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Situats en el context històric actual, ‘The Blurry Era’ afronta la nostra
pèrdua d’autonomia davant una societat cada cop més complexa. La unió
d’una sèrie de tendències tecnològiques, polítiques i socials limiten la nostra
percepció i comprensió de l’entorn. La difuminació dels mecanismes de
poder o la creixent complexitat de la tecnologia que ens envolta generen
una confusió emergent i no dissenyada que beneficia una part de la societat
a costa de perjudicar-ne una altra. Davant d’una problemàtica global i de
gran escala es desenvolupa una metodologia per poder donar-hi respostes
des dels camps del disseny i la comunicació. Es potencia la recerca visual i
objectual per tal d’aportar un valor afegit a la recerca teòrica convencional i es
desenvolupa l’expressió de les intuïcions i les connexions que encara no estan
aterrades amb el llenguatge. Es plantegen una sèrie de prototips diegètics
que permeten generar preguntes i obrir nous focus de debat que involucrin
tant a especialistes com a ciutadans comuns per tal de mantenir l’atenció en
problemes complexos que ens afecten a tots.
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Located in the current historical context, ‘The Blurry Era’ faces our loss
of autonomy and power in an increasingly complex society. A series
of technological, political and social trends limit our perception and
understanding of the environment. The difficulty of clearly seeing the
mechanisms of power that lead us or the technological complexity that
surrounds us generates an emergent and undesigned confusion that benefits
one part of society at the cost of harming another. The project develops a new
methodology to be able to give answers to global and large-scale problems
using tools from the design and communication fields. Visual and objectual
research is promoted to add value to conventional theoretical research,
helping to express intuitions and connections that cannot be transmitted
through language. The project proposes a series of diegetic prototypes that
allow us to bring up questions and open new ways of debate. This debate will
be able to involve specialists and common citizens to keep an eye on complex
problems that affect all of us.
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En el desenvolupament del treball s’ha cregut necessari crear una recerca
visual que funcionés paral·lelament amb una recerca teòrica. Com a
dissenyadors aterrem les idees mitjançant la imatge i el fet d’intentar
representar visualment tot allò que es llegia ha generat noves connexions
entre les idees. Les imatges que es mesclen amb la memòria poden ser
representatives d’allò que està dient el text o simplement intuïtives.
Connexions mentals no aterrades, que encara no es poden comunicar a través
del llenguatge però que definitivament tenen una gran importància en el
desenvolupament del treball.
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context
1. Joining the Dots.

‘The evil that is in the world almost always comes of
ignorance, and good intentions may do as much harm as
malevolence if they lack understanding.’ ALBERT CAMUS

Les societats del segle XXI s’han tornat cada cop més estranyes
i allunyades dels contextos que habitàvem en els orígens de la nostra
espècie. Vivim adaptant-nos constantment a entorns nous i aquesta
variabilitat fa que no sempre siguem capaços d’entendre allò que ens
envolta. Un món canviant, cada cop més complex i especialitzat, on cada
dia s’afegeixen variables a l’equació. Aquest augment en la complexitat
del sistema genera una gran dificultat per percebre el nostre entorn i
comprendre’l, i això suposa un clar inconvenient a l’hora de gestionar
la nostra autonomia com a individus. Aquelles persones que entenguin
millor com muta la societat i el perquè dels canvis que es realitzen tindran
més capacitat d’exercir poder sobre la resta. Els qui comprenguin millor
les noves tecnologies i el seu funcionament podran utilitzar-les en el
seu benefici. Els qui el dissenyin els nostres entorns del futur tindran la
capacitat de modificar-los i filtrar la realitat de la resta.
Davant una aparent normalitat i un disseny neutral, totes les
decisions que prenem tenen conseqüències en allò que ens envolta i
aquestes decisions tenen més importància si som dissenyadors i ens
dediquem a programar la vida dels altres. El món ens ofereix més estímuls
que mai i això, influeix i modifica els nostres comportaments. Davant
aquesta realitat hem de ser capaços de qüestionar la informació que
rebem, filtrar-la i desenvolupar maneres per determinar-ne el grau de
credibilitat. Hem de ser capaços de veure quan les nostres decisions són
influenciades i per qui, si volem afirmar que mantenim una llibertat i una
autonomia com a individus. La desorientació i la seducció barrejades

amb la sobreestimulació i el consum
són característiques comunes en
molts aspectes de la nostra societat i
esdevenen mecanismes que alteren les
nostres vides. Des de les aspiracions
professionals, les relacions personals
o els patrons de conducta, tot està
influenciat en major o menor mesura
per allò que ens envolta. Aquesta
influència pot ser completament natural
i sana, si és conscient i delimitada però,
com ja hem dit, el problema es genera
quan som incapaços de diferenciar
entre la nostra voluntat individual
d’una voluntat induïda, dissenyada
per altri. És per això que amb aquesta
investigació es pretén qüestionar allò
aparentment neutrals. Petits detalls del
dia a dia que no donem importància

però que canvien les nostres accions.
Qüestionar rutines, posar en dubte la
normalitat que ens rodeja al segle XXI
i plantejar fins a quin punt els nostres
cossos i les nostres ments es poden
adaptar als entorns en els quals vivim i
amb quines conseqüències.
La dificultat per percebre la
nostra pèrdua d’autonomia és un
problema global i de gran escala.
La investigació prendrà aquesta
problemàtica com problemàtica inicial
i l’estendrà a través de tres temes
principals: les mutacions dels sistemes
de poder, un entorn tecnològic cada
cop més complex i les discordances
amb el nostre entorn. Aquestes tres
branques ens serviran com a base
per articular un seguit d’hipòtesis i

plantejar possibles respostes des del camp del disseny i la comunicació.
Considero que aquestes branques presenten tendències comunes i crec que
es poden traçar línies que connectin camps aparentment separats. Crec
que hi ha símptomes que determinen relacions entre els camps i considero
que estudiar-les a partir de la pràctica i l’experimentació del disseny ens
pot ajudar a descriure i entendre millor un sistema complex, com és el
funcionament de la nostra societat.
L’abast de la problemàtica a tractar fa que aquesta sigui difícil de
percebre clarament i acotar-la. Més aviat és un problema que s’intueix
a poc a poc i genera una sensació inefable de pèrdua de control sobre
les nostres vides. Part de la lògica que permet funcionar eficientment el
sistema recau en el fet que aquest sigui difícil de percebre. Això fa que a
l’hora d’iniciar la investigació s’hagi d’adoptar una posició més intuïtiva,
encara que sigui poc precisa. Estem davant de percepcions subtils que per
la seva naturalesa mai podrien ser vistes amb claredat. Aquesta confusió
és característica i representativa i a mesura que s’analitzaven diferents
aspectes de la nostra societat es van començar a veure paral·lelismes. Es
va percebre que aquesta dificultat de lectura era un tret comú en camps
com la política, la gestió del poder, la tecnologia o la societat. Davant
d’aquestes aparents coincidències es va voler profunditzar en aquesta
confusió. D’aquesta manera, amb el desenvolupament d’aquest treball es
pretén fer un ‘zoom out’ i agafar perspectiva per tal de poder reconèixer
patrons contemporanis que permetin aportar una reflexió a les intuïcions i
les sensacions descrites.
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1.1 L’evolució del poder.

La gestió del poder i les maneres d’executar-lo han estat temes
àmpliament tractats durant en els camps de la filosofia, l’antropologia o
les ciències polítiques. Autors com Karl Marx, Michel Foucault o Paul B.
Preciado han anat descrivint els sistemes per exercir poder segons aquests
s’adaptaven a cada època. El poder no és estàtic sinó que es negocia i
es conquista, és per això que els seus mecanismes d’aplicació han anat
mutant per seguir sent eficaços en diferents contextos.
Com és evident, els mecanismes de poder primer es posen en
pràctica, podríem dir d’una manera intuïtiva. No es conceptualitzen
com a estratègies de control sinó que s’introdueixen subtilment i d’una
manera pràctica. Considero que això és el que els fa difícils de detectar.
En molts casos la persona que els assenyala i els detecta és l’encarregada
de conceptualitzar-los. Per tal de diagnosticar-los cal aterrar-los amb el
llenguatge però en canvi per tal d’aplicar-los no és necessari. És per això
que es necessita temps i perspectiva per descriure les relacions subjacents,
ja que qui és capaç de veure-ho ho està creant en certa forma per poder-ho
explicar. Ho està sintetitzant i fent-ho comprensible a partir d’intuïcions.
A mesura que passa el temps i s’agafa perspectiva, tenim
l’oportunitat d’analitzar-los, descriure’ls i criticar-los. Però fins que no hi
ha la perspectiva suficient, els mecanismes de poder només s’intueixen,
sense arribar a veure’s clarament. I no ens referim a una visió física sinó
a una comprensió i una transcripció del nostre entorn. Un mecanisme pot
ser visible físicament però passar desapercebut perquè no és comprès o
no generar un interès en la gent l’envolta. Un dels objectius perquè aquests
mecanismes siguin eficaços és que passin desapercebuts, si som capaços
d’entendre’ls, és perquè comencen a ser poc efectius. Cada un dels autors
mencionats anteriorment ha estat capaç de prendre perspectiva i desxifrar
els mecanismes utilitzats en la seva època, aportant matisos específics i
examinant les diferents estratègies.
En un camp altament especialitzat i complex on experts en la
matèria dediquen anys a descriure els matisos dels mecanismes de poder
aplicats, la meva visió inexperta no pretén descriure i racionalitzar aquest
fenomen. L’estratègia que puc utilitzar per aportar valor és la meva
percepció global barrejada amb les meves vivències personals i aptituds
com a dissenyador. Utilitzar la meva mediocritat en aquest tema específic
com a eina i transmetre la meva percepció del poder i la desorientació
com a fenòmens contemporanis encara poc descrits però perceptibles. Per
tant la meva feina no es dedicarà a descriure i racionalitzar el fenomen
sinó a assenyalar-lo i comunicar-lo per tal de qüestionar-lo amb una visió
creuada entre
els diferents camps de treball.
‘En el mundo animal siempre hay quien nos aventaja en algún
aspecto: el águila con su agudeza visual, un mirlo con
su paleta de millones de colores, un búho con su visión
nocturna, un oso polar con su olfato de largo alcance, un
zorro del desierto con su sensibilidad auditiva, la anguila
con los campos eléctricos, ciertas bacterias con los campos
magnéticos… Sin embargo, nadie supera nuestra sublime
mediocridad del conjunto de todos los sentidos cruzados.’
JORGE WAGENSBERG
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Considero que l’aportació
que pot fer el disseny en temes
complexos com aquests no es basa en
una investigació capdavantera, ni en
trencar el gel conceptualitzant noves
formes de poder. Fins i tot considero
que no és necessari comprendre el
problema en tota la seva globalitat
per atrevir-se a parlar d’ell. Crec que
la responsabilitat del món del disseny
recau en mantenir connectats els
especialistes encarregats d’obrir camí
amb un públic no especialitzat però que
es veu afectat per les problemàtiques
tractades. Considero que el disseny ha
de permetre captar l’atenció del públic
i comunicar les temàtiques que es
poden estar investigant d’una manera
comprensible i no acadèmica. Evitar
donar una lectura dels fets estudiats,
si no aconseguir captar l’atenció del
públic i dir-li: això t’afecta i potser
et podria interessar saber-ne més,
ja has intuït coses que no t’agraden i
per aquest camí hi podries trobar una
resposta.
Per exemplificar aquesta
manera de treballar del disseny
davant de temes polítics i complexos
m’agrada agafar com a referent el

projecte desenvolupat per Metahaven
al voltant de Wikileaks. L’estudi
holandès narra la seva col·laboració
amb l’entitat en el seu llibre ‘Black
Transparency. The Right to Know in
the Age of Mass Surveillance’, a la
vegada reflexionen i descriuen els
problemes que representa el control
en la nostra societat actual i quin valor
tenen les filtracions de Wikileaks.
Més enllà d’un llibre que acosta una
temàtica complexa a un públic no
especialitzat, Metahaven fa l’esforç
de desenvolupar un llenguatge gràfic
que plasma les idees explicades i les
fa més assequibles. A la vegada també
genera diferents aplicacions gràfiques
que generen prototips diegètics.
El meu preferit són les samarretes
commemoratives de les filtracions de
Wikileaks. Agafant un llenguatge que
s’acosta al merchandising musical,
Metahaven celebren les filtracions com
si fossin un concert i permeten cridar
l’atenció de qualsevol persona encara
que no conegui el tema en pocs segons.
Acosten un tema específic i complex
al públic no especialitzat mitjançant
l’objecte estrany i que crea dubtes.

Encara que l’objectiu del treball no és estudiar l’evolució dels
mecanismes de poder és necessari fer un breu repàs històric per tal de
poder comprendre com s’estructura el projecte i sobre quines bases
treballa.
Tal com analitza Foucault, a partir del s.XVIII les formes de
poder comencen a mutar. Passem d’un règim sobirà basat en el càstig i
la prohibició exercida per un sistema jurídic, cap a un règim disciplinari,
que va més enllà de llei i exerceix el poder mitjançant la norma. De la
prohibició es passa a la suggestió i d’aquesta manera s’aconsegueix un
poder més versàtil i acollidor. El poder és més subtil i se centra en el
cos, sigui particularment o a gran escala (biopolítica, anatomopolítica).
El poder passa a exercir-se en altres àmbits disciplinaris com l’escola,
l’hospital o la presó, on es genera la norma, que impacta i modela
l’individu més enllà de la llei. D’aquesta manera, es produeixen individus
normativitzats que garanteixen una eficiència i una productivitat que
beneficia a l’estat. Aquesta nova forma de poder no substitueix les formes
de poder interiors sinó que s’hi juxtaposa, afegint noves capes de control

en l’autonomia de l’individu mitjançant diferents estratègies.
De la mateixa manera que el règim disciplinari ha estat juxtaposat
al règim sobirà, les tecnologies de poder han seguit evolucionant i Paul
B. Preciado determina que a partir de la segona meitat del s.XX es
pot començar a reconèixer una altra forma de poder que se suma a les
anteriors i que Preciado anomena règim farmacopornogràfic. En aquest
cas les tecnologies de poder que abans eren exteriors al cos passen a
formar part del mateix cos, es dilueixen i es converteixen en ell. Preciado
el classifica com un tercer tipus de capitalisme basat en la gestió tècnica
i política del cos, el sexe i la sexualitat. Aquest sistema prén com a
referents la indústria farmacològica i pornogràfica, no perquè aquestes
siguin econòmicament majoritàries sinó perquè serveixen com a model
a seguir per a la resta d’indústries. Tant la indústria farmacològica com
la pornogràfica estan basades en cicles d’excitació i frustració mitjançant
estímuls físics o digitals. Les dues indústries venen la capacitat d’excitar,
que té uns costos de producció baixos i que no es pot posseir ni conservar,
ja que és volàtil. En aquest entorn de seducció i frustració per incentivar
el consum, ja no comprem un producte sinó que comprem identitat,
comprem somnis, comprem expectatives, comprem desitjos, comprem
reaccions químiques. El disseny, com a eina de seducció juga un gran
paper en aquest joc.
Però, com ja hem dit, és necessari tenir certa perspectiva per tal
de detectar les polítiques que ens influencien. És fàcil identificar lectures
parcials o influències en objectes del passat. És fàcil detectar masclismes
o racismes en contingut del segle passat, però és més difícil veure
quins mecanismes ens afecten a nosaltres mateixos. El fet d’estar en un
entorn altament dissenyat fa que la nostra visió sempre sigui esbiaixada
i incompleta. És per això que més que mai necessitem qüestionar les
idees que ens influeixen i veure d’on provenen. Pensar en si el que estem
percebent és una veritat completa o només en veiem una part, ja que hi ha
alguna persona interessada en què no puguem obtenir una visió total. És
la nostra responsabilitat agafar diferents perspectives que ens permetin
fugir de mirades concretes i interessades. És la nostra responsabilitat
intuir quan allò que veiem pot ser manipulat o vist parcialment. En
la mesura que les capes de poder s’han anat difuminant es torna molt
més complicat assenyalar polítiques replegades, ja que les tenim
interioritzades i són efectives.
Un cop arribats en aquest punt, si en comptes de fer una lectura
específica dels mecanismes del poder, com faria un investigador
especialitzat en el tema, ens quedem amb una imatge global, podem veure
que aquest fenomen de difuminació ja és prou interessant per si sol. La
necessitat de fer els mecanismes de poder cada cop menys evidents, menys
perceptibles per tal d’aconseguir una submissió menys violenta marca una
tendència. Això, evidentment, beneficia a qui aplica el poder, ja que obté
menys represàlies. És per això que l’objectiu és desenvolupar formes de
poder que sigui imperceptibles, on la persona dominada cregui que està
seguint les seves pròpies decisions quan en realitat són pressionades i
orquestrades externament. Aquesta característica general de difuminació
és una lectura fàcil però a la vegada efectiva, que permet ser comunicada
fàcilment i generar paral·lelismes amb altres fenòmens de la societat. No
per ser òbvia i simple és menys certa i és per això que ens és perfectament
útil per generar una narrativa al voltant.
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1.2 L’entorn tecnològic cada cop més complex.

És una evidència dir que vivim en un món en canvi constant i que
aquest canvi és cada cop més ràpid. Com diria Zygmunt Bauman vivim en
una societat líquida que no pot mantenir la seva forma i el seu rumb durant
molt temps. Això provoca que les nostres respostes davant l’entorn que ens
rodeja quedin obsoletes ràpidament. La mutació trepidant del context que
ens envolta provoca una pèrdua de comprensió del món en el qual vivim.
Estem rodejats de tecnologia invisible i silenciosa que és cada cop més
complexa. I això interfereix en la nostra capacitat per interactuar-hi, cosa
que representa una pèrdua del nostre poder com a usuaris respecte als
objectes que ens envolten i conformen la nostra vida.
Però tot nou entorn o avenç tecnològic està dissenyat. Està
dissenyat fins a l’últim detall i evidentment una part del disseny correspon
a la interacció amb l’usuari. Guiar l’usuari i provocar certs comportaments
no és res nou en el món del disseny industrial. Part de la feina del
dissenyador és anticipar-se a les conductes que tindrà l’usuari i modificar
l’objecte perquè et permeti fer certes coses i no d’altres.
En els objectes analògics, el nivell amb què el dissenyador pot
modificar el comportament de l’usuari és relativament baix, ja que hi
ha poques formes d’interacció entre l’objecte i l’usuari. Però en canvi,
amb el desenvolupament de la tecnologia els objectes ofereixen moltes
més possibilitats d’interacció, ja que són molt més versàtils i per tant
deixen més opcions als dissenyadors. Apareixen noves branques del
disseny com el UX, que es podria traduir com a experiència d’usuari o
el UI que seria el disseny que la interfície que veurà l’usuari. Aquestes
es basen principalment a simplificar al màxim la interacció de l’usuari
perquè l’objecte o el programa sigui més fàcil d’utilitzar. Hi ha un part
de funcionament complex que queda amagada i una part que s’ensenya a
l’usuari perquè interactuï.

8. METAHAVEN / Wikileaks T-Shirt

Si agafem un objecte
l’usuari està centrada en l’interior del
extremadament senzill com unes
cotxe i incorpora parts com el volant,
tisores, no hi ha cap diferència
els pedals o els intermitents. En aquest
entre el funcionament de l’objecte i
punt, s’han separat el funcionament
l’experiència de l’usuari. Totes dues
de l’experiència d’usuari i això fa
coses estan a la vista i l’usuari comprèn
que qui utilitzi el cotxe no necessiti
en tot moment el funcionament de les
comprendre el seu funcionament.
tisores.
El funcionament s’ha complexitzat
Si per exemple agafem un
i els coneixements sobre el cotxe
objecte mecànic més complex com
s’han tornat més específics. Encara
podria ser un cotxe del segle XX,
que no sigui necessari comprendre el
comencem a tenir diferències entre el
funcionament, aquest és relativament
funcionament del cotxe i l’experiència
senzill. Si l’usuari entén com funciona
de l’usuari. El funcionament del cotxe
el cotxe podrà interactuar millor amb
està amagat sota el capó i incorpora
ell, per exemple detectant una avaria
el motor, els cilindres, la bateria o
abans que sigui massa tard.
les bugies. En canvi l’experiència de
Si anem un pas més enllà i
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fenòmens com el ‘Nudging’ o els ‘Dark Patterns’. Entenem com a
‘Nudging’, que podria ser traduït com a empènyer, l’aplicació de tècniques
de psicologia en la presa de decisions per fomentar que l’usuari esculli
unes coses en comptes d’altres sense restringir la seva llibertat d’elecció.
Per exemple, la tipografia, els colors o l’ordre en els que es presentin els
plats d’un menú en una cafeteria afectaran la decisió de l’usuari. Si el
propietari de la cafeteria n’és conscient, podrà alterar aquestes variables
per fer que els clients escullin un plat abans que un altre, però no estarà
limitant la capacitat de decisió ni restringint la llibertat dels clients. Un
pas més enllà en el control conductual de l’usuari en interfícies serien
els ‘Dark Patterns’, que es podria traduir com a patrons foscos. Entenem
com a ‘Dark Patterns’ certes característiques del disseny d’interfícies que
empenyen l’usuari a fer certes coses que no voldria fer però que beneficien
a la companyia que dissenya la interfície. En el disseny de la interfície
es poden utilitzar estratègies com fomentar la confusió o utilitzar el mal
disseny per induir l’usuari a errors. Un clar exemple d’això seria la facilitat
que et pot donar una web per donar-te d’alta o comprar certs articles,
utilitzant el bon disseny per generar una bona experiència d’usuari, en
contrast amb les dificultats que pot posar la mateixa web per donar-se de
baixa, utilitzant el mal disseny per fer que l’usuari no trobi les pestanyes
on ha de clicar.
Aquestes estratègies són comunes en el nostre dia a dia i com a
usuaris tenim poc marge d’acció per a evitar-les. Potser la manera més
eficaç de combatre-les és coneixent-les i estan atents als possibles paranys
que ens paren. El coneixement de la tecnologia que utilitzem ens permet
prendre millors decisions i veure quan ens empenyen cap a una decisió
no desitjada. Cada cop es tendeix a invisibilitzar més el funcionament
dels artefactes que ens rodegen i això fa més difícil mantenir la nostra
autonomia. Simplificar les experiències d’usuari i fer-les més fàcils és
necessari però a la vegada perillós, ja que no hi ha una manera clara de
regular i limitar el poder del dissenyador. Com a usuaris experimentats
podem intuir certes estratègies que s’utilitzen per guiar els nostres
comportaments cap a un costat o cap a un altre però un cop més se’ns
fa difícil veure-ho clarament. Tal com pas amb la difuminació dels
mecanismes de poder es limita la visió de l’usuari i això comporta una
pèrdua d’agència.

9. UNKNOWN / Dismantled VW Golf MK2

l’usuari. En altres paraules i com
ja hem dit abans, es pot modificar
la conducta de l’usuari a través del
disseny i aquesta es pot modificar amb
un objectiu positiu, com podria ser, fer
més fàcil una compra online. Però en
aquest punt també es pot utilitzar el
poder del disseny amb un objectiu més
‘malvat’, com podria ser convèncer a
l’usuari perquè compri coses que sap
que no necessita. En aquest context,
en comptes de modificar la conducta
de l’usuari d’una manera violenta són
més efectives les formes més subtils i
difuminades de control conductual.
Aquestes possibilitats de
modificar subtilment la conducta
mitjançant el disseny apareixen

10. NASA / The Virtual Environment Workstation 1990

agafem com a exemple un ordinador
actual, el grau de complexitat
que requereix el funcionament de
l’ordinador fa que l’usuari comú no
pugui ni entendre ni interactuar amb
aquest. Això limita el poder de l’usuari
sobre aquest objecte i fa créixer el
poder del dissenyador. Com ja hem
dit, aquest fenomen fa que tecnologia
actual tingui dues cares clares, la que és
visible per a l’usuari i la que no ho és.
A mesura que s’ha anat desenvolupant
la tecnologia, sobretot en camps com
la informàtica, s’ha anat perfeccionant
el disseny de la interacció amb l’usuari.
La capacitat d’ordenar que posseeix
el dissenyador de les interfícies
predisposa les respostes que doni
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1.3 Miopía i altres discordàncies amb el nostre entorn.

En els dos casos estudiats anteriorment, els mecanismes de poder i
la tecnologia, podem veure com l’ésser humà desenvolupa nou entorn que
no havia habitat mai abans. Com a espècie allò que més ens caracteritza és
la nostra capacitat d’adaptació a nous reptes i nous ambients però aquesta
capacitat és extremadament lenta en comparació amb la velocitat amb la
qual muta el nostre entorn actualment.
Aquesta situació on nous avenços tecnològics o nous estils de
vida ens desorienten i alteren el funcionament del nostre cos no és nova.
El paleoantropòleg americà i professor de Harvard, Daniel Lieberman
ha estudiat l’evolució del cos humà des dels seus orígens i els efectes
que el nostre entorn i el nostre estil de vida tenen en els nostres cossos.
Aquests estudis conclouen en què gran part de les malalties que patim
avui en dia no eren freqüents fa uns segles, més aviat eren minoritàries.
Lieberman denomina a aquest conjunt de malalties ‘Mismatch Diseases’,
que es podria traduir com a malalties de discordança. Les defineix com a
malalties que sorgeixen, ja que el nostre cos està poc o mal adaptat en els
ambients en els que vivim actualment, ja que són completament diferents
dels ambients per als quals els nostres gens han estan dissenyats. L’estil de
vida modern crea discordances entre les nostres habilitats i els estressos
als quals sotmetem el cos. Vivim a milers de quilòmetres d’on tenim els
nostres orígens, mengem aliments que el nostre cos amb prou feines sap
processar, estem asseguts gran part del dia i sobreprotegim el nostre
cos. Aquest mal funcionament continuat del cos pot provocar malalties
característiques del s.XXI com obesitat, diabetis, càncers, al·lèrgies,
problemes digestius o miopia, d’entre moltes altres.
Després d’haver estat investigant sobre les ‘Mismatch Diseases’
vaig trobar especialment interessant i representatiu l’augment de la miopia
com a epidèmia visual del s.XXI. La miopia és una malaltia causada per
una deformació en la curvatura del globus ocular que provoca que els rajos
de llum convergeixin davant de la retina en comptes de convergir a sobre.
Això té com a conseqüència que els objectes llunyans es veuen borrosos
mentre els objectes pròxims es veuen amb nitidesa. Aquesta malaltia és
causada per una combinació de factors genètics i ambientals, però tal
com diu Daniel Lieberman, les mutacions genètiques han variat poc en els
últims segles en canvi el nostre entorn i la nostra manera d’utilitzar els
ulls ha canviat completament.

‘Nearsightedness is a complex trait caused by many
interactions among a large number of genes and multiple
environmental factors. However, since people’s genes haven’t
changed much in the last few centuries, the recent worldwide
epidemic of myopia must result primarily from environmental
shifts. Of all the factors identified, the most commonly
identified culprit is close work: intent focusing for long
periods of time on nearby images such as sewing and words on
a page or screen.’ DANIEL LIEBERMAN

Això provoca un gran augment
en els factors de risc de la malaltia i
convertint la malaltia en una epidèmia
que el 2010 afectava el 27% de la
població mundial i es preveu que afecti
el 52% de la població mundial el 2050.
És un fenòmen que exemplifica
metafòricament la nostra pérdua en
la capacitat de percebre el nostre
entorn i la nostra desadaptació. A
la vegada representa la difuminació
que caracteritza l’evolució dels
mecanismes de poder i els perjudicis
d’establir una mala relació amb la
tecnologia. D’aquesta manera il·lustra
el conjunt de problemàtiques globals
que encara aquest treball. Per altra
banda ens serveix per qüestionar la
nostra capacitat d’adaptació continua.
Fins ara les ‘Mismatch Diseases’ han
exemplificat les repercussions físiques
de la nostra poca adaptació a l’entorn
però gran part dels problemes que
generen els nous entorns digitals ja no
manifesten els seus símptomes a través

de la salut física sinó de la salut mental.
L’avenç de la tecnologia
ens ubica contínuament en entorns
desconeguts i mentre es desenvolupa
un període d’adaptació tendim a veure
clarament els beneficis per als quals
ha estat dissenyat aquell nou entorn
i a no veure els perjudicis o efectes
secundaris que pot generar. Existeix un
biaix induït cap al progrés que exalta
les conseqüències positives i intenta
difuminar-ne les negatives. No és fins
que no hem agafat certa perspectiva
que podem jutjar els pros i els
contres. En aquests moments inicials
d’adaptació a un entorn no coneixem
el que ens rodeja, no veiem les coses
clares i no tenim capacitat de predir el
que passarà. Per tant, podríem dir que
quan es genera un nou entorn l’usuari
que no està adaptat és vulnerable
davant qui ha creat aquell entorn i
aquest pot prendre avantatge i conduirlo a prendre certes decisions.

12. UNIVERSAL IMAGES GROUP / Myopia Diagram
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13. STEPHEN SHORE / Uncommon Places

14. Desconegut
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15. PHILIPPE RAMETTE / Objects de visions

the blurry era
*Fenomen emergent: La emergencia
fa referència a aquelles
propietats o processos d’un
sistema que es poden reduir a la
suma de les parts constituents.

En els apartats anteriors hem descrit un conjunt de característiques
contemporànies que defineixen el nostre context actual i que no s’havien
vist en el passat. Tant la gestió del poder, com la tecnologia tenen en
comú certa difuminació. Es generen paral·lelismes entre diferents
fenòmens de la societat que porten a pensar no és només una casualitat,
sinó que les certes característiques de la nostra societat actual tendeixen a
desenvolupar patrons. Aquests patrons es repeteixen i el fet d’analitzar-los
i relacionar-los ens pot portar a comprendre’ls millor i generar hipòtesis
més eficaces que ens expliquin el perquè d’aquests fenòmens. Hi ha parts
obscures, parts amagades, parts que són difícilment comprensibles,
estratègies que podem percebre, que podem intuir però que no podem
entendre ni discernir. Considero que aquesta difuminació és característica
i no és arbitrària. És un fenomen emergent* sorgit en el s.XXI que es
manifesta en diferents aspectes de la societat però que no està dissenyat ni
conceptualitzat. Simplement és la conseqüència de la interacció amb un
entorn cada cop més complex.
En aquest entorn la gestió i l’ús de la informació són estratègies
de poder, ja que un individu no té capacitat d’assumir i entendre tot allò
que l’envolta. Amb això vull dir que no hi ha una estratègia malvada. En
tractar-se d’un sistema extremament complex no hi ha una figura que
ho controli, ja que no existeix la possibilitat de control. Són un conjunt
d’accions i dinàmiques que es generen quan cadascú mira per al seu propi
interès i és un efecte secundari negatiu de manera que tenim d’organitzar
el món. Al darrere no hi ha ningú que orquestra una confusió sinó que
donades certes característiques del sistema en el qual ens trobem es
generen patrons que tendeixen a crear aquest tipus de relacions. Però el fet
que no es pugui tenir un control total del sistema no vol dir que aquelles
persones que en surten beneficiades no facin tot el possible per mantenirlo i intentar conduir-lo, encara que sigui parcialment i en la seva petita
escala. Un cop identificats certs patrons cadascú els utilitza en el seu propi
benefici i el fet que certes parts de la societat tinguin més informació que
d’altres els atorga més poder.

En una època on la
sobreestimulació i l’escassetat de temps
són el plat de cada dia, no entendre
el nostre entorn és una conseqüència
lògica i sembla ser l’inici d’un fenomen
que escalarà gradualment en el temps.
És per això que vaig decidir titular
aquesta investigació com ‘The Blurry
Era’, l’era borrosa o difuminada.
Quan parlem d’era ens referim a un
període de temps en la història que
està caracteritzat per un nou ordre i el
fet d’estar davant canvis dràstics en les
nostres vides des de l’inici del s.XXI
fa creure que podria estar davant un
nou període. Un període on les idees
clares i concises ja no poden ser veritats
universals, on la comprensió del
nostre entorn és relativa i situada i on
necessitem un balanç entre les lectures
simplificades d’allò que ens envolta i
les lectures altament complexes que
defineixen la nostra realitat amb gran
precisió. Necessitem estudiar com
gestionar la complexitat dels nostres
entorns sense que aquests restringeixin
les nostres llibertats i les nostres
capacitats de decisió. D’aquesta manera
prenc la visió borrosa o la miopia com
a metàfora de la desorientació davant
aquesta nova època. És evident que no
tenim prou perspectiva per avaluar la
profunditat o l’impacte dels canvis que
estem vivint en les nostres vides durant
aquest inici de segle.
És molt aviat per descriure’ls
com a fenomen, categoritzar-los i
jutjar-los, però davant un panorama
incert considero que és millor intentarho, encara que sigui amb poca exactitud
històrica, ja que plantejar el tema,
obrir-lo a debat i incentivar la gent
a qüestionar-se el seu entorn és una
manera de començar a entendre el
nostre entorn. En tot sistema complex
hi ha parts que som capaços de
percebre i parts que no, així que hem
d’intentar ampliar al màxim la nostra
sensibilitat i utilitzar el disseny més
enllà del llenguatge escrit. Hem de
ser capaços d’utilitzar les intuïcions
o les percepcions subtils, potenciarles i generar noves relacions entre
els fenòmens que observem. És cert
que d’aquesta manera tenim més
possibilitats de trobar respostes que
no són del tot adequades, però el
simple fet de buscar una resposta ja
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Fins ara hem estat analitzant una sèrie de característiques
contextuals que ens han permès intuir uns trets en comú i generar una
hipòtesi. Hem agafat signes del nostre entorn i els hem alineat com si
fossin pistes. Però per desenvolupar la hipòtesi s’ha partit d’intuïcions
molt generals i poc acotades. En aquest punt crec interessant fer el
procés contrari. Aterrar la hipòtesi a partir de casos més concrets. Buscar
quins factors la podrien sustentar i relacionar-los amb el disseny. En
definitiva, analitzar quins mecanismes podrien distorsionar la nostra
perspectiva i quines accions podrien generar-los. D’aquesta manera s’ha
utilitzat la intuïció i la lectura de casos concrets per a poder traçar una
sèrie de possibles fenòmens actuals que serveixen com a mecanismes
de difuminació: la distància, el camuflatge, la complexitat / abstracció
i la trepidació. Com a intuïcions que són, s’utilitza aquesta fase del
treball per a traçar possibles relacions, possibles causes i efectes entre
els fenòmens que s’han estudiat en el context i les seves aplicacions
per part del disseny. Probablement es podrien trobar més exemples o
exemples més acurats que representessin els mecanismes anotats, però
el fet de no trobar-nos davant una veritat absoluta o una interpretació
corroborable, sinó davant d’hipòtesis fa que les descripcions dels apartats
següents siguin un ‘work in progress’ que es pot anar complementant a
base d’observacions futures i aportacions externes. Per tant es planteja
el següent apartat com a indicadors de possibles camins que tot i no
estar correctament pavimentats, serveixen per a estimular la connexió
d’idees i traçar relacions per aconseguir prototips diegètics interessants.
El fet de treballar amb un problema complex suposa que s’hagin de
generar intervencions encara que el problema no estigui estudiat en la
seva totalitat ni sigui comprensible per la persona que hi treballa. S’ha
d’intentar buscar respostes tot i saber que la nostra visió és parcial. De tal
manera que aquestes respostes serveixin com a clam per a convidar a més
gent a pensar en el problema.

16. REMBRANDT / The Blinding of Samson

modifica la nostra lectura de l’entorn
i desencalla la situació. L’objectiu
no és aconseguir una solució sinó
desencallar la situació i plantejar-se
noves maneres d’enfocar el problema.
És per això que s’ha cregut necessari
desenvolupar noves metodologies de
treball que ens atorguin nous punts de
vista. En el desenvolupament del treball
s’explicaran les estratègies utilitzades
per buscar noves formes de comprensió
davant una realitat líquida i complexa.
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2.1 Distànica

18. BBC / Foxconn

17. OCTAVI SERRA / Design Does

Entenem com a distància l’interval de lloc o de temps que hi
ha entre dues coses, a la vegada també podem interpretar distància
com un allunyament afectiu o ideològic. En un món globalitzat, tant
una interpretació com l’altra són acurades i provoquen difuminació.
Consumim productes d’arreu del món. Aquests estan sobre processats
i no tenim forma de saber per quins filtres han passat. Això és una
característica transversal que comparteixen els aliments que mengem,
els productes que comprem, les notícies que veiem o la informació que
llegim. Tot el que consumim té una cara oculta que difícilment podrem
arribar a conèixer mai, però encara que no la coneguem, comencem a
intuir que no és bona si necessita estar amagada. Aquest desconeixement
ens comença a incomodar, ja que, encara que no en puguem saber els
detalls, podem percebre’n les conseqüències. Si agafem un exemple
concret com un telèfon mòbil, jo com a consumidor estic orientat a
veure només una part de l’objecte i a passar-ne per alt una altra. La
distància entre el lloc on jo compro el telèfon i on està fabricat genera una
difuminació sobre l’objecte i em permet tenir allunyament afectiu cap a les
persones que han estat involucrades en el procés de fabricació i les seves
condicions. La globalització genera un marge moral que difumina certs
comportaments i permet accions que serien impossibles a escala local.
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2.2 Camuflatge

21. FORENSIC ARCHITECTURE / Chemical

20. JAMES BIRDLE / Drone Shadows

19. Desconegut

Entenem per camuflar l’acció d’ocultar, disfressar o dissimular
alguna cosa per tal que passi desapercebuda, perquè no es vegi. Per tant
camuflatge és el mètode utilitzar perquè alguna cosa sigui difícil de
veure. Tot i que trobem exemples de camuflatge en la naturalesa com
el camuflatge que utilitzen ocells o rèptils per confondre’s amb el seu
entorn, m’interessa el desenvolupament del camuflatge artificial, creat per
l’home. El disseny humà i premeditat d’un objecte per tal de ser confós.
Les primeres aplicacions del camuflatge eren bàsicament militars. Hi ha
alguns antecedents esporàdics del s.XIX o anteriors però generalment es
considera que el camuflatge va ser desenvolupat i posat en pràctica per
primer cop, per l’exèrcit francès durant la Primera Guerra Mundial. Tot
i que l’origen etimològic no és precís es diu que camuflatge pot derivar
de ‘camouflet’ un terme francès que descriu l’acció de tirar fum a la cara
d’algú.
El disseny d’objectes, accions o informacions per aconseguir
que passin desapercebudes és una pràctica habitual en l’actualitat.
Evidentment des de el 1914 les estratègies de camuflatge militar s’han
anat perfeccionant desenvolupant armes que generen una perfecta
mimesis amb el seu entorn i que no només s’amaguen de l’ull humà
sinó també de la màquina. Soldats vestits de camuflatge fet a partir de
píxels, en comptes de formes orgàniques. Míssils dissenyats perquè el
seu impacte tingui un radi menor a la definició en píxels d’una càmera i
per tant no puguin ser detectats per un satèl·lit encara que siguin visibles
a la vida real. Són diferents exemples interessants i representatius de
l’evolució del camuflatge en el món militar que, en petita mesura i amb
altres estratègies, serveixen com a models a seguir en el món civil. La
generació de soroll de fons o el bombardeig diari amb grans quantitats
d’informació generen una gran dificultat per discernir entre la veritat i la
mentida. Fenòmens com les fake news han caracteritzat la nostra societat
en els últims anys i al cap i a la fi no acaben sent més que estratègies de
camuflatge que difuminen les línies i permeten diferents interpretacions
que enterboleixen la veritat.
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2.3 Complexitat i abstracció

23. MIT / Whirlwind I

Entenem per complexitat quan una cosa no és simple sinó que
inclou moltes parts diverses que es barregen entre elles. Els problemes
matemàtics tenen la capacitat de poder-se reduir i simplificar, disseccionar
i acotar per tal d’obtenir respostes simples. En canvi els problemes socials
que hem diagnosticat són complexes i difícils d’afrontar, més endavant
desenvoluparem aquest tema amb major profunditat. Es poden veure com
a xarxes on hi ha molts actors i moltes variables que interactuen i aquesta
complexitat es pot veure reflectida tant en la gestió del poder com en el
desenvolupament de les noves tecnologies. Com ja s’ha mencionat amb
anterioritat el funcionament d’un poder autoritari o el funcionament d’una
eina mecànica són simples i transparents. Tothom pot veure fàcilment una
acció i una reacció. Però el desenvolupament d’aquests sistemes bàsics ha
anat generant més capes de lectura i això ha provocat que sigui molt més
difícil veure la reacció després de l’acció, veure què causa què i sobretot
amb quina finalitat.
Aquesta complexitat ha generat nous llenguatges que no són
assequibles ni comprensibles per a tota la població. Com ja s’ha
mencionat abans la diferenciació entre l’experiència de l’usuari i el
funcionament d’un objecte provoca cert grau d’abstracció on sembla que la
tecnologia funcioni per art de màgia.

aparença molt senzilla i quasi màgica
que ens permet accedir a la nostra
informació des de qualsevol lloc 24/7
sorgeixen una sèrie de preguntes sobre
la propietat de les dades, la regulació
d’aquestes segons on estiguin ubicats
els centres d’emmagatzematge i el
dret a la privacitat. Aquest és un cas
complex que ens mostra la nostra
pèrdua de poder davant innovacions
tecnològiques complexes que com a
usuaris jutgem de forma parcial. Quan
una innovació tecnològica ens promet
més seguretat i més comoditat, aquestes
es converteixen en raons irrefutables
i tendim a acceptar qualsevol
conseqüència.
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25. STANLEY KUBRICK / 2001: A space odyssey

Un clar exemple de la
invisibilització total de la tecnologia és
el ‘Cloud Storage’ o l’emmagatzematge
en el núvol. Quan parlem de ‘Cloud
Storage’ ens referim als sistemes
d’emmagatzematge virtuals on les dades
estan allotjades en centres repartits
arreu del món. Aquí l’experiència
d’usuari passa en el teu propi
ordinador però el funcionament es
desenvolupa amb un complex sistema
d’infraestructures arreu del món. Amb
el núvol, l’usuari no necessita saber
com funciona el software ni on estan
exactament les seves dades, simplement
sap que estan segures i accessibles
per quan les necessiti. Darrere una

24. ROBERTO SIRONI / Human Code

‘ANY SUFFICIENTLY ADVANCED TECHNOLOGY IS INDISTINGUISHABLE
FROM MAGIC.’ ARTHUR C. CLARKE
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26. GOOGLE / Data center video

27. JULIAN SCHNABEL / The diving terfly

2.4 Trepidació

29. ALEX PRAGER / Crowd

28. BRUCE GILDEN / NYC

Entenem com a trepidació el sacseig continu d’un individu amb
moviments curts, ràpids i repetitius. En fotografia també s’entén com a
trepidació quan una imatge surt moguda per culpa del moviment de la
càmera, generalment causat per l’individu que realitza la fotografia. La
trepidació fotogràfica ens serveix com a metàfora per descriure com un
ritme de vida accelerat i amb estímuls constants també pot ser una de les
causes d’una visió borrosa. No tenir el temps suficient per profunditzar
en problemes complexos genera respostes simples i errònies. Una gestió
maquínica del temps ens porta a modificar els nostres estils de vida i
assumir velocitats que no són naturals ni sanes. Grans nivells d’exigència
personal i competitivitat amb el nostre entorn fan que la pausa i la
reflexió sigui accions poc comunes. Els nostres judicis són ràpids i
poc meditats. Això acostuma a tenir com a conseqüència la pèrdua de
perspectiva i interès en problemes complexos com els que s’analitzen en
aquesta investigació i evidentment això té com a repercussió la pèrdua
d’autonomia.
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plantejament
personal
Davant un context com l’estudiat, un es pregunta que hi pot fer i si
hi ha alguna solució possible. La problemàtica plantejada com a ‘Blurry
Era’ és un conjunt de característiques del segle XXI i es manifesta a través
de certs símptomes que són globals i sistèmics. La gran magnitud de temes
com la gestió del poder, les noves maneres de viure que ens planteja la
tecnologia o la salut mundial, fan que detectar l’abast i acotar el problema
ja sigui un problema en si mateix. És aquí on veiem que estem davant del
que Rittel i Webber han descrit com un ‘Wicked Problem’.
L’any 1973, els teòrics del disseny Horst Rittel i Melvin Webber va
desenvolupar el concepte de ‘Wicked Problem’, que es podria traduir com
a problema rebuscat o problema malvat, en el seu article ‘Dilemmas in
a General Theory of Planning’. En aquest article reflexionaven sobre la
complexitat i els desafiaments que representava treballar amb problemes
de política social. Els autors descrivien com en la societat actual es
pren la ciència i l’enginyeria com a referència, utilitzant l’eficiència com
a indicador per mesurar l’encert de les propostes. S’intenta potenciar
els màxims resultats amb els mínims recursos, tendint a simplificar el
problema, tant en la seva anàlisi com en la seva solució. Això és lògic
quan ens enfrontem al que anomenen un ‘Tamed Problem’ o problema
domesticat, com seria un problema matemàtic, on les variables estan
clarament definides i el problema està acotat. Però tal com tots hem pogut
intuir algun cop i com ens diuen Rittel i Webber hi ha problemes que no
permeten ser simplificats i per tant no tindran mai respostes senzilles.
Aquest és el cas dels problemes socials, on a diferència del món de les
ciències, hi ha una falta de claredat a l’hora de detectar el problema, les
seves causes i les seves possibles solucions. En aquests casos es generen
una sèrie de superposicions i interaccions amb altres problemes que fan
que no es pugui fer una descripció concreta del problema, ja que aquest
va mutant. És per això que no es pot pretendre una solució definitiva ni
òptima sinó aportacions que millorin el context parcialment.

En aquest punt, un pot repassar
la seva formació com a dissenyador i
veure clarament com ha estat entrenat
per treballar davant de ‘Tamed
Problems’ aportant respostes clares i
concises. El disseny com a disciplina i
més en concret el disseny de producte
neix del procés d’industrialització
i gran part de les seves arrels estan
situades en l’arquitectura i l’enginyeria.
Per tant és obvi que en el disseny
del s.XX i sobretot en el moviment
modern, l’eficiència i la simplificació
són uns dels objectius principals.
Aquesta tendència encara té grans
repercussions en les nostres estètiques i
en els nostres entorns, però fins a quin
punt ha de ser així? Quan el disseny
modern i l’eficiència industrial poden
ser contraproduents? I si no ens basem
en l’eficiència quins elements prenem
com a base per a jutjar què és i què
no és un bon disseny? Dissenyar per
a la ‘blurry era’ suposa un seguit de
qüestions que encara no som capaços
de resoldre però sí que podem veure
on les respostes simples fallen i podem
intuir camins per a proporcionar
respostes més adequades. Dissenyar
per al s.XXI requereix nous nivells de
complexitat i les respostes del s.XX
són útils parcialment, així que a partir
d’aquí, considero que hem d’avaluar
en quins punts podem utilitzar una
resposta simple i clara i en quins
necessitem respostes més complexes.
Hem de destriar els problemes i
adaptar el grau de complexitat a les
seves solucions. Prioritzar les respostes
eficients i senzilles però ser molt
sensibles a l’hora de detectar quan
aquestes respostes es queden curtes i
necessiten elevar la seva complexitat,
sense que això suposi un valor negatiu.
Per exemple, la claredat i la
brevetat segueixen sent elements
claus per generar una resposta eficaç
en camps com la comunicació. I
comunicar correctament una idea
segueix sent especialment un dels
prinicipals requisits del disseny. En
aquest cas necessitem comunicar
d’una forma senzilla i que s’adapti a
les velocitats de consum de la nostra
época. Aquí es genera una paradoxa
força interessant: Quan el disseny
treballa amb problemes socials,
gestiona situacions complexes que
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requereixen respostes complexes
però a la vegada, aquestes respostes
necessiten ser comunicades d’una
forma senzilla per ser eficaces i
arribar al públic desitjat. Una resposta
complexa per part del disseny en el
s.XXI tindrà grans dificultats per
ser transmesa i generar l’impacte
necessari. Gran part dels oients no
estaran disposats a dedicar-li una
gran quantitat de temps. Això fa que
la resposta que dóna el disseny a un
problema social necessiti ser complexa
i senzilla a la vegada. A diferència
d’altres camps com l’antropologia
o les ciències polítiques on es pot
desenvolupar una resposta dilatada i

extensa, el disseny necessita respostes
més acotades i visuals per garantir que
arriba al públic desitjat.
És per això que considero que
per afrontar un ‘Wicked Problem’
en el camp del disseny és necessari
gestionar la complexitat sense dividirla o simplificar-la. Considero que és
necessari analitzar el problema de la
forma més àmplia possible, analitzar
tots els símptomes detectables, encara
que aparentment no hi tinguin relació.
Un cop aquí fer l’esforç de començar
a traçar relacions complexes entre els
elements analitzats per tal d’entendre
el conjunt i un cop generada una
possible hipòtesi del funcionament,
que no estigui simplificada, començar
a apuntar en els llocs clau que amb una
intervenció petita i simple poden alterar
el conjunt del funcionament complex.
Està clar que en la gestió d’un problema
complex hi haurà algun punt del procés
on aquest necessitarà ser sintetitzat
i simplificat, però com més tard es
produeixi aquesta simplificació en el
desenvolupament de la metodologia
de treball, millor comprensió del
problema tindrem i més acurada serà la
resposta. Si simplifiquem el problema

en la hipòtesi perdrem variables, en
canvi si el simplifiquem en la fase de
solucions, tindrem una lectura més
propera a la realitat.
Crec que un paral·lelisme
apropiat per a aquesta metodologia
és la gestió i la comprensió del cos
en la medicina occidental. Davant un
problema complex on hi intervenen
milers de variables com seria el
funcionament del nostre cos la ciència
tendeix a compartimentar i a deduir
les funcionalitats de cada part del cos
d’una manera inductiva. D’aquesta
manera es genera una hipòtesi del
funcionament del cos on les seves
parts funcionen individualment i pel
camí es perden moltes relacions entre
parts del cos, no perquè no existeixin
sinó perquè amb els nostres mètodes
d’observació no hem estat capaços
de veure-les. Si en canvi llegim el
funcionament del nostre cos deixant
lloc a la possibilitat que la nostra
visió és parcial i que hi ha moltes més
interrelacions entre els elements que
el componen, no simplificarem la
hipòtesi de funcionament, descriurem
una part que coneixem amb la màxima
precisió que puguem però deixarem

oberta la porta a noves possibilitats
d’interconnexió i majors graus
de complexitat en la hipòtesi. No
afirmarem els problemes amb seguretat
i donarem solucions definitives sinó
que aportarem intervencions que
considerem que amb la nostra visió
parcial i incompleta del problema
poden ajudar al conjunt total.
En el desenvolupament del
nostre projecte voldrem aconseguir
aquestes intervencions puntuals i
estratègiques. En comptes de voler
abastar tot el problema amb una
sola intervenció, generarem una
constel·lació d’intervencions que
puguin servir com a catalitzadors
per desenvolupar un canvi a major
escala. D’aquesta manera es pot
aconseguir que les petites intervencions
generades (que poden prendre formar
de prototips diegètics, pòsters, vídeos,
performances, etc.) puguin ser més
concretes i generin major impacte
en l’espectador, ja que el connecten
ràpidament amb situacions quotidianes.
Evidentment tota intervenció
que puguem fer nosaltres sobre un
problema d’aquesta escala serà reduïda,
concreta i adaptada a l’entorn on
s’ha desenvolupat el projecte. El fet
d’abastar un problema complex i global
no significa que la seva resposta serà
complexa i global. Tot el contrari.
Com ja hem dit anteriorment tot
problema necessita ser sintetitzat

en algun punt i aquest punt convé
que sigui en l’aterratge. D’aquesta
manera el simple fet d’abastar les
persones que ens envolten i que
poden tenir una visió del context on
s’ha desenvolupat l’observació del
problema similar a la nostra, serà una
solució suficient i legítima. Per molt
que el problema sigui global i traci
relacions que impacten a tot el món,
la manera d’enfocar-lo i intervenirlo ha de ser completament local i
parcial, condicionada per la meva
posició i per al meu punt de vista,
ja que sinó seria impossible que la
solució funcionés a cap nivell. No es
pot pretendre resoldre el problema en
tota la seva complexitat, és per això
que un conjunt d’intervencions micro
que permetin generar debat al voltant
de la proposta és un resultat més que
suficient per al projecte. En treballar
amb una combinació de respostes
petites i estratègiques es pot generar
un nou significat emergent que no és
explícit ni del tot guiat. Aquest segon
significat global de la proposta apel·la
a la interpretació de l’observador,
fomentant la seva implicació i reflexió
en comptes de donar una resposta
concreta i moralista. Es pretén treure
l’espectador de la situació de confort,
induir certa incomoditat i ressaltar
comportaments quotidians qüestionantne l’aparent normalitat.
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30,2. TMC / Meridian Chart

[INICI INTERLUDI]

30. LE CORBUSIER / Plan Voisin

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

YVES KLEIN / Leap into the void
LUIS BUÑUEL / Un chien andalou
MAX PINCKERS / North Korea school
ANDRÉ JOSSELIN / Traffic lights
BASAR - COUPLAND - ORBIST / The age of earthquakes
ILONA GAYNOR / World cake
ERWIN WURM / One minute sculptures
THOM YORKE / Anima
UGO LA PIETRA / Casa Telemattica
UGO LA PIETRA / Casa Telemattica
DIARI ARA / Ecosistema artificial Mart
FREDERIK HEYMAN / TV Still
FREDERIK HEYMAN / Birth
DENIS VILLENEUVE / Blade Runner 2049
WIKIPEDIA / Near-sightedness
MIKE MCQUADE / Rapha Mondial
MIKE MCQUADE / Digital identity

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

NOAM TORAN / Desire management
KIKUO R. JOHNSON / The New Yorker
KIKUO R. JOHNSON / The New Yorker
DENIS VILLENEUVE / Blade Runner 2049
ANDRÉ JOSSELIN / Subway
GREGORY CREWDSON / The basement
MT COLLAPSED
PHORM / Black
JAVIER JAÉN / Looking for answers
MATTHIEU GAFSOU / +Humans
Desconegut
BRUCE GILDEN / NYC
DUNNE & RABY - ANASTASIADES / Huggable mushroom
KINGMA & MACKAY / Futurism cartoons
[FINAL INTERLUDI]

metodologia
Com ja hem comentat
anteriorment, la formació d’un
dissenyador pot haver estat encarada
per treballar amb problemes
domesticats aportant respostes clares
i concises. A l’hora de dissenyar
una cadira es pot veure clarament la
problemàtica, definir unes variables
i obtenir un resultat. Dins aquest
problema domesticat hi poden haver
elements estètics que seran difícils
de quantificar científicament i que
tindran gran impacte en el producte,
però en general aquests criteris no
alteraran la funcionalitat. La cadira
seguirà aguantant el nostre pes si
és verda o vermella, ja que el color
no s’encarregarà de lluitar contra la
gravetat sinó d’atraure el consumidor.
D’aquesta manera complirà la seva
funció inicial encara que sigui millor o
pitjor en les seves funcions secundàries.
Però a mesura que el món del disseny
ha anat ampliant les seves fronteres
i ha començat a treballar temes més
complexos, la metodologia científica
ha començat a no ser suficient.
Sempre he tingut la intuïció que
en treballar en camps com el disseny
especulatiu o el disseny crític, tendia
a seguir una metodologia que no era
l’adequada i per tant obtenia solucions
que no eren del tot satisfactòries.
Aquesta sensació la tenia amb els
meus propis projectes però també la
tenia amb els projectes que escollia
com a referents. S’abasten temes
molt complexos i es desenvolupa
una investigació teòrica, assimilant
grans quantitats d’informació en poc
temps, que es digereix com es pot i es
materialitza en un prototip diegètic en
format de panacea o solució òptima.
Amb això no vull dir que la
comunicació visual i l’atracció de la
peça no siguin importants, sinó tot el
contrari. Considero que la comunicació
visual del prototip és massa important
per quedar-se aïllada de la metodologia
de treball i per tant tinc la necessitat
d’incorporar-la i anar-la depurant tot el
procés de disseny.
Per tal de desenvolupar el

conjunt del projecte vaig considerar
necessari des d’un primer moment
desenvolupar una metodologia
nova que permetés treballar temes
complexos d’una manera més visual.
Generar una metodologia adaptada a
la ‘Blurry Era’ que permetés treballar
amb ‘Wicked Problems’ i trenqués
les metodologies tradicionals del
disseny per a afrontar problemes
controlats. En altres projectes realitzats
anteriorment, on es relacionaven camps
teòrics amb el disseny he seguit una
estructura clàssica d’INVESTIGACIÓCONCEPTUALITZACIÓREPRESENTACIÓ que no ajudava al
projecte. En aquests casos acostumava
a acumular grans volums d’informació;
que entenia parcialment, ja que no era
expert en la matèria. Posteriorment
intentava traçar certs paral·lelismes
i buscar recursos visuals que em
permetessin desenvolupar una
metàfora, que finalment aterrava a
partir d’intervencions, objectes, etc.
Generalment s’utilitzen metàfores
visuals o representacions conceptuals
que són més o menys acurades,
depenent de l’encert i la sensibilitat
del dissenyador però sempre envoltat
d’una certa aleatorietat. Però tal com
passava en l’exemple de la cadira
posat anteriorment, el color (o la
metàfora visual) no acostumen a ser
suficients per sostenir la funcionalitat
de la proposta. És per això que vaig
decidir canviar certs aspectes de la
metodologia i anar polint els resultats
que volia obtenir.
Per generar aquestes noves
metodologies adaptades per gestionar
problemes complexos mitjançant el
disseny vaig creure oportú realitzar
tres intervencions: trencar l’ordre
cronològic del projecte, estimular les
percepcions visuals i les comunicacions
ràpides dels projectes; i treballar
estimulant les intuïcions i les idees
en desenvolupament que encara no
es poden expressar mitjançant el
llenguatge. Com ja s’ha comentat
repetidament a la universitat, unir
la teoria i la pràctica i deixar que

s’influenciïn entre elles. Un cop
establerta una direcció a seguir
permetre que els referents visuals es
mesclin amb els referents teòrics i
començar a desenvolupar prototips
des d’una fase molt inicial, deixantlos fracassar i veien quins punts del
projecte tenien un major impacte en
l’espectador.

‘Yo creo que evolucionamos a través de la práctica y no de
la teoría. Evolucionamos haciendo cosas, no pensándolas. Y
también creo que hay que hacer cosas con otros y no solos. De
la acción conjunta es de donde sale la energía para avanzar.
Se cree que la energía proviene del interior.’ JOHN BERGER

4.1 Targetes
Una de les maneres d’evitar l’ordre cronològic del projecte va
ser prendre notes en diferents formats. Mantenir una llibreta per a les
correccions, però a la vegada treballar amb un sistema de targetes que
m’ajudés a millorar la conceptualització. Aquest sistema de targetes està
inspirat en ‘Die Zettelkasten’ de Niklas Humman i havia estat suggerit
pels tutors durant els inicis de la investigació. El fet de prendre notes en
targetes, et permet eliminar les jerarquies entre les anotacions i a la vegada
també et permet analitzar els conceptes com si fossin illes de coneixement,
alterant la manera com es relacionen. Els conceptes, ja no s’influencien
mitjançant una cronologia que acaba sent jeràrquica sinó que generen
connexions variables i que muten amb més facilitat. A la vegada aquest
sistema és més semblant a la manera com es generen les connexions
entre neurones mitjançant sinapsis i potser és per això que ha facilitat la
conceptualització.
El fet de treballar amb el sistema de targetes també va anar
influenciant la manera de conceptualitzar el projecte, ja que les en les
targetes hi anava apuntant petits detalls o aterratges que creia que en
alguna part del projecte podien ser interessants. Generant una espècie
de núvol d’idees concretes que relacionant-se entre elles aportaven un
significat emergent, tal com ha acabat passant amb la formalització final
del projecte mitjançant prototips. Inicialment les targetes representaven
idees independents, en una cara hi havia el concepte escrit amb lletres
grans i en la cara oposada hi havia una explicació del concepte i perquè
creia que podia ser interessant. D’aquesta manera les targetes tenien dues
lectures, una superficial que permetia connectar-les entre elles i una lectura
amb més profunditat si les girava. A mesura que es va anar desenvolupant
el projecte i es rebien correccions, aportacions externes o noves lectures
anava incrementant el nombre de targetes.
A partir d’aquí es va iniciar una segona fase de treball amb les
targetes, ja que ja hi havia un nombre suficient per començar a agrupar-les,
traçar fils connectors que les lligaven entre elles i es podien generar grups.
Per classificar les targetes, primer es van numerar per ordre d’adhesió i
això permetia apuntar les connexions que es generaven ( 1-5-9-21). Més tard
es van classificar les targetes en dos grans grups: Situacions de partida, és
a dir característiques concretes de la realitat actual; i aterratges, és a dir
estratègies de disseny, maneres d’intervenir o conceptes estètics que creia
que podien aportar valor a la proposta. Un cop desenvolupades aquestes
targetes i les seves interrelacions podia desplegar-les sobre la taula i anar
afegint o apartant targetes per desenvolupar un concepte o una estratègia
per tractar un tema concret i desenvolupar un prototip. Aquest sistema va
facilitar molt la comprensió dels temes a estudiar i va ajudar a alterar la
metodologia tradicional i extreure un output diferent del projecte.
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4.2 Objectes i intuicions

Durant el procés d’investigació també es van desenvolupar altres
aproximacions més materials del projecte. Buscant altres maneres
d’obrir el diàleg i millorar la formalització dels prototips diegètics es
va començar a treballar amb la materialitat utilitzant objectes que ens
envolten. Com diria el dissenyador català Antoni Arola, es va treballar
amb ‘coses normals poc habituals’, dissenys anònims i sense pretensions
que ens permeten emplenar-los amb un significat més enllà de la seva
funcionalitat. Aquests objectes permetien generar noves connexions entre
idees i aportar significats no vistos anteriorment, però potser la part més
interessant de l’exercici era mesurar la capacitat de lectura de l’espectador.
Testejar fins a quin punt es pot encriptar el missatge perquè sigui reflexiu
però no obvi. Veure si les lectures personals dels objectes connecten amb
la lectura amb la lectura general de l’espectador per ser capaç de marxar
d’un llenguatge paternalista i repetitiu.
A la vegada aquest exercici també servia per traspassar la barrera
del llenguatge i permetre aflorar idees que no estan del tot desenvolupades
que es mostren com a intuïcions. Hi ha una bretxa entre el que
coneixement i la consciència. David Eagleman, neurocientífic i divulgador
americà desenvolupa el tema en el seu llibre ‘Incògnito’ dient:

‘Los cerebros se dedican a reunir información y a guiar
nuestro comportamiento de manera adequada. Tanto da que la
consciencia participe o no en las decisiones. Y casi nunca
participa. [...] Cuando una idea sale a escena, su circuito
nervisoso lleva horas, días o años trabajando en ella,
consolidando información y probando nuevas combinaciones
[...] El cerebro lleva a cabo sus maquinaciones en secreto,
haciendo aparecer ideas como si fuera pura magia. No permite
que un colosal sistema operativo sea explorado por la
cognición consciente. El cerebro dirige sus operaciones de
incògnito.’ DAVID EAGLEMAN

Treballar amb les mans, utilitzar objectes o representar idees
a partir d’imatges són metodologies que permeten ampliar la nostra
consciència i percebre més enllà del que podem racionalitzar. Són
estratègies que hem d’aprofitar com a dissenyadors per desenvolupar
recerques que potenciïn les nostres eines de treball principals i que ens
diferenciïn de la recerca que podria desenvolupar un investigador amb un
perfil més teòric.
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4.3 Llenguatge Visual

Un altre aspecte que vaig considerar molt important deun inici va ser
la necessitat de comunicar el projecte a diferents profunditats. Aconseguir
generar un interès en la persona que estigui disposada a dedicar-li cinc
segons i a la persona que estigui disposada a dedicar-li una hora. En un
context com l’actual en el qual la velocitat de consum és vertiginosa no
es pot esperar que ningú li dediqui un sol minut a interpretar el projecte,
però a la vegada aquest necessitat una profunditat per aconseguir
desenvolupar una opinió. La síntesi del concepte és un aspecte clau de
la seva comunicació i el seu impacte i a certes velocitats, aquesta síntesi
només es pot desenvolupar a partir de la imatge. És per això que s’ha anat
desenvolupant un banc d’imatges que representés aspectes concrets de la
investigació teòrica i que em facilités la seva explicació visual.
Tal com s’avisava en l’inici de treball s’ha cregut necessari crear una
recerca teòrica que funcionés paral·lelament amb una recerca visual. Com
a dissenyadors aterrem les idees mitjançant la imatge i el fet d’intentar
representar visualment tot allò que es llegia ha generat altres connexions
entre les idees. Les imatges que es mesclen amb la memòria poden ser
representatives d’allò que està dient el text o simplement intuïtives.
Connexions mentals no aterrades, que encara no es poden comunicar a
través del llenguatge però que definitivament tenen una gran importància
en el desenvolupament del treball.
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62. MASAHIRO MORI - Uncanny Valley

dissenys per
la blurry era

63. Desconegut

Un dels punts principals que es volia potenciar a l’hora de generar el
prototips era la incomoditat. Qüestionar i estranyar amb objectes comuns
i situacions ja viscudes per als usuaris. Agafar la quotidianitat i hackejarla, tensar-la fins a fer-la realment incomoda sense que l’espectador
sàpiga realment perquè. Potser aquesta idea de tensar la normalitat i
fer-la incòmode té l’arrel en la hipòtesi del camp de la robòtica ‘Uncanny
Valley’, que podríem traduir com la vall inquietant. Segons aquesta hipòtesi
quan es generen robots antropomòrfics i aquests s’aproximen en excés
a l’aparença i comportaments humans, provoquen una forta repulsió per
part dels observadors humans. Això és degut a que l’espectador humà
té problemes a l’hora de definir i classificar el que veu i això genera
incomoditat. Considero que aquesta hipòtesi es un bon punt de partida
per començar a treballar. Si extrapol·lem el concepte d’ ‘Uncanny Valley’
i el portem al nostre camp de treball diríem que ens interessa generar
incomoditat en l’espectador utilitzant imitacions de situacions quotidianes
per les que ja ha passat però tornant-les estranyes i crítiques.Modificar els
objectes apartant-los de les seves funcions utilitàries per convertir-los en
estranys i ambigus, oberts a interpretació. Trobar l’equilibri entre l’objecte
massa explícit que ens diu alguna cosa que ja sabem i l’objecte massa
estrany que no sabem com interpretar. Tal com diuen Dunne & Raby en el
seu manifest Critical Design FAQ,
Dissenyar propostes que desafien suposicions, prejudicis i
coses que es donen per fetes sobre el rol dels productes en
la vida quotidiana’. DUNNE & RABY
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5.1 Gràfica i ambientació del projecte.

65. AD93 / Cestainsi

64. WHITIES / Album

A l’hora de desenvolupar la investigació, un dels requisits
imprescindibles era generar un fort impacte visual. Escollir mesuradament
la confusió que es volia transmetre amb la gràfica desenvolupada i saber
quines parts era imprescindible comunicar clarament i quines parts es
podien deixar endur per la difuminació i la borrositat característiques del
projecte. La primera decisió que es va prendre va ser intentar fugir dels
efectes visuals del difuminat i treballar el ‘blur’ amb eines menys òbvies i
més acurades per context del projecte. Davant un entorn caòtic i difícil de
llegir no es podia treballar amb una gràfica minimalista i ordenada, això
era obvi i per tant es va optar per la saturació i el bombardeig d’informació
per tal de confondre. L’esperit general que es volia transmetre, tant amb la
gràfica com en la direcció d’art era un sistema visual que transmetés certa
opressió combinada amb el seu posterior hackeig.

El primer element, l’opressió,
es transmet mitjançant l’ús continu
de requadres i una distribució molt
concreta dels espais en blanc, també
s’utilitzen tipografies extremadament
condensades que acaben sent
pràcticament il·legibles. Aquest
aspecte de la gràfica està inspirat
amb el disseny de multes, formularis
o altres eines que utilitza l’estat i que
tenen un disseny purament funcional
i fred. S’imita aquesta estratègia per
transmetre una sensació de poder
corporatiu sobre l’individu. En aquest
context s’exerceix un poder quasi
autoritari on no cal seduir l’individu
mitjançant dissenys gràfics o dissenys
d’interfícies, aquest està obligat a
passar pels tràmits li agradi o no.
S’utilitza el no-disseny per generar
una distància i una incomoditat en
l’espectador.
Prenent aquesta gràfica
autoritària com a base, es pretén
portar-la més enllà introduint elements

que la trenquin, que la trepitgin i que
l’embrutin. Es vol recrear una resposta
empoderada de l’usuari sobre una
gràfica estatal corporativa i és per
això que s’hi superposen imatges,
degradats, gargots o efectes visuals
que ens reemetin a l’entorn visual del
segle XXI. Davant una gràfica, o una
realitat, tecnificada, eficaç i opressiva
es vol emfatitzar l’opció de canviarla utilitzant elements poc sofisticats,
bruts o lletjos. Es va creure necessari
crear dues branques en la gràfica del
projecte. En primer lloc, una direcció
d’art general, que anomenarem com a
‘Gràfica Macro’, totalment confusa i
caòtica. Que utilitzés estratègies com
el collage i la superposició de moltes
capes d’informació i que causés una
sensació de saturació i claustrofòbia
en l’espectador. I en segon lloc una
‘Gràfica Micro’, que permetés una
lectura una mica més fluida i ens servís
per comunicar casos concrets, com els
prototips, d’una manera més clara.
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5.2 Protector de pantalla .
La primera intervenció del
projecte gira al voltant un dels objectes
més importants en les nostres vides
actualment, el telèfon mòbil. Des dels
inicis del s.XXI la importància del
telèfon mòbil ha tingut una escalada
exponencial. Passant de ser un objecte
de comunicació simple a ser una eina
múltiple i de gran abast que acaba
filtrant gran part de la nostra vida.
Des dels nostres contactes, les nostres
fotografies, els nostres missatges, les
nostres rutines o les nostres ubicacions.
El telèfon mòbil s’ha convertit en
una nova extremitat sense la qual
ens sentim desprotegits. Com a eina
altament desenvolupada el nostre
telèfon té un funcionament quasi
perfecte i això fa que no el percebem
fins que falla. És per això que es va
decidir treballar amb l’error, impedir
que l’objecte funcionés correctament
per aconseguir que l’usuari fos més
conscient de la seva presència. Es va
començar a donar voltes al mòbil com
a eina que filtra la nostra realitat i en
l’ensenya, per tant si distorsionem
les maneres que té el mòbil de
comunicar-se amb nosaltres alterarem
les nostres percepcions. Des d’aquest
punt es va començar a treballar amb
la idea de hackejar la pantalla del
mòbil, emfatitzar la difuminació que
portem descrivint durant el projecte i
aconseguir filtres que distorsionessin
la pantalla per posar èmfasi que
tot el contingut que hi veiem també
estava filtrat. Però el fet de treballar
simplement amb una distorsió visual
no era prou característic i era un recurs
una mica obvi, amb poc marge de
lectura i generava poques preguntes.

En aquest punt es va començar a reflexionar en com nosaltres ja
modificàvem el telèfon respecte com aquest sortia de fàbrica. Bàsicament
el personalitzàvem amb trets identificatius, aplicàvem decoració a la
màquina, una tendència molt repetida en la història, però per altra banda
també el sobreprotegíem. Com a consumidors considerem que el disseny
original no és suficientment segur, que el mòbil ja està dissenyat per ser
fràgil i trencar-se amb facilitat per tal d’escurçar-ne la vida útil i fomentar
el consum. És per això que decidim afegir-li accessoris. Fundes de

silicona, fundes amb tapa, protectors de pantalla. Tot un món del disseny
d’accessoris pensats per ampliar les funcionalitats del telèfon original i
d’una manera més o menys establerta i comercial, hackejar-lo per ampliar
la seva vida útil. Com que ja havia estat interessat a treballar distorsionant
les pantalles del mòbil vaig trobar que utilitzar com a punt d’intervenció el
protector de pantalla era una gran estratègia.
Intervenir sobre els protectors de pantalla em permetia hackejar
elements bàsics i senzills que després es podien aplicar com a pròtesis
i modificar el bon disseny del mòbil, distorsionant les previsions de
comportament d’usuaris generades pels dissenyadors d’interfícies.
Bàsicament estàvem afegint un element simple i analògic a l’equació que
modifica els resultats. Vaig creure interessant desenvolupar el concepte
de protecció que portava incorporat el protector de pantalla. Fins a quin
punt s’ha de protegir el mòbil del món exterior o m’he de protegir jo del
telèfon mòbil? Tinc el control en la meva relació amb el mòbil? Sóc capaç
de gestionar el meu ús o la seva capacitat de seducció té massa influència
sobre mi? Tot aquest seguit de preguntes permetien portar l’objecte
del protector de pantalla a altres nivells, qüestionant les estratègies de
consum que hi ha al darrere el disseny de l’objecte, qüestionant temes
que ja han sortit anteriorment com el ‘Nudging’ o els ‘Dark Patterns’ i
emfatitzant conseqüències de passar la nostra vida en entorns digitals als
quals no hi estem habituats. El fet de tenir entre mans una tecnologia que
ens acompanya durant tot el dia distorsiona els nostres comportaments
i altera els nostres estímuls generen modificacions en la nostra salut
mental. Però aquestes conseqüències són difícils de percebre i tendeixen
a ser invisibilitzades. Per això es volia aconseguir una forma analògica
que posés èmfasi i reivindiqués els nostres comportaments i les nostres
interaccions amb el mòbil.

Per tal de plasmar la relació
entre cos i ment es va decidir allunyarse de l’aspecte més visual del protector
de pantalla i centrar els prototips amb
el tacte. En tacte permetia expressar
plaer o dolor de formes més subtils i
generava una aproximació més eficaç a

l’espectador, saturat d’estímuls visuals.
Evidentment, com a tota tecnologia,
la nostra relació amb el telèfon mòbil
pot tenir parts bones i dolentes, pot
ser extremadament útil o incentivar
comportaments destructius. Per tant es
volia generar una resposta que abastés
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totes aquestes possibilitats.
Des d’aquí es va decidir
treballar amb tres fases concretes de
la nostra relació amb la tecnologia.
La primera, una fase de seducció on
les àmplies capacitats del mòbil són
extremadament útils per a l’usuari i
aquest obté un plaer o es beneficia de la
relació. Aquesta fase està representada
mitjançant un protector de pantalla
recobert amb seda blanca. Suau al
tacte, filtra la llum de la pantalla
difuminant les imatges i restant
contrast. Passar el dit per sobre es torna
agradable i incita a seguir utilitzant-lo.
Si l’usuari sap mantenir el control de
la situació, l’objecte és completament
beneficial per a ell.
La segona fase representada és
el punt on l’usuari ha començat a perdre
el control sobre l’objecte i encara que
la relació no sigui incòmode, aquest
sent que passa més temps del que
li agradaria utilitzant-lo. El mòbil
s’ha tornat enganxós i tot i ser molt
necessari i útil per a l’usuari aquest a
vegades nota que no té tot el control
que voldria sobre el seu comportament.
En aquesta fase es hackeja el protector
de pantalla mitjançant una capa de
silicona i cera, que genera ondulacions
sobre la pantalla i deforma les imatges.
El tacte és menys fluid, ja que el dit
s’encalla en les ondulacions i es queda
enganxifós. Tot i generar una situació
incòmoda l’usuari no pren mal i la seva
relació no té conseqüències negatives.
La tercera fase representada és
el punt en què l’usuari té poc control
sobre el seu comportament. Té una
relació compulsiva amb el telèfon
i aquest genera cicles d’atracció i

frustració que alteren el seu benestar. A
causa de una mala gestió el telèfon es
pot convertir en accessori perjudicial
per a la salut de l’usuari, però com ja
hem dit, aquests símptomes poden ser
invisibles, difícils de percebre. És per
això que es hackeja el protector de
pantalla per aconseguir un tacte que
reflecteixi físicament el dany mental
que està suposant el mal ús de l’objecte.
Això s’aconsegueix aplicant paper de
vidre sobre el protector de pantalla,
cosa que impedeix a l’usuari fer-ne un
ús prolongat sense fer-se mal.
Un cop s’han generat les tres
intervencions sobre el mòbil era
necessari dissenyar un contingut que
obligués el públic a interactuar amb les
pantalles. Aquí sorgien dubtes sobre
la temàtica del contingut i si aquest
contingut hauria de ser el mateix per
als tres mòbils o s’hauria d’adaptar
per a cada un. Finalment es va creure
oportú emfatitzar l’impacte mental
que suposava la nostra relació amb
la tecnologia i es va incloure articles,
gràfiques i imatges que parlaven
sobre el tema dins els mòbils. Encara
que apararentment semblessin temes
desconnectats es volia no optar per un
contingut obvi sinó que l’espectador
tingués l’oportunitat de lligar caps i
interpretar que hi havia una relació
entre l’experiència física i el contingut.
Unificant cos i ment i destacant les
representacions tàctils dels nostres
comportaments per sobre el mateix
contingut, que es percep borrosament
i que serveix per aportar una altra
capa d’informació però no és el centre
d’interès.
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5.3 Pistola d’etiquetar amb vistos
La segona intervenció del projecte se centra en les plataformes
digitals, les noves formes de consum i com aquestes modifiquen el
contingut que rebem. En un entorn tecnològic com el que ens envolta
l’eficiència és gran valor que exigim a les nostres ments, als nostres cossos
i als objectes que ens rodegen. Tendim a portar el nostre cos fins al límit,
fomentem una productivitat constant i ens costa veure el valor de la pausa i
la inactivitat. Duem a terme una taylorització de la nostra vida, espremem
cada segon i calculem cada acte per sintetitzar-lo i fer-lo més efectiu.
Prenem la màquina com a referent i li exigim al nostre cos la mateixa
quantitat de feina. Però les nostres forces i la nostra capacitat de treball és
limitada per tant intentem comprimir al màxim el nostre temps. El temps
és or diem. Potser el temps és només temps i la nostra experiència no és
millor per estar saturada d’estímuls si no som capaços de gaudir-los.
Dins aquest context on tothom competeix per esgarrapar temps i
aconseguir els màxims estímuls possibles, l’atenció s’ha convertit en la
nostra moneda de canvi. Quan l’atenció és la nostra moneda de canvi el
nostre objectiu és ser vist, ser reconegut. A la vegada premiem el contingut
o les persones que ens agraden amb la nostra atenció i representem la
nostra atenció amb la nostra aprovació. Reivindiquem que estem d’acord
amb certs aspectes de la vida dels altres i que hem estat disposats a cedir
part del nostre temps per mirar-los i felicitar-los. En cert punt la nostra
vida s’ha convertit en un canal de televisió i ens limitem a competir
per l’audiència. Dins el nostre entorn virtual l’aprovació externa i les
visualitzacions són medidors d’estatus social, qualitat de vida o acceptació
en la comunitat. La gestió d’aquesta atenció i sobretot, la gestió de la falta
d’atenció que la segueix, afecta la nostra ment i als nostres comportaments.
Tal com diu Paul B. Preciado generem loops d’exitació-frustració. Estem
estimulant els nostres cervells de maneres que no havíem fet anteriorment
i ens toca adaptar-nos a noves situacions sense saber quines conseqüències
comporten.

Evidentment aquest canvi de
paradigma té clares conseqüències en
nosaltres mateixos, els nostres estils
de vida i les nostres rutines, però a la
vegada aquest sistema de competició
per l’audiència ha anat modificant la
nostra cultura i el nostre coneixement.
En una generació acostumada al
consum instantani, en veure 500
imatges en un minut o a empassar
contingut sense haver de digerir-lo
probablement li costarà més trencar
els seus hàbits de consum i processar
informació més complexa que per
diferents característiques no pugui ser
reduït a la mínima expressió. Tal com
analitzàvem anteriorment amb els
‘Wicked Problems’ de Rittel i Webber,

sempre hi haurà continguts que si es
sintetitzen perden les seves qualitats
i deixen de tenir sentit. Igual que hi
ha llibres que mai es podran passar al
cinema o notícies que mai es podran
entendre pel seu titular. Per tant no tot
encaixa en els nous models de consum
instantani i tampoc crec que ho hàgim
de pretendre fer encaixar.
Per tal de representar aquesta
lluita contínua per l’atenció, el
bombardeig constants d’estímuls i
les noves formes de consum vaig
començar a donar-li voltes a la icona
de ‘double check’ de Whatsapp. Com
molts ja sabem perquè fa temps que
som usuaris de l’aplicació, aquesta
té un sistema d’icones per verificar

l’arribada dels missatges. Quan tu
li escrius a una persona, l’aplicació
posa una icona de verificació en color
gris per confirmar que el missatge
s’ha enviat. Posteriorment posa una
doble icona de verificació en color
gris per confirmar que els missatges
ha arribat a l’altre usuari. Finalment
quan l’altre usuari llegeix el missatge
que li has enviat la doble icona de
verificació passa de color gris a color
blau. Si descrivíssim aquest sistema de
verificació a una persona del segle XIX
li semblaria completament funcional
i poc interessant, però en el nostre
context actual adaptat al món virtual
aquest fenomen té molt més pes. La
icona de doble verificació blava té un
valor simbòlic que va més enllà de
la seva funció. Representa cedir un
temps concret a una altra persona,
representa atenció i això suposa una

vaga forma de poder sobre l’altre. En
un context com el dels missatges de
text on el llenguatge està comprimit
a la mínima expressió, cada mínim
detall suposa una pista per intuir les
emocions, les expressions o l’interès
de la persona amb qui es parla. Com
que no som capaços de veure les
expressions facials, el to de veu o altres
característiques d’expressió corporal
busquem símbols en una espècie de
meta-llenguatge basat en subtileses
com el temps d’espera per a respondre
un missatge, les verificacions o les
emoticones. És per això que vaig
considerar el ‘double check’ com un
símbol que va més enllà de la seva
funcionalitat, que estava totalment
integrat en el nostre dia a dia i per tant
em permetia generar connexions amb
l’espectador i que aquest entendria
fàcilment.

Des d’un primer moment vaig voler traspassar el símbol de
‘double check’ a un context analògic. Treure’l del seu hàbit natural i
veure com mutava el seu significat fora de la pantalla. Imprimint una
sèrie d’engaxines de la icona em permetia etiquetar les coses del meu
voltant. L’acció d’etiquetar deixava un rastre de tot allò que jo consumia
mentalment, em mostrava quants estímuls ingeria i discriminava allò que
em cridava l’atenció d’allò que no. Però a mesura que etiquetava coses
vaig començar a veure que una aprovació aparentment positiva cada cop
adquiria un caràcter més negatiu i incomodant. El missatge passava de
ser: m’he fixat en certa cosa perquè m’ha semblat interessant i per tant
l’etiqueto per deixar testimoni que ho he mirat a he vist això, ja no cal que
ho torni a mirar. L’etiqueta de ‘double check’ posada en un objecte adquiria
un missatge de caducitat, indicava que un element ja estava consumit i
que per tant ja no era necessari tornar a dedicar-li temps. A la vegada si
s’utilitzava aquesta etiqueta per enganxar-la en persones, la icona passava
a representar una espècie de peatge, historial de tot allò que s’ha consumit.
Vaig trobar especialment interessants aquestes lectures on
l’enganxina adquiria diferents significats segons el context. En un objecte
podia semblar una data de caducitat, una marca d’obsolescència i en una
persona podia semblar un preu a pagar. Si el nostre temps s’havia convertit
en una moneda de canvi l’etiqueta de ‘double check’ era un preu a pagar. I
tant el preu com les dates de caducitat em van començar a encaminar cap
a un entorn de consum, com si fos un supermercat. És per això que vaig
decidir que en comptes d’imprimir un rotllo d’enganxines a mà, aplicaria
les enganxies amb una pistola d’etiquetatge. Un altre cop, modificant un
objecte quotidià però estrany a la vegada i hackejant el seu funcionament
per canviar la narrativa i simbolitzar una altra manera de consumir. El
resultat del prototip permetia etiquetar violentament objectes, persones i
entorns per representar la nostra trepidant velocitat de consum, generar
incomoditat i replantejar qui és el producte en cada cas.

107

109

111

113

5.4 Contracte Binari.
La tercera intervenció de projecte es centra en la complexitat del
llenguatge tecnològic, l’ús de les dades, el disseny de les interfícies digitals
que utilitzem i les maneres en les quals aquestes es poden utilitzar per
modificar els nostres comportaments. Com ja hem apuntat anteriorment
en els apartats d’anàlisi, l’augment del grau de complexitat en la tecnologia
que ens envolta provoca que l’usuari quotidià no pugui entendre el
funcionament de les màquines que fa servir. Es genera una bretxa entre
com funciona la tecnologia i com aquesta se’ns comunica per poder fer-la
servir. Generalment se simplifica el llenguatge per adaptar-lo al públic més
gran possible. Es tradueix un llenguatge tècnic a un llenguatge intuïtiu, i
com en tota traducció, el traductor té la capacitat d’alterar el llenguatge
per al seu propi benefici i recau en la seva decisió ser el més transparent
possible o aprofitar-se del seu avantatge.
Fascinat per aquestes diferències entre el nostre llenguatge humà i
el llenguatge tecnològic o maquínic vaig començar a treballar i investigar.
Primer vaig començar a observar el codi font informàtic que s’utilitza
per programar. Tenint quasi cap experiència en programació observava
aquest llenguatge com una espècie de jeroglífics i com que no entenia el
seu funcionament simplement em fascinava d’una manera visual i gràfica.
A partir d’aquí vaig començar a mirar quin interès podria tenir aquest
llenguatge en el món físic i apartat de la màquina. Però el codi font és un
llenguatge intermedi entre la màquina i l’humà i està fet perquè sigui escrit
i entès per nosaltres. No és un llenguatge idoni ni fàcil per comunicar-nos
però hi ha cert marge de comprensió. És per això que més endavant vaig
començar a interessar-me per al codi binari, ja que aquest és més excloent
per a la lectura humana.
El codi binari és un sistema de llenguatge que utilitza la
combinatòria entre dues xifres, 0 i 1 per tal d’expressar la resta de
números. Aquest sistema és utilitzat per a la gran majoria de sistemes
computacionals i tot i que en el seu origen matemàtic els 0 i 1 s’utilitzaven
per representar altres números, en la informàtica també s’han utilitzat
per traduir lletres, paraules i imatges. Considero especialment interessant
aquest llenguatge, ja que està dissenyat per l’home però és pràcticament
incomprensible per ell. Serveix per fer funcionar la majoria de coses
que ens envolten al nostre dia a dia però ens és incomprensible. Veia
el codi binari com una espècie de Captcha* invers impedia el pas als
éssers humans. Creia especialment interessant el llenguatge binari com
a una metàfora del llenguatge tecnològic exclusiu i elitista que només és
assequible per a certes persones i els hi atorga poder. Però en aquest cas la
situació es porta a l’extrem, el llenguatge es torna tan complex que només
es poden entendre les màquines i tots quedem aïllats de la nostra creació.

En aquest punt vaig començar
a desenvolupar prototips on traduïa
textos clàssics i representatius de la
història en codi binari i els imprimia.
En primer lloc vaig traduir el Gènesi
de la Bíblia en codi binari i el vaig
imprimir. La idea era generar una
espècie de Pedra Rossetta en la que el
Gènesi estava escrit en codi binari i
en castellà. I que si en algun moment
apocalíptic, la tecnologia no fos
capaç de traduir els nostres recursos
informàtics, aquest document físic
servís com a codi per desencriptar. Més
enllà d’això l’objecte suggeria altres
interpretacions relacionades amb la
religió que no m’interessaven, ja que
jo havia escollit la Bíblia simplement
perquè era el llibre més imprès i per
tant un dels més fàcils de trobar arreu
del món.

Per altra banda, aquest
prototip fallit també em servia per
experimentar un altre camí que vaig
anar desenvolupant posteriorment.
En un entorn tecnològic altament
simplificat basat on les experiències
d’usuari senzilles són el principal
objectiu dels dissenyadors, em va
interessar desenvolupar l’objecte menys
‘user friendly’ que pogués aconseguir.
I probablement el Gènesi en codi
binari era aquest objecte ja que en cap
moment estava pensat per a la facilitat
de lectura humana. Eren 130 pàgines
de zeros i uns amb un tamanys de lletra
6 que servien per traduir un text que
ocupava sis pàgines escrit en castellà i
mantenint la mateixa maquetació. Per
tant era un objecte amb un text petit,
incòmode, monòton i incomprensible.
Podríem dir que era bastant ‘user
unfriendly’.

*Captcha: és l’acrònim de
«Completely Automated Public
Turing test to tell Computers and
Humans Apart» . Aquest és un test
de desafiament i resposta que es
fa servir en computació per a
determinar quan l’usuari és un
humà o no.
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A partir d’aquí vaig començar
a pensar en quin altre context podia
utilitzar el llenguatge binari com a
prototip i que interactués amb altres
temes del projecte. En aquest moment
estava estudiant les dades que cedim a
internet, les cookies i el xantatge que
s’utilitza en les pàgines web en el que
si vols passar estàs obligat a acceptar
uns termes i condicions d’ús. Trobava
molt interessant com s’utilitza el
llenguatge tècnic per a fer molt difícil
de llegir i comprendre els termes i
condicions d’ús per a l’usuari comú.
Així que vaig considerar que un bon
símil seria substituir un llenguatge
legal, llarg, enrevessat i incomprensible
per al llenguatge binari. D’aquesta
manera vaig començar a disseny
un contracte de termes i condicions
analògic que serviria per entrar a
l’exposició del projecte i que estaria
redactat en codi binari, i encara que
no el comprenguessis estaries obligat
a acceptar per entrar, tal com passa en
una pàgina web.
A poc a poc aquesta experiència
del contracte binari analògic es va
anar tornant més complexa i va anar
adquirint altres comportaments
tecnològics. En un primer apartat
s’aprofitaria la voluntat del visitant per
entrar a l’exposició per coaccionarlo i extreure-li dades personals
que no tenen cap relació ni utilitat
dins l’exposició. Per altra banda
s’utilitzarien ‘dark patterns’ per induir
l’usuari a l’error i fer-lo acceptar
coses que no vol. Fent veure que hi ha
l’opció d’acceptar o denegar la petició
s’utilitzen petits detalls lingüístics per
obligar l’usuari a acceptar. Per altra
banda també s’utilitza un disseny gràfic
fred i claustrofòbic que faci evident
un poder institucional i una submissió
per part de l’individu. Utilitzant colors
com el gris i el rosa, que ens recorden
als blocs de multes i reduint el mida
de lletra a nivells difícils de llegir.
El resultat genera un contracte que
utilitza el mal disseny i el llenguatge
incomprensible per emfatitzar la nostra
incapacitat d’escollir una alternativa
i veure’ns obligats a cedir. Maneres
subtils d’exercir un poder o robarnos dades que estem acostumats a
fer en entorns virtuals i que es poden
convertir en molts més violentes quan
les traslladem al món real.
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5.5 De Influencers a Nudgers.
L’última intervenció del projecte gira al voltant de la figura dels
influencers, els models de conducta establerts per la societat i la utilització
de la seducció per modificar l’individu. Anteriorment ja hem estat tractant
les estratègies utilitzades en el disseny d’interfícies per modificar, conduir
o empènyer les decisions dels usuaris cap a un camí o cap a un altre. Hem
mencionat estratègies com el ‘nudging’ o els ‘dark patterns’ i fins i tot les
hem aplicat en altres prototips. En aquest punt trobava interessant treballar
amb el concepte d’influencer, ja que traçava alguns paral·lelismes amb les
altres tècniques d’alteració de la conducta mencionades.
Entenem com a influencer una persona que té el poder d’afectar
en les decisions de consum d’altres persones, ja que s’ha guanyat certa
autoritat en algun camp concret a causa de la seva experiència, les seves
habilitats o les seves característiques físiques. La figura de l’influencer no
és res nou, ni propi del s.XXI. Famosos de totes les èpoques han modificat
les decisions de consum dels seus seguidors, la diferència és que amb
l’aparició de les xarxes socials la relació entre influencer i seguidors s’ha
pogut fer molt més estreta. Poder compartir gran part de la teva vida et
permet donar molta més informació que quan la gent et coneixia a través
de les revistes. Poden conèixer els teus hàbits, la teva salut, el teu estil
de vida i poden imitar-lo fins a l’últim detall. Els models de conducta
s’ha tornat molt més imitables i això suposa una major influència en el
consumidor. Per altra banda també sorgeixen influencers en camps molt
específics, ja no cal ser un model de conducta total, és suficient destacar
amb una cosa concreta.
Dins el context del disseny d’interfícies i d’experiència d’usuari
s’utilitza el disseny, la seducció i l’excitació per tal de convèncer
l’usuari per fer determinades accions o comprar determinades coses.
Dins un context virtual relativament simple el dissenyador utilitza les
seves estratègies per vendre. Si extrapolem aquest comportament a un
mecanisme molt més gran i complex com seria la vida real, els influencers
juguen un paper similar. Els influencers utilitzen la seducció i l’excitació
per tal d’incentivar el consum d’una manera indirecta, a vegades
patrocinats per certes companyies o d’altres simplement per reafirmar el
seu model de conducta. Fins a cert punt aprofiten la frustració generada
en el consumidor per influir subtilment en els seus cossos. El model a
seguir de l’influencer deixa de ser una persona més a la que mirar per
ser una figura normalitzada que empeny el teu cos per seguir unes regles
concretes, uns cànons i unes opcions de compra.
Mitjançant recursos lingüístics i culturals es reafirmen els cossos i
els comportaments de certes persones escollides i serveixen com a mirall
comparatiu per a la resta. Aquesta persona té un gran nombre de seguidors,
té un gran nombre de visualitzacions, té una gran acceptació en la societat,
té l’aprovació del conjunt i tots els beneficis que això comporta; jo en canvi
estic insegur amb mi mateix, no acabo de trobar el meu lloc ni la meva veu
i decideixo seguir el model de conducta amb l’esperança de poder gaudir
de part deels seus beneficis. Una forma de coerció mitjançant la salut, la
bellesa, la productivitat o l’èxit en la feina. Evidentment són formes de
biopolítica, de control del cos, control del comportament per aconseguir
un possible plaer futur. Gestió dels estímuls físics mitjançant la tecnologia
i aprofitant les diferències entre el consumidor i el seu model a seguir,
aparentment escollit de manera lliure. Tal com diu Paul B. Preciado:

Ambientat en aquest context
vaig començar a donar-li voltes i a
visualitzar formes per tal formalitzar
un prototip que generés un impacte
i treballés correctament amb la resta
d’objectes. La idea inicial va ser
començar a treball amb el mirall com
a objecte comparatiu, on no t’hi mires
a tu mateix sinó que avalues el teu
grau de semblança amb els models
a seguir. A poc a poc aquesta idea
va anar mutant cap a un recurs més
audiovisual. La resta de prototips
estaven centrats en l’objecte i volia
aconseguir una proposta una mica
més immersiva i visual per a aquesta
última intervenció. A partir d’aquí vaig
començar a investigar amb el glitch
i altres efectes visuals com el ‘data
moshing’.
L’objectiu era submergir
l’espectador en un conjunt de pantalles
on s’hi emetessin vídeos d’influencers
a la vegada i superposant-se un sobre
l’altre. Com si fossin un conjunt de
miralls en els que comparar-se, se
sotmet a l’espectador a molts estímuls
que serveixin com a recordatori de tots
els patrons que hauria de seguir. Una
dieta equilibrada, una vida saludable,

esport freqüent, preservar la joventut
el màxim temps possible, aconseguir
una feina estable, formar una família,
ser creatiu, fugir de l’ansietat, cursar
uns estudis superiors, involucrarse políticament, desenvolupar-se
intel·lectualment, respectar els altres,
ser emprenedor i una llista infinita
de punts a complaure per ser individu
acceptat per la societat. I mentre es
desenvolupen els vídeos projectats que
et recorden tot allò que no compleixes
en el check list del s.XXI les cares i les
veus dels inlfuencers que et serveixen
per complir aquestes normes es
comencen a desfigurar i es comencen
a tornar inquietants mitjançant glitchs
i errors digitals. D’aquesta manera es
pretén desdibuixar l’influencer com
a persona concreta i revelar la seva
posició com a engranatge d’un gran
sistema de consum, com a mecanisme
de convicció o com a sistema
publicitari subtil i tecnològic. Amb
una sèrie de projeccions experimentals
amb un missatge menys definit que els
prototips es vol inquietar i incomodar
mostrant com el mecanisme falla i es
revela a si mateix.

‘ El objetivo de estas tecnologías farmacopornográficas
es la producción de una prótesis política viva: un cuerpo
suficientemente dócil como para poner su potentia gaudendi,
su capacidad total y abstracta de crear placer, al servicio
de la producción de capital’ PAUL B. PRECIADO

125

127

conclusions

Després d’haver dedicat els últims sis mesos a desenvolupar,
estudiar i conceptualitzar la investigació que es volia dur a terme
considero que no sóc capaç d’entendre el context que ens envolta ni els
problemes que comporta. Com a ‘Wicked Problems’ que esdevenen,
aquests no es poden entendre o solucionar d’una forma total i això forma
part del joc. No són investigacions que s’obren i es tanquen, són projectes
que es van meditant i es van desenvolupant al llarg d’una trajectòria com
a dissenyadors i que sempre estan evolucionant. No obtenir resultats
concrets, no és frustrant com es podria pensar, més aviat es converteix
en esperançador i reconfortant quan es veu que et permet identificar
i desmantellar incomoditats o sensacions poc expressades i difícils
de gestionar. El fet d’anar separant i classificant aquestes sensacions
ens permet entendre-les i justificar-les, cosa que a la llarga serveix per
resoldre-les o aprendre a conviure-hi. En una època on la confusió i la
difuminació són característiques entendre allò que ens fa mal o coarta la
nostra llibertat ens serveix per tranquil·litzar-nos encara que el problema
sigui massa gran per ser resolt.
És per això que el valor d’aquesta investigació no recau en els
resultats sinó en la seva metodologia. En aconseguir desenvolupar
estratègies personals que ens permetin treballar problemes complexos i
ens donin armes per afrontar-los d’una manera eficaç. Considero que la
investigació m’ha aportat nous punts de vista i estic especialment satisfet
amb la feina de síntesi i comunicació que s’ha dut a terme. No era un
camp fàcil per treballar i considero que s’ha aconseguit agafar temàtiques
i elements altament sofisticats i reduir-los a sensacions o experiències
mitjançant prototips diegètics. Des de d’un primer moment s’ha volgut
fugir d’una lectura predicadora i paternalista i tot i que ha estat difícil,
crec que els prototips aconsegueixen obrir preguntes en comptes de donar
respostes. Com ja he mencionat estic satisfet pel que fa a la metodologia
utilitzada, ja que m’ha permès provar noves maneres de treballar,
experimentar amb els meus límits i les meves dificultats i portar els
resultats un pas més enllà de la resta d’investigacions desenvolupades en
el màster. Estic especialment content amb aquesta part de la feina, ja que
és la més extrapolable en projectes futurs.
M’hauria agradat ser capaç de generar una millor anàlisi contextual
i transmetre millor les meves inquietuds en el camp més teòric. Considero
que no he estat capaç de sintetitzar o explicar els matisos amb la
precisió que m’hagués agradat. Però no estic descontent amb el meu
esforç, considero que enfrontar-m’hi i obligar-me a escriure sobre temes
complexos m’ha permès millorar i sobretot reflexionar millor sobre el
perquè d’allò que estava dissenyant. És a dir, enfrontar-me a escriure,
encara que els resultats no fossin els desitjats, m’ha permès millorar en
el disseny i la comunicació, ja que ha alineat les idees i ha aclarit quines
posicions volia defensar.
Només em faltaria agrair a Guillermo Lucena la seva col·laboració
en el disseny gràfic i la direcció d’art del projecte, a Markel Cormenzana
per tutoritzar i guiar en la teoria i en la pràctica i la resta de companys
de classe i personal de Bau per haver estat al meu costat i haver pogut
compartir les meves idees i aportar-me el seu gra de sorra. Espero poder
seguir aquesta investigació en projectes futurs i aplicar-hi tot el que he
après.
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