas 
compartíamos.

La pandemia de la Covid-19 ha transformado, 
en poco tiempo, nuestra manera de vivir. El 
hogar ha ganado más significado que nunca. 
Antes era un lugar de llegada, el punto de 
encuentro con la familia, un lugar donde 
descansar. Ahora se ha convertido en un lugar 
donde vivir y convivir, en la primera línea de 
defensa contra el virus. ¿Pero qué pasa con las 
personas que no han tenido este refugio? 

En la calle ha resonado la desinformación. 
Algunas organizaciones que cubren 
necesidades básicas como comer, descansar, 
ducharse o cambiarse de ropa han cerrado 
temporalmente o reducido horarios. Dentro 
de centros de servicios sociales han convivido 
personas con caracteres y situaciones muy 
diversas, compartiendo espacios, comidas y 
emociones que nunca antes habían conocido.

Vides flotants es la voz de Albert, Joana y Xavi, 
tres personas sin hogar que esta situación les 
ha dificultado con más intensidad su día a día.

El proyecto, que busca la coherencia en 
cada decisión, se basa en un archivo de 
sentimientos, reflexiones y realidades de 
personas sin hogar con el objetivo de huir de 
una mirada compasiva basada en prejuicios y 
en el desconocimiento.

Mediante la etnografía y las historias de vida, 
se quiere dar voz a historias que añoran, estos 
meses más que nunca, el sentimiento de tener 
un refugio propio y seguro, que les permita 
dejar de pensar en la incertidumbre de dónde 
dormirán mañana.

Abstract

[CAS]

[EN]
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Aquest projecte sorgeix en època de 
confinament i neix del meu interès pel 
disseny social i la necessitat de fer visibles 
problemàtiques que ens envolten diàriament. 
Un qüestionament sobre la llar, les diferents 
formes que pot agafar i l’impacte que té sobre 
les persones que no en tenen.

Sóc d’un petit poble de l’Empordà. Quan dic 
petit, és molt petit, de 80 habitants. La vida 
a poble és tranquil·la i molt sana, tothom es 
coneix i et mous d’una zona de confort a una 
altra. A mi, aquesta bombolla sempre se m’ha 
fet petita i m’ha despertat moltes inquietuds. 

Aquestes inquietuds m’han portat a Barcelona 
a estudiar disseny, i amb els dies s’han 
multiplicat. També m’han portat a col·laborar de 
voluntària a diferents entitats com la Fundació 
Roure, Arrels o l’Hospital de Campanya de 
l’Església de Santa Anna, on he après i  
m’he fet gran.

A partir d’aquestes experiències, es fa evident 
la necessitat de poder reflexionar, visibilitzar 
i posar en valor les diferents persones que 
sobreviuen a la intempèrie. En aquest projecte 
vull plasmar la seva veu i mirada a través de la 
sensibilitat del disseny gràfic com a eina per 
transmetre missatges.

El projecte té com a principal objectiu investigar 
sobre el concepte de llar, mitjançant converses, 
històries i fotografies quotidianes de persones 
en situació de sensellarisme. Per aconseguir-
ho, és imprescindible evitar imatges que 
reprodueixin estereotips, defugir d’una mirada 
compassiva i evitar una visió excloent basada 
en perjudicis i en el desconeixement. 

Per altra banda, és molt important diferenciar 
les persones sense sostre de les persones 
sense llar. Les primeres, que fan vida les 24 
hores a l’espai públic, són la part més visible 
del sensellarisme, però no l’única. Qui viu en un 
centre de serveis socials, una llar d’acollida, un 
espai sense condicions d’habitabilitat disposa 
d’un sostre però no d’una llar. 

A través del disseny gràfic, Vides flotants es 
proposa ser coherent en totes les decisions 
conceptuals i formals, amb la finalitat de 
transmetre la veu i mirada d’un grup de 
persones sense llar per visibilitzar la seva 
realitat de la manera més propera i  
humana possible. 

Motivacions personals

Objectius
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Al principi, pocs casos a Wuhan, després 
d’unes setmanes van ser desenes i centenes 
i amb menys d’un mes es va arribar a mil 
infectats, quasi tots a la provincia de Hubei.  
A finals de gener la resta del món va començar 
a sentir notícies relacionades i abans que 
poguéssim assimilar-ho, la majoria ens vam 
trobar tancats a casa esquivant el virus.

D’un dia per l’altre em vaig trobar en aquell 
petit poble de 80 habitants del que us parlava, 
qüestionant-m’ho absolutament tot.

Morenatti, E. (2020) 

Context



Com afecta el confinament  
a les persones sense llar?

Pot el cos actuar de llar, quan és 
l’únic que tens? I els objectes que 
t’acompanyen?

Les persones en situació de 
sensellarisme, troben ara  
a faltar més que mai la llar?

Varia el concepte de llar  
en època de confinament?  
És més important?

10Vides flotants
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2. Marc teòric
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La distinció conceptual entre casa i llar és 
relativament recent, i durant molts anys els 
antropòlegs i antropòlogues no van donar 
molta importància a cap dels dos conceptes. 
La casa es va entendre primer com una forma 
d’ordenar la societat i un contenidor o escenari 
de relacions socials. 

Quan la llar va aparèixer dins del relat 
antropològic, “solia ser considerada com un 
cas de simbolisme més que com un tema 
per dret propi” (Humphrey, 1988). Però Pierre 
Bourdieu i Claude Lévi-Strauss van marcar 
el començament d’un canvi d’enfocament, 
revelant que les llars eren espais en què les 
relacions no només es reproduïen sinó que 
també estaven activament intervingudes.

Recentment, els enfocaments antropològics 
han començat a desenvolupar i elaborar una 
distinció entre la casa i la llar, on la casa implica 
formes normatives i materials, mentre que les 
llars es centren en els sentiments subjectius 
de pertinença i habitatge. El filòsof Gaston 
Bachelard, en el llibre The poetics of space 
(1994) afirma que “la llar fa possible somiar 
despert, la llar protegeix a qui somia i la llar 
permet somiar en pau”.

L’antropòloga britànica Mary Douglas, l’any 
1999, va definir la llar com l’acte de posar un 
espai particular sota control. Per Douglas, 
una llar és sobretot una activitat localitzada 
d’ordre i control en el present, produïda a través 
de l’acumulació d’objectes significatius i la 
promulgació de rutines familiars en un espai 
determinat. 

“És poder dir a una 
persona que estimo: estic 
fent un caldo, si vols, vine 
a sopar” (Joana, 2020)

“La llar és sempre una idea localitzable. La llar 
està situada a l’espai, però no  necessàriament 
en un espai fix. […] Pot ser un carro, una 
caravana, una taula o una tenda de campanya. 
No ha de ser un espai gran, però l’espai ha 
d’existir, ja que la llar comença per controlar 
una mica d’espai” (Douglas, 1999).

Anys més tard, Samanani i Lenhard, doctors 
especialitzats en antropologia social i ètica a 
la Universitat de Cambridge, en el seu article 
House and Home (2019), exposen que la llar 
juga un paper ineludible en la definició de qui 
som. La llar pot ser un lloc per apartar-te del 
món. El que hi ha a dins ets tu, i el que hi ha a 
fora és tota la resta (The Open University, 2016).

Com tots aquests antropòlegs i antropòlogues, 
filòsofs i filòsofes, historiadors i historiadores 
i sociòlegs i sociòlogues defineixen, la llar és 
un espai personal, íntim, egocèntric, on radica 
la nostra peculiaritat. Té una estructura en el 
temps i dimensions estètiques i morals. Però 
què passa quan desapareix? 

Segons la sociòloga April R. Veness (1993), 
les persones sense llar, estableixen un sentit 
de llar en termes de les seves rutines diàries, 
movent-se pels carrers de la ciutat, reunint-se 
amb amics… D’aquesta manera, no només 
estructuren el seu dia a dia, sinó també el seu 
entorn (Samanani i Lenhard, 2019).

2.1 Llar
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Wolf, M. (2016) 100x100
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Tot i que la llar és un dret reconegut per la 
Constitució Espanyola i també per la declaració 
de Drets Humans de les Nacions Unides, hi 
ha milions de persones al món que dormen al 
carrer o que han d’acudir a centres d’ajuda per 
poder dormir sota un sostre.

Segons la Fundació Enciclopèdia Catalana 
(2020), el sensellarisme és la “situació d’una 
persona que no disposa de les mínimes 
condicions d’habitatge que permeten viure amb 
dignitat”, però no hi ha una única definició que 
sigui acceptada per tots els estats membres de 
la UE. En algunes definicions, el sensellarisme 
encara es limita a la categoria més visible i 
necessitada de la gent que dorm al carrer o que 
passen la nit a la intempèrie. Aquesta definició 
no té en compte les diverses situacions 
en les quals les persones no tenen accés 
a un habitatge adequat, com per exemple 
refugis per persones sense llar, habitatges en 
condicions molt precàries…

La Coalició Nacional per a les persones 
sense llar dels Estats Units, fa una definició 
de sensellarisme més àmplia, incorporant els 
aspectes materials que es consideren crítics 
per a la llar, així com els aspectes emocionals. 
D’acord amb la definició, les persones no tenen 
llar quan no tenen “cap residència, en propietat, 
arrendat o compartida” on puguin “viure de 
forma segura, saludable i legal, tant de nit 
com de dia i en què puguin satisfer les seves 
necessitats socials i bàsiques, en privat i amb 
dignitat”. 

Com a tal, la manca de llar es pot considerar 
una crisi d’habitatge, d’interaccions humanes 
i de salut física i emocional (Veness, A. 1993, 
Neither homed nor homeless).

2.2 Sense llar
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Glasser, I. (1994)
Adaptat de 
Homelessness in 
Global perspective

La falta d’habitatge s’ha reconegut, des de 
fa molt temps, com un fenomen mundial 
que afecta tant a les poblacions més 
desenvolupades com a les menys. Quan els 
antropòlegs i antropòlogues van considerar el 
sensellarisme de forma intercultural, van veure 
que el concepte variava d’una cultura a l’altre. 

Concepte

Persona 
sense llar

Nens que 
viuen al 
carrer

Habitatges 
okupes, 
espontànis

Clochard

Gamino

Bidonvilles
Pueblos jóvenes
Mong liu, nong 
min gong

Khate
Parking boy

Rodamón

Nen de carrer

Ciutats d’estany
Pobles joves

Antics camperols 
que es traslladen 
a la ciutat de 
manera il·legal

“Chatarrero”
Feina comuna en 
una economia 
informal

França

Colombia

Àfrica
Perú
Xina

Nepal
Kènia

Pennebruder

Pivete o Pixote

Germans de presó

“Pixote” és una 
pel·lícula del Brasil.

Alemanya

Brasil

Desemparado Desemparat Amèrica Llatina
Furo-shā

Favelas

Persones flotants

Habitatges espontànis

Japó

Brasil

Tuna Wisma

Squats

Sospitós de crim

Casa Okupa

Indonèsia

Gran Bretanya

Home gran alcohòlic 
que dorm sota els 
ponts

Poble

Finlàndia

Indonèsia

Puliukko

Kampung

Paraula original Traducció País

2.2.1 Perspectives interculturals
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Per tal de visibilitzar l’estreta relació 
entre la manca d’habitatge assequible i 
el sensellarisme, la FEANTSA va crear la 
classificació ETHOS. Aquesta, distingeix tres 
dimensions sobre l’accés a l’habitatge: la física, 
la relacional i la jurídica, i a partir d’aquestes 
defineix quatre categories que engloben les 
diferents experiències, condicions i intensitats 
de l’exclusió residencial: les persones 
sense sostre, les persones sense habitatge, 
l’habitatge insegur i l’habitatge inadequat. 

Categories

Sense sostre

Sense habitatge

Habitatge insegur

Habitatge 
inadequat

Persones que viuen a la intempèrie 
i persones que són en habitatges 
d’emergència. No disposen d’un 
espai físic per viure.

Disposar d’un espai físic per 
viure però sense les condicions 
necessàries de privacitat i  
titularitat legal.

Disposar d’un espai físic on 
desenvolupar la vida privada però 
sense permís legal d’utilització de 
l’allotjament.

Viure a un espai que no reuneix 
les condicions adequades per la 
habitabilitat.

Viure a l’espai públic.
Viure en un alberg.

Estància en centres  
de serveis socials.
Refugis per dones.
Allotjament temporals 
reservats a immigrants.
Institucions com 
presons o hospitals.

Viure temporalment 
amb familiars o amics.
Notificació legal de 
desallotjament.
Viure sota amenaça  
de violència.

Viure en una estructura 
temporal o no 
convencional.
Vivenda massificada.

Descripció Exemples

Classificació ETHOS (2005)

2.2.2 Tipus de sensellarisme



“El sensellarisme és l’expressió 
local de problemàtiques globals 
i també, la conseqüència més 
extrema de la desigualtat” 
(Sales, A. 2019, Sensellarisme i 
exclusió social)

17Vides flotants
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És generalment desencadenat per una 
complexa interacció d’estructures, factors 
institucionals, de relació i personals. Algunes 
depenen de la pròpia persona i altres tenen a 
veure amb l’entorn i la societat en la qual vivim. 
Segueixen també un patró geogràfic, en els 
països nòrdics, per exemple, l’abús de l’alcohol i 
les drogues és molt més freqüent.

Tal com diu la Guia de Sensellarisme de 
XAPSLL (2016), amb la vulneració del dret a 
l’habitatge es vulneren alhora altres drets: a 
la intimitat, a la pròpia imatge, la seguretat 
personal, la propietat o l’accés a l’energia. 
Aquestes persones poden fer esforços per 
tal de millorar la seva formació, guanyar en 
autonomia personal, vèncer addiccions i 
superar-se a si mateixos i mateixes, però no 
tenen marge d’actuació en la resta d’àmbits 
(estructural, institucional i de marc legal), 
els quals representen un mur que esdevé 
insuperable i un sostre limitador de les seves 
potencialitats individuals. 

2.2.3 Com acaba una persona al carrer?
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Confronting 
Homelessness  
in the European  
Union (2019)

Causa Factor de vulnerabilitat Desencadenant

Estructural

Institucional

Relacional

Personal

Procés econòmic (pobresa, atur...) Endarreriments en el pagament 
de la hipoteca o del lloguer
Desnonament de l’habitatge en propietat 
o en lloguer
Pèrdua de l’habitatge
Canvi del lloc de recerca de feina

Nova arribada

Sortides, entrades
Pèrdua de la llar després de l’admissió

Abandonament de la llar familiar

Violència domèstica

Viure sol

Episodis de malaltia
Finalització de l’ajuda o problemes per 
obtenir l’ajuda adequada

Mala utilització de substàncies

Canvi d’estatus social
Accés bloquejat a un habitatge assequible 
i a la protecció social

Finalització de l’ajuda o ajuda inadequada 
en cas de necessitat

Processos del mercat de l’habitatge

Protecció i benestar social

Immigració i ciutadania

Mecanismes d’assignació

Procediments institucionals 
(ingressos, sortides)

Situació de la relació  
(parelles o pares maltractadors)

Trencament de relació 
(mort, divorci, separació)

Incapacitat, malaltia de llarga 
durada, problemes de salut mental

Baix rendiment escolar

Adicció (alcohol, drogues, joc)

Estatus familiar

Viure en institucions (atenció infantil 
i acollida), presó o ingrés hospitalari 
de llarga durada

Manca de serveis establerts adequats 
de coordinació entre els serveis 
existents per cobrir les peticions 
o necessitats d’atenció 
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Wolf, M. The box men of Shinjuku station
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Segons el cens de persones que dormen al 
carrer, organitzat per Arrels Fundació (2019) i la 
diagnosi de la XAPSLL (2019), a Barcelona hi ha 
més de 4200 persones sense llar. 1195 persones 
dormen al carrer, 2171 persones dormen als 
recursos públics i privats que existeixen a la 
ciutat i 836 persones viuen en assentaments 
(solars, fàbriques i locals en desús).

Homes

83% Dones

11%

Espanyols

25%

Procedeixen de 48 
països diferents

73%

Tenen problemes 
de salut

46%

Dones víctimes 
de violència física 
i/o verbal

81%

Fa un any o més 
que dormen al 
carrer

59%

Homes víctimes 
de violència física 
i/o verbal

38%

Edat mitjana

42 anys

Tenen targeta 
sanitària

53%

9 mesos de mitjana 
vivint al carrer

3 anys

Altres

6%

2.2.4 El cas de Barcelona
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Com diu Pere Santamaria (2019) en el seu 
treball final de grau Les dones en situació de 
sensellarisme, i com la perspectiva de gènere 
ha de fer-les visibles, l’exclusió social no és 
una situació voluntària, és una realitat a la qual 
s’hi arriba quan et veus immers en un trajecte 
involuntari on trontollen un seguit d’elements 
que et construeixen com a ciutadà de ple dret: 
un lloc de treball, educació, accés a l’habitatge, 
vida familiar, estat de salut… La pèrdua o 
fragilitat d’aquests elements condicionen la 
teva vida fins a tal punt de quedar exclòs i 
representar un paradigma extrem i invisible de 
la nostra societat. 

L’exclusió social presenta diferents fases. 
En primer lloc, la fragilitat, precarietat o 
augment de la vulnerabilitat dels subjectes. 
Posteriorment l’incapacitat de respondre sense 
l’ajuda de l’assistència o institucionalització, 
i finalment, la ruptura total dels ponts amb la 
vida social, familiar o laboral, situant-te en la 
marginalitat més extrema.

Tal com indica Sales a la Revista de Treball 
Social (2017), l’exclusió residencial i el 
sensellarisme avancen a les grans ciutats 
globals malgrat el creixement dels recursos 
dedicats a atendre a les persones sense 
sostre. L’exclusió del mercat de l’habitatge, les 
disfuncions del mercat laboral, l’erosió de les 
polítiques de protecció social i de garantia de 
rendes, i les polítiques migratòries, generen un 
degoteig constant de persones que cauen en 
situacions d’exclusió social severa.

“Pateixo per fills i germans 
que m’estimo, encara que 
ells no volen saber que 
existeixo” (Joana, 2020)

Aquestes, es troben al carrer, sense xarxa de 
suport ni facilitat d’accés a un habitatge digne 
o un sostre on aixoplugar-se. Immerses en una 
nova vida fora de l’entorn de seguretat que els 
proporciona una llar, s’exposen a situacions 
de violència, malalties mentals, malalties 
cròniques, problemes d’addiccions, problemes 
de pell, malalties respiratòries…

L’exclusió social afecta les persones que 
ho pateixen en molts àmbits de la seva vida: 
tant durant el temps que viuen al carrer com 
també en el transcurs del procés de superació 
d’aquesta situació.

Així mateix, Somerville (2013) observa com la 
falta de llar té una sèrie de conseqüències: 
fisiològiques (manca de comoditat corporal), 
emocionals (falta d’amor, connexions), 
territorials (manca de privacitat o espai propi), 
ontològiques (falta d’arrelament i pertinença 
al món) i espirituals (manca d’esperança o de 
propòsit). La falta de llar implica la pèrdua de la 
privacitat, el control i el refugi. 

Les dones sense llar, a més, s’exposen a 
condicions i estils de vida que els hi comporten 
una varietat de riscos en un context on són 
altament vulnerables per la masculinització que 
l’espai del carrer presenta.

2.2.5 L’exclusió social
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En l’actualitat, hi ha una petita però significativa 
part de literatura que explora la materialitat de 
la falta de llar: com funcionen els objectes, les 
possessions i l’entorn físic en el sensellarisme 
(Hill i Stamey 1990; Hill 1991; Liebow 1995; 
Moore i altres 1995; Wardhaugh 1999; Padgett 
2007; Hurdley 2013; Lancione 2013, 2019; 
Gonyea i Melekis 2017). L’atenció als objectes 
i la relació de les persones sense llar amb 
aquests té una rellevància molt especial. No 
obstant això, la importància dels objectes per 
aquest col·lectiu segueix sent una esfera que 
requereix una investigació més a fons (Digby, 
2006).

La majoria de persones sense sostre conserven 
possessions que tenen un valor simbòlic, com 
records, objectes adquirits després de quedar-
se sense llar o articles que simbolitzen un futur 
millor, com fotos dels seus fills o de la infància. 
Hill (1991) va concloure que les possessions 
ajuden a fer front a les circumstàncies actuals i 
mantenir la identitat. 

“Els objectes, es converteixen en els 
dipositaris del significat, la memòria 
i la identitat […] investigar la nostra 
relació amb els objectes és, per tant, 
investigar l’estructura de la identitat” 
(McCarthy i Lindsey, 2019)

2.3 Convertir-se en llar

2.3.1 Objectes com a llar



“La llar és una “entitat socio-espacial”,  
una “entitat psicoespacial” i un “magatzem 
emocional” (Easthope, 2004)

24Vides flotants
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Tot i que no hi ha investigacions realitzades 
sobre com el cos actua com a llar en les 
persones en situació de sensellarisme, s’han 
recopilat algunes interpretacions de diferents 
àmbits.

Gaston Bachelard, en el llibre The poetics of 
space (1994), és un dels primers teòrics que 
simbolitza el cos com a llar. Tot i que no és el 
principal objectiu, interpreta l’úter de la figura 
materna com la nostra primera llar. Un espai 
tancat, protegit i càlid. 

Jo Spence, una figura clau en el debat sobre 
la fotografia i la crítica de la representació dels 
anys setanta i vuitanta, en els seus autoretrats, 
exposa la seva pròpia lluita contra el càncer 
de mama amb l’objectiu de criticar la figura 
femenina idealitzada. Spence, entén el cos com 
un espai de batalla per sobreviure al càncer. 

D’aquesta manera, la llar no és un habitatge 
físic, és portàtil. 

Spence, J. (1984), The Picture of Health?

“Cada cos viu en un 
espai i té el seu espai” 
(Lefebvre, 1974)

2.3.2 Cos com a llar
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El sensellarisme té moltes cares i, malgrat que 
les més visibles són masculines, es pot afirmar 
que la manca d’accés a l’habitatge també 
afecta les dones, creant situacions de gran 
vulnerabilitat que són invisibles. 

La violència masclista i el sensellarisme femení 
mantenen una estreta relació, en especial 
en les situacions de carrer (Baptista, 2010). 
No hi ha dubte que aquestes experiències 
impacten de manera directa en la salut mental 
de les dones que les pateixen, afeblint la 
seva capacitat de confiar en altres, de portar 
una vida autònoma i de mantenir relacions 
saludables. Aquesta problemàtica s’agreuja si 
afegim casos d’ús abusiu de drogues o alcohol, 
o algun tipus de treball sexual per poder 
sobreviure (Pleace et.al, 2016).

Segons el document El perfil de les dones 
sense sostre, vulnerables entre vulnerables 
(Mira, 2016), les dones sense llar afectades pels 
episodis de violència presenten un seguit de 
característiques: haver patit violència abans i 
durant la situació de sensellarisme, provinent 
del context intrafamiliar (principalment per 
part de la parella) i generalment de forma 
sostinguda en el temps.

La necessitat de les dones d’evitar els espais 
públics, les porta a adoptar estratègies pròpies 
d’adaptació a la pobresa, les quals giren entorn 
de la conservació d’un espai “propi” que els 
permet salvaguardar els perills del carrer.

Tot i que les dones sense llar són menys que 
els homes, aquestes es troben en un grau de 
deteriorament major, físicament i socialment 
més vulnerables. 

Tal com indica l’estudi Situación, necesidades 
y procesos de cambio de las mujeres en 
situación de sin hogar de la doctora Sonia 
Panadero, podem afirmar que el:

“La realitat que viuen 
les dones sense llar 
és la d’una doble 
vulnerabilitat: la de 
trobar-se sense llar i 
la d’estar exposades 
a la violència física 
i emocional que 
es pateix al carrer” 
(ASSIS, 2018)

52% de les dones 
sense llar han patit 
violència física durant 
l’edat adulta.
32% de les dones 
sense llar ha estat 
víctimes d’agressions 
sexuals.
56% ha patit violència 
de gènere per part de 
la seva parella.
48% de les dones 
sense llar ha intentat 
suïcidar-se.
21% assegura haver 
exercit la prostitució.

2.4 La cara més invisible, les dones
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Amb la irrupció de la COVID-19, han aparegut 
mesures de prevenció i contenció que 
s’adrecen a la població en general, però què 
passa amb les persones que no tenen una llar 
i viuen al carrer? Es tracta d’un col·lectiu de 
risc, amb una salut deteriorada pel fet d’haver 
de viure al carrer i que, a més, pot patir les 
conseqüències del tancament o la reducció de 
recursos.

Viure al carrer significa estar exposada a 
molts riscos durant tot l’any, el que deteriora 
l’estat de salut i escurça els anys de vida. Tal 
com explica Daniel Roca, metge que coneix la 
realitat de les persones sense llar des del punt 
de vista de la salut, moltes de les persones que 
viuen al carrer presenten malalties cròniques, 
tenen una incidència més elevada de malalties 
infeccioses i més risc d’emmalaltir de pulmonia. 
“El coronavirus és un mal més afegit a una 
situació de precarietat extrema. Tot allò que 
s’està recomanant a la població, no és possible 
per a les persones que viuen al carrer”, afirma.

A aquesta situació s’hi afegeix el fet que 
moltes de les persones que viuen al carrer 
tenen dificultats per demanar ajuda quan no 
es troben bé o estan malaltes. “La llar, mai ha 
sigut més que ara, una situació de vida o mort” 
(Leilani Farha, 2020).

Tal com indica Roger Fe (2020), treballador 
d’Assis, aquesta situació amplifica tots els 
problemes del sistema. Tot i que es portava 
molt de temps denunciant la situació, aquest 
virus l’ha fet una mica més visible.

“En una era de pandèmia,  
l’habitatge és inherent a la 
prevenció” (New Yorker, 2020)

Teixidó, L. (2020), Església 
de Santa Anna

2.5 Confinament 
impossible
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Mario: Si Javi, dime.
Javi: Buenas, le notificamos que esta llamada está siendo 
grabada para un bien comercial jaja. 
M: Vale, perfecto.
J: Bueno yo lo he dicho de coña, pero es enserio jaja. 
¿Mira, estas tú?
M: Si, estoy yo con el José aquí. Estamos aquí todos.
J: Vale. ¿Como os ha ido el día hoy? 
M: Para mí ha sido un horror, como cada día, como el 
anterior y el anterior. Estos días, para mi son difíciles, 
aparte me estoy comiendo mucho la cabeza, a ver si pillo 
algo, la gente que viene por la calle se me acerca también 
intento evitarlo, veo tantas caras raras, y la policía pues 
tampoco ayuda. La policía está dando por el saco, ahí todo 
el rato. Si ven dos personas juntas ya vienen. Esta mañana 
me han venido y me han preguntado, ¿que hacéis aquí los 
dos? Mira, soy un indigente, vengo a lavarme a limpiarme 
un poquito y a comprar algo de comida. Y ellos, vale vale, 
pues no estáis en la calle tanto rato. ¿Me entiendes? 
J: Sí, sí. 
M: Esta situación pasa cada día. Cada día lo mismo. Y 
aparte tengo que volver aquí al Maremagnum cada dos por 
tres para no estar en la calle. Desplazarte, por ejemplo, no 
se puede. Tienes que estar aquí encerrado. 
J: ¿Pero el Maremagnum está abierto o cerrado? 
M: Bueno, el Maremagnum está cerrado. Nos dejan estar 
aquí, está todo desierto. Bares, cafeterías, baños... Nada, 
no hay nada. Si quieres algo tienes que irte a la Estación de 
Francia. Bueno, de momento, nos estamos ayudando entre 

23 de març a les 20:30h. Conversa telefònica entre 
en Xavi (Javi) i en Mario, dos amics sense llar. 

2.5.1 Conversa Xavi i Mario
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nosotros. Que es lo único que nos queda. A ver Javi, te lo 
voy a explicar, aquí nadie tiene paro. Si yo me tengo que 
comprar algo, por ejemplo, pues tengo que ayudar al que 
está a mi lado. ¿Me entiendes? Porque no lo voy a dejar ahí 
tirado. Yo los ayudo a ellos, es lo que me toca. Si como yo, 
pues comen ellos. Si tengo pa café, en vez de uno, pues 
me compro tres. Es lo que hay ahora mismo, esta situación, 
si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién lo hace? 
J: Nadie. 
M: El Jose no tiene paro, no tiene nada. El Cristian que ya 
lo conoces, tampoco. El otro tampoco. El otro, bueno, ahí 
nos vamos ayudando. 
J: ¿Cual ha sido el mejor momento del día? 
M: El mejor momento pues cuando estamos juntos, 
intentamos, hay veces, buscar un momento de risa. No 
estar hablando del mismo tema todo el rato. ¿Porque yo ya 
me agobio, me entiendes? Yo soy una persona que tanto 
hablar del mismo tema me coge la ansiedad. Y aparte lo 
que estamos pasando, ahora mismo, pues tampoco ayuda. 
Tenemos que buscar algo de alegría, para que la gente no 
esté tan alterada con esto. 
J: ¿Porque los parkings están cerrados también no? 
M: Aquí está todo cerrado, solo hay pakistaníes. Ya sabes 
que los pakistaníes si abren. No abre nadie más. Aquí no 
hay nada, desierto total. A parte no nos dejan entrar ni al 
acuario ni al Maremagnum. Nosotros ahora intentamos 
ayudándonos entre nosotros mismos, pasándolo bien, 
olvidando un poquito el sistema, como va ahora mismo 
España. 
J: ¿Tenéis duchas? 
M: Duchas no tenemos. Llevamos ya una semana sin 
ducharnos. Aparte esta mañana teníamos que programar, 
pero ya no podíamos levantarnos porque estaba lloviendo 
a cantaros. Nos quedamos ahí, en la camita, hasta que 
paró a las once. Y a las once ya no hay programa de ducha. 
Ya hemos perdido el día. 
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J: El centro de día no funciona me habían dicho. 
M: No, no, centro de día no funciona porque bueno, ya 
me entiendes, lo que está pasando, no podemos entrar ni 
nada. 
J: ¿Pero hay algún educador o algo arriba? En Pujadas si. 
M: Esto si. Está la directora, están todos ahí arriba, pero 
no dejan subir a nadie, solo tienes que estar en la puerta. 
A parte están todos con mascarilla en la puerta, y aparte 
no tienes que hacer nada. Ellos salen a la puerta y te 
preguntan, ¿que necesitas? Pum, pum, pum, pum, vas pa 
dentro si hay duchas te la dan, si no hay te dicen que tienes 
que programarte para mañana. Pero bueno, la cosa se 
está complicando más, hasta para las duchas, porque no 
tenemos duchas ahora.
J: ¿Y a las noches viene algún voluntario a traer algo? ¿O no 
traen nada? 
M: Si, antes venían, Javi, pero ahora no viene nadie. Solo 
viene San Isidro los jueves. Ellos vienen con mascarillas y 
todo. 
J: Porque ahora mismo cuantos sois. 
M: Aquí, pues que te cuento, somos entre 15 y 20 
personas. Ahora por la noche no viene nadie. O comes por 
tu cuenta, o te mueres de hambre.
J: Ostia puta. Solo una cosa que quería deciros. Nose ni 
cómo plantear la pregunta. ¿Mañana, va a ser igual que 
hoy?
M: Eso ya lo sé. Yo cuando me levanto por la mañana 
ya digo otro día más, porque ya sé que es otro día más, 
ya tengo todo en la mente. Hoy mismo he soñado con 
esto, con la corona de mierda, lo juro, me ha venido una 
pesadilla. Porque ya llevo días comiéndome la cabeza 
hasta que he soñado.
J: Mañana seguimos hablando, cuidaos mucho.
M: ¡Un beso!



Vides flotants 31

3. Marc pràctic
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Quan pensem en disseny, imaginem productes 
per ser venuts, fabricats per una indústria i 
dirigits a consumidors. El disseny social, en 
canvi, busca treballar amb i per les persones 
i té la voluntat de millorar la vida dels usuaris 
a qui va destinat, l’entorn en què opera i la 
societat a què pertany.

“El disseny és una professió enormement 
política”, aquest era el missatge més important 
que Victor Papanek volia transmetre als 
seus contemporanis i a totes les persones 
que vinguessin després d’ell. Cap disseny 
és un objecte mut. Sempre genera unes 
conseqüències socials, mediambientals i 
ecològiques.

Papanek (1923-1998) parla de les implicacions 
socials i, per tant, polítiques d’allò que fan els 
dissenyadors. En el seu llibre més important 
i polèmic, Design for the Real World. Human 
Ecology and Social Change (1970), Papanek 
fa una crida a la inclusió, a la justícia social i 
la sostenibilitat. Planteja que els dissenyadors 
i els professionals creatius tenen una part de 
responsabilitat social i que la seva activitat pot 
implicar canvis en el món real (Pelta, 2011).

Papanek, V. (1970), Design for the Real World

3.1 Referents

3.1.1 Victor Papanek
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El primer experiment de Shigeru Ban amb l’ús 
de tubs de paper va tenir lloc el 1985, així que 
va arribar al Japó de tornada d’un període de 
formació arquitectònica a la Cooper Union, 
Nova York. Mentre estava dissenyant una 
exposició sobre l’obra d’Emilio Ambasz; li va 
cridar l’atenció els tubs de paper dels quals 
venia embolicat el teixit per a l’exposició. Va 
utilitzar aquests tubs sobrants com pantalles i 
suports, després va començar a investigar les 
possibilitats de l’ús d’aquest material com a 
elements estructurals. 

Poc després del gran terratrèmol del 17 de 
gener de 1995, a Hanshin, on van morir sis mil 
persones, Ban va viatjar a Kobe i va començar 
a treballar per proporcionar uns habitatges 
provisionals a la població. Aquestes cases 
estaven construïdes a base de materials 
econòmics i quotidians; caixes de cervesa pels 
fonaments i els característics tubs de paper. La 
duració de construcció de cada casa  
era de 6 hores.

“El món està ple de milers de milions 
de persones i la majoria d’elles viuen en 
condicions en les quals mai veuran un 
arquitecte o un espai dissenyat per un 
arquitecte. Tenir un arquitecte de primera 
categoria que pensi en les persones que 
necessiten refugi i construeixi edificis de millor 
qualitat per les seves necessitats estètiques i 
humanes, és meravellós” (Breyer, 2014).

Després del terratrèmol de Kobe, Shigeru 
Ban juntament amb un equip d’estudiants 
voluntaris va aterrar a molts més llocs de 
desastres naturals importants de les últimes 
dues dècades: el terratrèmol de Turquia que 
va deixar a mig milió de persones sense llar 
(1999); el terratrèmol de Gujarat (2001); el 
tsunami de l’Oceà Índic (2004); l’huracà Katrina 
(2005); el terratrèmol de Sichuan (2008); el 
terratrèmol de l’Aquila (2009); Haití, Tohoku, 
Filipines… A part de cases, van construir tota 
mena d’edificis: esglésies, aules…

El seu treball està basat en la noció d’energia 
i sostenibilitat ecològica. Està connectat a la 
tradició japonesa, però també molt influenciat 
per Amèrica.

3.1.2 Shigeru Ban
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Ban, S. Estructures de tubs de paper
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Curro Claret és dissenyador industrial i alhora 
activista. Per ell, és essencial allunyar-se dels 
interessos purament mercantilistes i crear fent 
partícip l’usuari. Sempre té la voluntat de creure 
que el disseny ha de ser per tothom i arribar 
a tothom. Des de sempre ha sentit l’atracció 
per l’objecte quotidià i per entendre el nivell 
essencial i més accessible del disseny. 

Ha dedicat la major part de la seva vida 
professional a demostrar que el disseny també 
pot servir per construir una societat millor. 

Per l’amor de Déu és una proposta que pretén 
recuperar l’esperit obert que durant moltes 
èpoques ha tingut l’església. Curro Claret 
proposa un redisseny del banc de l’església, 
amb un respatller reclinable que el transforma 
fàcilment en un llit. 

El projecte Llum Social és una col·lecció de 
llums on la matèria primera més cridanera són 
cordons de sabates. El projecte col·labora amb 
Camper i la fundació Arrels de Barcelona. 

“Em considero un dissenyador a qui 
li agrada estar on hi ha “merder”, on 
hi ha problemes, on hi ha persones 
que, pel motiu que sigui, s’han 
quedat al marge” (Claret, 2019)

Claret, C. (2012), Llum social

Claret, C. (2019), Per l’amor de Déu

3.1.3 Curro Claret
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Richard Avedon (1923-2004) va ser un 
gran fotògraf de moda i retratista dels anys 
cinquanta. La seva obra més important va ser 
una sèrie de retrats que va fer a 752 persones 
entre els anys 1979 i 1984, la famosa sèrie In 
the American West. 

Durant la seva vida professional, Avedon, va 
fotografiar a models de moda, artistes influents 
i polítics poderosos, però In the American West, 
va decidir recórrer diferents estats de la part 
occidental dels Estats Units i captar l’essència 
de miners, mestresses de casa, sense llar, 
presos…

Dels molts retrats que hi ha a la col·lecció, 
sorprèn especialment la figura de Clarence 
Lippard. Richard Avedon, amb la seva fotografia 
clara i elegant, dignifica totalment al sense 
llar de la carretera interestatal vuitanta. Tal 
com indica Rune Gade (2007), va utilitzar els 
mateixos recursos per fotografiar les celebritats 
i els va aplicar als sense llar.

“Avedon no pretenia que les seves 
fotografies fossin un catàleg social 
ni tenien un propòsit documental; 
no volia que les seves imatges 
fossin cordials ni compassives” 
(Colorado, 2012)

Avedon, R. (1983), In the American West

3.1.4 Richard Avedon
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La conceptualització del projecte va començar 
a l’assignatura de Taller de Gràfic, on es 
va reafirmar l’interès pel disseny social i el 
sensellarisme. El primer pas va ser realitzar 
un mapa conceptual on es va començar a 
qüestionar el concepte de llar i a determinar les 
connexions que el definien i relacionaven.

Des del primer moment que la Covid-19 ens 
va trasbalsar a tots, van començar a sorgir 
preguntes; com afecta el confinament a les 
persones sense llar? Varia el concepte de llar 
en època de confinament? És més important? 
Les persones en situació de sensellarisme, 
troben ara a faltar més que mai la llar? Pot el 
cos actuar de llar, quan és l’únic que tens? I els 
objectes que t’acompanyen?

Partint del punt que es volia aconseguir un 
projecte real i humà, es va decidir des d’un 
principi que fossin les persones que es 
trobaven en aquesta situació les màximes 
protagonistes i que el projecte aprengués 
i absorbís de la seva realitat a través de 
converses, mirades i paraules. 

3.2 Conceptualització
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Seguint amb la conceptualització, es va cercar 
una metodologia que afavorís l’obtenció de 
coneixement necessari, l’etnografia.  

Tal com indica Patricio Guerrero Arias a 
la Guía Etnográfica (2002), l’etnografia ha 
contribuït a ampliar el coneixement sobre la 
diversitat, pluralitat i diferència humana. Dins de 
l’etnografia, es va utilitzar una branca específica 
per dur a terme el projecte, les històries de 
vida, una tècnica d’investigació qualitativa on 
l’objecte principal és l’anàlisi i transcripció que 
l’investigador realitza arran dels relats d’una 
persona sobre la seva vida o moments concrets 
de la mateixa (Martín, 1995). 

Aquesta metodologia es va utilitzar a l’inici 
del projecte, a l’Hospital de Campanya de 
l’Església de Santa Anna, parlant amb en Jose, 
la Carmen i diversos usuaris freqüents. Arran 
del confinament i el tancament de l’església, 
el projecte va haver de readaptar-se i buscar 
noves vies d’investigació.

Després d’unes setmanes de canvi a nivell 
global i personal, ja a distància, es va dur a 
terme una recerca exhaustiva per aconseguir 
un contacte diari amb persones sense llar amb 
l’objectiu de conèixer la seva situació i poder 
començar a crear una idea sòlida i coherent del 
projecte basada en la realitat. 

Mitjançant les xarxes socials i l’associació 
SinTecho Barcelona, creada per persones 
sense llar i enfocada a persones sense llar, 
va ser possible contactar amb tres persones; 
l’Albert, la Joana i en Xavi. 

Una vegada després d’haver-hi parlat, es van 
readaptar les històries de vida digitalment i a 
distància. El contacte es va realitzar quasi de 
manera diària a través de trucades i missatges. 
D’aquí, se’n van poder extreure diferents 
vies d’investigació que van conduir a la idea 
principal del projecte.

“L’etnografia 
es considera 
un enfocament 
naturalista, una 
estratègia de recerca 
que permet estudiar 
personalment, 
de primera mà 
i per mitjà de la 
participació directa 
en una cultura, la 
diversitat i diferència 
de la totalitat de la 
conducta humana” 
(Nanda, 1994: 15) 

3.2.1 Metodologia



58 anys, fa 3 anys que dorm entre 
pensions, albergs, el carrer i el cotxe. 
Té esperit d’emprenedor, sempre amb 
idees, actiu a les xarxes i apassionat per 
la fotografia. En aquests moments dorm 
a l’alberg de Sant Joan de Déu, amb 
l’angoixa de no saber on anirà després. 

67 anys, 4 anys entre pensions i 
albergs. El seu caràcter proper, vital 
i energètic la fan seguir lluitant. 

46 anys, 2 anys al carrer. És usuari 
i voluntari al menjador social 
del Paral·lel i les seves ganes 
de visibilitzar la seva situació i 
millorar-la són gegants. 

Xavi

Albert

Joana
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Al llarg de les històries de vida i durant l’etapa de la 
investigació i conceptualització es va poder anar 
dibuixant el projecte; un arxiu de sentiments, reflexions 
i realitats de persones sense llar en època de 
confinament. 

Una recopilació de la intensitat de totes les paraules 
que l’Albert, en Xavi i la Joana havien compartit durant 
els mesos de l’estat d’alarma. Aquesta idea tenia com 
a objectiu plasmar la realitat, posar en valor els seus 
sentiments i visibilitzar la seva situació, que tot i que 
durant temps de confinament s’agreuja, en temps de 
“normalitat” continua.

Durant la investigació de la memòria es va 
estudiar el sensellarisme de forma intercultural 
i es va observar que el concepte variava d’una 
cultura a l’altre. Al Japó, a les persones sense 
llar se’ls anomena Furo-shā, que significa 
persones flotants. 

Aquesta descripció, que s’allunya de la 
compassió i pessimisme, representa com es 
senten les persones sense llar d’una manera 
poètica. Sense cap ajuda familiar ni cap suport 
on agafar-se. Es troben flotant, a la deriva. 

Seguint aquest concepte, el projecte en qüestió 
s’anomena Vides flotants i tota la gràfica del 
projecte “flota” buscant la coherència en cada 
decisió.

3.2.2 Idea principal

3.2.3 Concepte
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Una vegada decidida la idea principal i el 
concepte, va començar un procés de recerca 
per aconseguir donar total protagonisme a la 
força de les paraules la Joana, en Xavi i l’Albert. 

Començant per la gamma cromàtica del 
projecte, es va decidir ometre el blanc i negre, 
que transporten a una mirada compassiva, i 
utilitzar un blau cel de fons que suavitzava la 
duresa de les paraules i transmetia esperança i 
energia. 

La tipografia escollida va ser Banana Grotesk, 
de Monkey Type, que es va crear en un intent 
d’esbossar l’Akzidenz Grotesk de memòria, 
combinant influències de Gill Facia, evidents 
a les minúscules “a”, “g” i “f”. (Morley, 2018). 
Una tipografia molt flexible que funciona a la 
perfecció a diferents escales. Aconsegueix 
transmetre el missatge d’una manera molt 
personal i la seva amplitud facilita una lectura 
clara i agradable. Per altra banda, es va voler 
donar la mateixa importància al missatge que a 
la persona que el transmet, utilitzant una única 
mida per a tot el text. 

Seguint el concepte de “flotar”, la gràfica del 
projecte no segueix cap retícula. Els paràgrafs 
s’ubiquen aleatòriament a la pàgina, en 
diferents posicions i envoltades d’espai blau, 
simulant la deriva.

Finalment, el material que s’ha recopilat, 
textos, àudios i fotografies, ha estat creat 
exclusivament pels protagonistes. 

3.3 El projecte

3.3.1 Estil gràfic
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Després de tres mesos de converses i material 
recopilat, va començar un procés de recerca de 
quines peces gràfiques eren més adients per 
visibilitzar i conscienciar d’aquestes realitats. 

En primer lloc, es va dissenyar una web amb 
l’objectiu de fer la informació accessible a 
tothom (que disposés d’ordinador, mòbil o 
internet) i visibilitzar-ho al màxim possible. 
La web consta de fragments de converses, 
fotografies realitzades per l’Albert, la Joana i 
en Xavi i parts d’àudio perquè fos més proper i 
personal. 

El primer pas va ser dissenyar un esbós amb 
illustrator i el següent, mitjançant el servei 
de construcció de pàgines web Cargo i els 
coneixements bàsics d’HTML i CSS, dissenyar 
la web final. 

L’àmbit de formalització es caracteritza per ser 
fàcilment navegable, clar, directe i impactant. 
Si ens centrem en els apartats, primerament 
es pot observar el nom i una breu explicació 
del projecte. En segon lloc, es presenten tots 
els fragments amb un scroll down de manera 
dinàmica. L’usuari pot interactuar llegint, 
passant el cursor on apareixen imatges i 
reproduint la veu dels protagonistes. Finalment, 
la icona de la part dreta ens trasllada a una 
pàgina secundària on es pot trobar una petita 
descripció i fotografia de cada protagonista. 

Enllaç de la web: www.videsflotants.com

3.3.2 Peces

3.3.2.1 Web
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Vides flotants

Els dies són quilomètrics.
Albert

Albert

Albert

Albert

Albert

+

No tinc cap objecte personal 
a l’habitació. Els records de 
la meva vida són dins d’una 
petita maleta. 

Estic sol, no puc comptar amb 
ningú i fins hi tot desconfio de mi.

La meva vida és la suma de tots els meus errors.

La llar és el que he perdut pel camí.

Aquí dins, a l’alberg, hi ha 
la tira d’històries però tots 
patim la mateixa realitat.

No tinc on posar la mascareta perquè no s’embruti.

No sé si tinc molta por 
o de tanta por que tinc no la sento.

Amb una nina, una 
pedra i un dibuix em faig 
l’habitació meva.

Tot el que tinc ho guardo en un armari de comptadors de la llum.

Pateixo per fills i germans que m’estimo, encara que ells no 
volen saber que existeixo. 

Abans estava sol i ara els carrers també m’hi acompanyen.

L’únic que em dóna escalfor és una manta que 
no tinc com rentar.

La poca solidaritat i 
egoisme que hi ha al 
carrer, també hi és 
en un alberg.

A vegades penso 
en posar fi a tot.

Albert

Estic sol i ningú 
s’apropa.

Xavi

Xavi

Xavi

Joana

Joana

Joana

Joana

No em vull acostumar a cap privilegi 
perquè no sé si demà el tindré.

Fa 22 dies que menjo fred.

Xavi

Joana

Joana

Joana
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A més de visibilitzar-ho en format digital, es 
volia també visibilitzar-ho analògicament. 
Per fer-ho, es va fer una recerca de diferents 
contextos i usuaris, fins que es va arribar 
a la conclusió d’interpel·lar els habitants 
de Barcelona. Tot i que les solucions més 
necessàries estan en mans de les institucions, 
era important que la gent dels diferents barris 
coneguessin i fossin conscients d’aquests 
sentiments que tenen tan a prop. Per aquests 
motius, es va decidir fer una petita instal·lació 
pels centres cívics de Barcelona. 

Amb l’objectiu de dissenyar una instal·lació 
flotant que arribés al màxim de persones 
possible, es va plantejar un format itinerant 
que rotés, cada mes, a tots els centres cívics 
de Barcelona. Aquest, es durà a terme una 
vegada les mesures de prevenció del Covid-19 
disminueixin. 

La instal·lació la formen una publicació i uns 
cartells que la contextualitzen i aconsegueixen 
captar l’atenció. 

3.3.2.2 Instal·lació
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El disseny de la publicació es va realitzar amb 
l’objectiu de tenir una peça física on mitjançant 
el paper, la impressió i els petits detalls es 
poguessin transmetre la sensibilitat de les 
paraules. Una peça que permetés observar 
detingudament, amb amor i passant les 
pàgines al ritme desitjat. 

És una peça clau del projecte que segueix 
l’estètica de la web però li dóna més 
protagonisme a les fotografies. La publicació 
consta de 48 pàgines amb una portada, 
una breu explicació del projecte, el material 
recopilat i a la part posterior, el link de la web 
per difondre-ho online. A l’interior, l’acompanya 
un full individual amb una petita descripció dels 
tres protagonistes. 

Des d’un bon principi, per seguir la coherència 
del concepte, es va decidir no enquadernar 
la publicació i seguir de referència un format 
premsa amb plecs. Basant-nos en la impressió, 
es va imprimir amb un paper Munken de 100 gr 
a la impremta Lettercotton, a Barcelona.

3.3.2.2.1 Publicació
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Amb l’objectiu de contextualitzar la publicació 
i atreure l’atenció de la gent que circulés pels 
centres cívics, es van crear 5 cartells que 
l’acompanyarien. El primer amb un breu context 
de la situació que les persones sense llar han 
viscut aquest confinament, el segon amb la 
web i els últims tres amb cites de la mateixa 
publicació.

Els cartells fan una mida de 100x70cm i 
120x70cm i es van imprimir a Paperam amb 
paper Mate de 150gr enganxats en un suport 
de cartó pluma de 5mm. Aquest suport permet 
recolzar els cartells a la paret amb l’objectiu 
que siguin fàcilment transportables (d’un centre 
cívic a l’altre), reutilitzables i flotants.

Els usuaris poden interactuar-hi canviant-los 
d’ubicació i sobreposant-los. 

3.3.2.2.2 Cartells
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Tot i la dificultat del moment de poder exposar 
la instal·lació en espais públics, s’ha compartit 
la web de manera digital amb diferents 
persones per conèixer les sensacions que 
transmet el projecte i les reflexions que es 
desenvolupen. 

La majoria de persones que hi han accedit 
coincideixen que ha sigut un xoc de realitat 
i que aquests sentiments per ells, abans de 
llegir-los, eren invisibles.

Amb l’objectiu de continuar visibilitzant 
vides flotants i tenir un espai on compartir 
les novetats del projecte i les diferents 
localitzacions de la instal·lació, es va decidir 
crear un compte d’Instagram. En aquest, es 
penjaran diferents cites de la web perquè 
circulin el màxim possible. Per altra banda, 
s’informarà cada mes del centre cívic on es 
podrà trobar la instal·lació. 

3.3.4 Posada en circulació

3.3.3 Comunicació
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4. Conclusions
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Vides flotants va néixer esdevenint un interrogant 
ampli i confús. Es podria mantenir contacte de manera 
estable amb una persona sense llar? S’aconseguiria la 
seva confiança? Podria aconseguir un resultat final on 
es sentissin còmodes i representats? Pas a pas, amb la 
Covid-19 i la incertesa del moment pel mig, el projecte 
es va anar construint. 

L’etapa d’investigació va servir per conèixer la realitat 
dels carrers de Barcelona i aprofundir sobre la definició 
de sensellarisme, categories, visions culturals… 
L’apartat de conceptualització va ser extensa, flexible i 
col·lectiva, a mesura que anava mantenint més contacte 
amb l’Albert, la Joana i en Xavi sorgien més idees i 
d’altres deixaven d’encaixar. 

Es creu que en tot moment s’ha sigut coherent, tant en 
el concepte com en la formalització, la producció, el 
llenguatge, la impressió… S’ha aconseguit defugir d’una 
mirada compassiva i tractar-los com el que són i som 
tots, persones, cada un de nosaltres amb les nostres 
personalitats i peculiaritats. 

Utilitzant imatges realitzades pels protagonistes s’ha 
aconseguit evitar imatges que reproduïssin estereotips i 
mostrar la realitat des dels seus ulls. 

Per altra banda, s’ha donat molta visibilitat al col·lectiu 
sense llar que viu en albergs i habitatges compartits i 
s’ha posat en valor els seus sentiments, que transmeten 
en tot moment, que tenen sostre però no llar. 

Una vegada realitzat el projecte i després de moltes 
hores de converses, s’arriba a la conclusió que el 
confinament els ha afectat d’una manera brutal en 
l’àmbit emocional i personal. Tots tres afirmen que és de 
les pitjors situacions que han viscut. En Xavi i la Joana 
han hagut de conviure amb persones molt diferents que 
han generat conflictes i discussions i l’Albert s’ha sentit 
més sol que mai envoltat de carrers buits. L’única llar 
que han tingut ha estat el seu propi cos. 

Es confia que Vides flotants tindrà continuïtat, la 
problemàtica invisible del sensellarisme no només hi és 
durant el confinament, sinó que està present en cada 
minut del seu dia a dia.

Es pretén ampliar aquest arxiu al llarg dels mesos amb 
l’objectiu de continuar visibilitzant la realitat de l’Albert, 
en Xavi i la Joana, que només són una petita part dels 
milers de persones que es troben en situacions similars.

4.1 Conclusions 
del projecte



4.2 Experiència 
personal

Deixant de banda l’aprenentatge gegant que he adquirit 
gestionant el projecte i les emocions que comporta 
en època de pandèmia, m’agradaria explicar-vos 
l’experiència personal i els sentiments que m’han fet 
créixer i perseguit durant aquests mesos. 

M’he sentit molt impotent per no estar a Barcelona. 
Començar un projecte social a distància, sense 
contacte humà ni mirades de complicitat, al principi 
se’m feia molt difícil. Tenia por que les converses 
per telèfon fossin fredes i no pogués transmetre la 
confiança i comoditat que els hi volia encomanar des 
d’un bon inici. 

Com diu la Joana en una conversa “Intento tenir relació 
amb poques persones, no vull que em falli ningú més”, 
aconseguir la seva confiança ha sigut un procés llarg. 
Al principi, m’explicaven com es sentien per visibilitzar 
la seva realitat, però a mesura que van anar passant les 
setmanes el motiu es va transformar. Em vaig convertir 
en una persona que els escoltava i recolzava, algú al 
costat a qui podien trucar i desfogar-se.

M’he preocupat quan passaven dies sense contestar-
me. M’he sentit trista i egoista. És molt difícil trobar les 
paraules adequades quan t’expliquen realitats que fan 
que et quedis sense. 

Quedar després del confinament i sentir que els 
coneixes de tota la vida ha sigut el millor. Escoltar i fer 
costat a l’Albert, la Joana i en Xavi m’ha fet adonar de la 
immensa responsabilitat que tenim com a dissenyadors 
i persones.
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5. Annexes
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5.1 Annex 1

Gina: Hola Roger, sóc la Gina

Roger: Hola Gina, què tal? Abans que res, felicitats, 
perquè la gent que estudia aquestes carreres no ens té 
en compte. I això és important. L’únic que et demano, 
és que si després ho pots compartir amb nosaltres, 
estarem encantats. 

G: Clar que sí! 

R: Amb què et puc ajudar?

G: Què penses d’aquesta situació, com la definiries?

R: Hòstia, això ja dona per un treball sencer. Aquesta 
situació, segons sembla, era imprevisible, però sí 
que amplifica tots els problemes del nostre sistema. 
Tots. Entre altres coses, fins i tot se’n parla ara a la 
tele del sensellarisme. Que abans no se’n parlava. Tot 
això evidencia una fallada del sistema, brutal, que ja 
portàvem denunciant les entitats fa molt de temps. Ara 
sembla que sigui una mica més visible pel virus. Però 
no cal el coronavirus perquè la gent tingui accés a un 
habitatge. Amb tot el tema individualista, el sistema fa 
que hi hagi gent que sigui de primera i de segona i que 
no importi. I aquestes persones que no importen són 
les que ara, quatre entitats, ajuntament i gent diguem, 
ei! Que també hi ha gent que no té casa, no ho heu 
pensat això? Que totes les mesures que esteu dient no 
es poden fer? No, llavors com sempre, som els serveis 
socials que anem a remolc de les coses. Més o menys, 
l’explicació seria més o menys així, una cosa sistèmica 
estructural i ara corrents. A veure si canviem una mica 
després d’això. 

G: Això espero, perquè el que estan fent és crear 
solucions temporals però clar, què passarà després?

R: Clar, s’ha de veure que és un problema que va més 
enllà d’aquest període de confinament.  

G: Com us poseu en contacte amb la gent que està al 
carrer? 

R: Aquí es trenca un altre mite, saps quan la gent diu, 
els sense llar no poden tenir telèfons, perquè si tenen 
telèfon, l’haurien de canviar pel menjar. No. La gent té 
telèfon, és l’única manera de trucar-los. Amb el nostre 

Roger Fe, ASSIS, entrevista telefònica,  
26 març a les 14:00h
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equip, fem una reunió cada matí i llavors a partir d’aquí 
passem la llista. Com estan els dels pisos, qui truca a 
qui… i després tenim equips de voluntaris que no estan 
en confinament i reparteixen aliments per pisos, serveis 
mínims. 

G: Teniu dutxes?

R: Sí, al nostre espai hi ha dutxes. Saps què hem fet? 
Nosaltres quan vam veure que molts treballadors i 
voluntaris havíem de plegar, obligats per salut, vam 
oferir-ho a l’ajuntament. Ei, tenim un espai buit que no 
funciona i llavors ara està funcionant amb treballadors 
de l’ajuntament. 

G: I menjar, a part de portar-lo als pisos, no el distribuïu 
a la gent del carrer?

R: No, nosaltres no, però hi ha recursos que donen 
pícnic per emportar. Clar, seguir aquestes mesures 
és molt difícil quan no tens una llar. Si és difícil per 
nosaltres… Ara sí que han obert més espais, però és per 
passar el confinament i tindran tots els àpats i tot.

G: Tu què en penses de les repressions policials 
d’aquests dies? Multes…

R: Penso que això ha passat sempre, ara és molt 
evident, però hi ha qui desperta la gent quan està als 
caixers, hi ha gent que quan estan a l’aeroport els fan 
caminar perquè no dormin, això passava abans ja. 

G: Ara es fa públic. 

R: Clar, clar, delictes contra la gent sense sostre i 
violència n’hi ha hagut sempre. Sempre. Per exemple, et 
treuen de l’estació de Sants una hora, passa la màquina, 
neteja amb aigua, et mulles i a les 5 tornes a entrar a 
l’estació perquè no pots dormir. Tot això ja passava 
abans. Ara hi ha més focus. El tema és aquest, si es 
donés dret a l’habitatge, això no passaria. 

G: Quina solució creus que s’hauria de prendre? 
Housing first?

R: Per exemple. Tu fixa’t, Barcelona té un 1% de parc 
públic i Espanya ni t’explico. És a dir, tu no pots fer res, 
amb tan poc, l’habitatge ha sigut sempre una manera 
d’especular, de guanyar diners. No un dret. A Austràlia 
diria que hi ha com un 40% de parc públic, a Finlàndia 
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també, clar, amb parc públic tu pots fer moltes ajudes 
socials, housing first, pots posar famílies desnonades… 
però si tot està en mans privades, no tens aquest marge 
de maniobra. I també, els albergs no ajuden a combatre 
el sensellarisme, és un “parche”, una tirita. 

G: Són temporals no? La gent s’hi està uns mesos i 
després els fan fora.

R: Exactament, sempre hi ha dues coses: gestionem la 
pobresa o anem a lluitar per erradicar-la. Fins ara, s’està 
gestionant però no vas a l’origen on surten totes les 
desigualtats. 

G: M’he informat sobre el recurs que ara estan obrint de 
la Fira de Barcelona, saps si n’hi ha algun altre?

R: Si, et faig una prèvia. A nivell municipal, i no sóc 
de l’ajuntament, o es responsabilitza cada municipi o 
Barcelona sola no es pot responsabilitzar de tota l’àrea 
metropolitana. És una responsabilitat global. Dit això, a 
Barna el que s’ha fet, aquest pavelló de la Fira, que és 
ampliable fins a 1000 places.

G: Ja està actiu?

R: Si, just ahir. Aleshores, també han obert un dispositiu 
al passatge dos de maig, que era el que feien servir 
abans per l’operació hivern i ara han fet un dispositiu 
només per dones. Han treballat amb perspectiva de 
gènere. Hi ha 72 places diria. Després, també hi ha la 
institució Pere Calafell, que això està a la Verneda, que 
va obrir divendres o dijous i hi ha 56 places, és mix. 
També han destinat 200 places d’allotjaments turístics a 
famílies vulnerables, persones amb situació de violència 
de gènere i per últim, una altra entitat 30 habitacions 
preparades per si alguna persona dóna positiu i puguin 
fer l’aïllament a un altre lloc. En l’àmbit privat, anem fent 
el que podem. 

G: A veure què passa quan tot això s’acabi.

R: Exacte, i a més si tu surts d’aquests centres, després 
no pots entrar. Que és lògic també, però després tenim 
tot el tema de la gent amb consums actius, gent que 
necessiti la metadona, l’heroïna, gent amb problemes 
de fòbia social… però bueno, “ahí estaremos”, sobre “la 
marcha”. El problema és que no són prioritat.

G: Creus que és important visibilitzar-ho? Què creus 
que ajudaria en aquesta situació?
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R: El que és súper important de visibilitzar és que no 
hem d’actuar amb l’emergència. Si vas a l’origen, hem 
de visibilitzar que això és un problema molt complex. 
Molt. Amb mil factors. Això ve d’una crisi d’habitatge, 
una crisi de mercat laboral, d’un sistema que no 
funciona. És un tema que hem de solucionar entre tots. 
Municipi responsabilitzeu-vos, estat responsabilitzeu-
vos, generalitat responsabilitzeu-vos, ajuntament fes 
més. És molt complex, no es pot fer a cop de tweet. Jo 
visibilitzaria això, que sempre vivim sobre l’emergència. 

G: Clar, al final ara és una emergència en què ens 
trobem tots però les persones que estan al carrer o 
en situació vulnerable estan en un estat d’emergència 
diària. 

R: Exacte. Tens tota la raó. I el que és fotut d’això és que 
ho hem normalitzat. L’emergència és que un es mori, ja 
no és que estigui al carrer. 

G: Moltíssimes gràcies Roger, m’has ajudat moltíssim.

R: D’això es tracta. Qualsevol cosa tens el telèfon i el 
mail. Que vagi bé!



Vides flotants 72

5.2 Annex 2

Gina: Hola Jordi! Com estàs? Quina és la situació de les 
persones sensellarisme en aquests moments?

Jordi: Jo sóc un gerent d’una Federació d’Entitats 
Catalanes d’Acció Social, llavors jo estic confinat des 
del dia 13 de març. I per tant, jo tinc una realitat que 
m’arriba a partir de certes converses que he tingut, 
però jo no estic al peu del canó. He tingut converses 
amb Arrels, Sant Joan de Déu, Provivienda i Assís, que 
són quatre entitats que treballen per sense sostres. 
Ens plantegem una pregunta que és: i com es confina 
la gent que està al carrer? Això ens ha generat un 
doble repte. En primer lloc, com seguim atenent a les 
persones que fins ara estàvem atenent en albergs, 
pisos, pensions… amb diferents dispositius que tenien 
les entitats socials. En aquest sentit, les entitats s’estan 
intentant organitzar, per seguir atenent les persones 
sense llar que viuen a la ciutat de Barcelona. Si parlen 
que hi ha unes 4000 persones, i hi ha unes 2800 places, 
estem parlant que hi ha unes 1200 (números a l’engròs) 
al carrer. Les entitats socials no poden adquirir més 
places, i en aquests moments s’està dissenyant un 
dispositiu per atendre aquestes persones i servir-les, 
convèncer-les per fer-les veure que és important poder 
estar confinats en algun indret que no sigui al carrer. 

G: Et refereixes a dispositius com el que s’està parlant 
de la Fira de Barcelona?

J: Sí, exacte. Aquí hi ha un doble dispositiu: per una 
banda, un dispositiu de la gent que està a emergències 
i que no les podran absorbir a tots, perquè no hi ha prou 
llits ni respiradors, i per l’altra banda, són aquests casos 
socials de persones que han d’estar al carrer i que han 
d’estar confinats. Hi ha un doble repte. Primer, què fem 
amb les persones que estem atenent fins ara? Segon, 
com podem atendre a les persones que dormen al 
carrer? 

G: Les persones que esteu atenent fins ara et refereixes 
a les persones que ja estan dormint en albergs, 
pensions..?

J: Sí. Estan en albergs, pensions, tenen menjadors, 
fan activitats amb nosaltres… aquestes persones ja 
les estem atenent. Les que estem atenent quin repte 
tenim? Un repte mèdic en el sentit que el nostre 
personal necessita tenir material per si algú d’ells està 

Jordi Gusi, Entitats Catalanes d’Acció Social, 
entrevista telefònica, 24 de març a les 16:45h
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contagiat, i dos, necessita tenir també detectors. 
Perquè en albergs on poden dormir 20 persones, les 
possibilitats de contagi són molt grans. Tant per ells, 
com pels professionals. Per tant, és molt important la 
detecció que es pugui fer de la malaltia directament 
a l’alberg. 

G: Aquests albergs perillen a tancar?

J: Jo crec que aquí hi ha dos tipus de situacions. 
Les organitzacions grans crec que no tancaran i 
poden aguantar, un Sant Joan de Déu té capacitat 
de musculació. Un Suara pot tenir capacitat de 
musculació, un Càritas… però altres entitats més 
petites no està tan clar que puguin aguantar. Algunes 
han tancat i han tornat a obrir. Un centre que hi 
havia a la zona franca que gestionava Suara crec 
que ha tancat. Aquí cada entitat està fent servir la 
seva estratègia amb relació als seus professionals. 
És a dir, una entitat petita amb un cert dispositiu pot 
tenir professionals que diguin jo no em vull posar 
en risc, per tant jo em confino, o una entitat que té 
professionals que fan torns, s’organitzen i se’n surten. 
Depèn del compromís i de la musculació que tinguin 
les entitats socials. 

G: Quines solucions proposeu?

J: Aquí hi ha un tema d’alimentació, dels menjadors 
socials, hi ha tot un tema d’ampliar aquest pavelló. 
Hem de fer que no estiguin a cap casa perquè encara 
es podran contagiar més ràpidament, o poden ser 
portadors de virus… És un repte social. Pot ser que la 
post-crisi actual incrementi el nombre de persones 
que han estat al carrer, perquè en situacions de crisi 
les possibilitats d’acabar al carrer són més grans. Jo 
crec que ara tenim una feina actual de treball amb les 
persones, de poder ampliar el nostre impacte social 
i de poder dissenyar projectes per sortir de la crisi. 
Necessitarem capacitat. Jo vinc del món de metges 
sense fronteres i per tant hem de poder ser capaços 
d’actuar amb protocols en clau d’emergència. 

G: Com definiries aquesta situació?

J: En aquests moments estem vivint una emergència 
humanitària i sanitària a occident. Mai fins ara 
havíem viscut una emergència com aquesta. Les 
que jo havia viscut eren sanitàries per un virus en 
societats africanes molt acostumades en aquest 
context. Ara l’estem vivint al primer món. Després 

de l’emergència sanitària, vindrà 
l’emergència social. Això vol dir que 
arribarem a indicadors d’un 20% i pico 
de l’atur. S’incrementaran una altra 
vegada, els indicadors de pobresa 
severa i de pobresa més general. 
Tornarem a tenir nous perfils de 
persones que entraran en situacions 
de vulnerabilitat. És un repte del nostre 
sector veure si estarem prou capacitats 
per fer-ho. 

G: Sí, sí, tenint en compte que les 
conseqüències seran molt fortes. 

J: Exactament. 
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5.3 Annex 3

Gina: Hola Raquel! Com estàs? La comunitat de Sant 
Egidi en què col·labora?

Raquel: Hola Gina! Per una banda nosaltres 
habitualment tenim un menjador social, però aquests 
dies ens hem hagut de reinventar i donar menjar 
per emportar. També fem sopars ambulants i ens 
desplacem on sabem que hi ha grups de sense llar. A la 
duresa del carrer. Ara anem de dos en dos perquè sinó 
ens para la policia. 

G: Com us ha afectat? Perquè hi ha molts centres 
socials que han tancat.

R: Mira, des del 13 de març no hem interromput mai 
el servei, al contrari, com que molts serveis han tancat 
nosaltres ens hem vist amb l’obligació d’obrir. Hem 
ampliat dies i zones. 

G: Ve més gent de l’habitual?

R: El 70% de persones que venen ara no les coneixem 
de res. Fa un mes només no coneixíem a un 25%. 
Normalment parlem amb tots, en sabem les històries, 
els hi fem un carnet… ara s’ha disparat, només els hi 
demanem el nom per posar-lo a la bossa de menjar que 
s’emporten. 

G: I com veieu les persones que venen?

R: Amb por i angoixa. Veuen a tothom corre amunt i 
avall amb mascareta, però no saben que passa. Molts 
no tenen una televisió o radio per estar en contacte 
amb què passa al món. Tampoc hi ha ningú que s’aturi 
al carrer a explicar-los-hi. Aquests moments que 
t’explicava de sopars ambulants són també moments 
de sensibilització. Aprofitem el lligam que tenim i la 
necessitat de menjar per explicar la situació. El nivell de 
desinformació és molt gran. És una doble marginació, 
aquest virus encara els ha distanciat més de les 
persones perquè els veuen possibles transmissors i 
encara s’acosten menys. 

Raquel, Sant’Egidio, entrevista telefònica, 24 d’abril
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G: Què en penses de les solucions que s’estan establint 
a Barcelona? 

R: Nosaltres no hem notat cap canvi. Són molts els que 
s’han quedat fora de la fira. Hi ha milers d’hotels que 
estan tancats, es podia haver buscat alguna solució 
més pròxima pels barris i no a l’altra punta de Barcelona. 

G: Creus que quan la Covid-19 desaparegui, la situació 
dels sense llar empitjorarà? 

R: Que la pobresa augmentarà? Sí. Ens haurem 
de preparar per donar respostes clares, directes i 
contundents. Hi haurà més sense llar. Ara ja comença 
a venir gent que s’ha quedat sense feina i no té per 
menjar. 

G: Com definiries la situació?

R: Apocalíptica. Quan anem pel carrer a portar menjar 
i mascaretes sembla que fem alguna cosa mal feta. 
Estem vivint una situació de desprotecció i vulnerabilitat 
molt més gran. L’altre dia hi havia una dona que 
demanava als balcons. Em va semblar curiós, demanar 
en alçada i no a nivell de carrer. 

G: Moltíssimes gràcies Raquel per la feina que esteu 
fent.

R: Si necessites qualsevol cosa més, m’ho dius. 
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