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Ser llicenciat en Ciències de la Infor-
mació el va portar a ser redactor.
Ser redactor el va portar a ser direc-
tor creatiu. I ser director creatiu el
va conduir a ser director creatiu exe-
cutiu. Va començar a Tiempo/BB-
DO i ara treballa a Wonderland (pel
camí, va ser en altres grans agènci-
es de publicitat com són Lorente,
Vinizius Young & Rubicam, Delvi-
co Bates, Springer & Jacoby, Atléti-
co i Tapsa). Ser creatiu l'ha portat a
aconseguir premis en grans festivals
internacionals. I guanyar premis, a
ser jurat de molts d'altres. Ser jurat
li ha permès saber que sempre ens
queda gairebé tot per aprendre.

Creatiu, estrateg, escriptor, confe-
renciant i docent, està considerat un
dels publicitaris més rellevants de la
publicitat espanyola. Va ser soci fun-
dador i ideòleg de l'agència MMLB,
que va aportar una nova concep-
ció de la creativitat i del servei a
l'anunciant. Posteriorment es va as-
sociar amb Publicis i va ser director
creatiu a Tàndem DDB Barcelona i
a Bassat Ogilvy Madrid. Ha obtin-
gut nombrosos premis i ha estat ju-
rat de diversos festivals de publici-
tat, entre ells i en tres ocasions, del
de Cannes. Ha publicat cinc llibres
i centenars d'articles de divulgació
sobre l'activitat professional i les tèc-
niques publicitàries. Com a docent,
ha dissenyat un màster i ha fet clas-
ses, seminaris i cursos sobre creativi-
tat publicitària a la Universitat Abat
Oliba de Barcelona i a la Universitat
Cardenal Herrera de València.
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el grau de Comunicació. També fa
classes de Creativitat publicitària i
Publicitat alternativa a un màster de
l'Istituto Europeo di Design i prepara
la seva tesi doctoral entorn del màr-
queting viral, tema sobre el qual ha
publicat un llibre.
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Introducció

De la mateixa manera que s'aprèn a caminar caminant, l'única manera vàlida

d'aprendre a ser creatiu –en qualsevol àmbit de la nostra vida, personal, laboral

o acadèmica– és pensant creativament. Aquest és l'objectiu de l'assignatura i

l'abordarem amb la destil·lació dels coneixements que ens aportaran les lectu-

res dels mestres De Bono, Blasco i Moliné. Però també, amb la guia pràctica i

l'ampolla que t'adjuntem com a part dels materials didàctics (no, no és cap er-

ror de tramesa, ni una bogeria de la UOC: és una eina de treball). Tranquil·litat,

ho descobrirem pas a pas, ja que com diu un antic proverbi hindú: "qualsevol

camí comença amb un primer pas".

Doncs bé, el nostre primer pas serà la lectura del llibre d'Edward de Bono, a

qui es reconeix com una autoritat mundial en tècniques de pensament creatiu

i és el creador del concepte pensament lateral. El seu llibre El pensamiento crea-

tivo constitueix un dels referents més pràctics sobre el pensament divergent.

Considera'l un llibre de capçalera.

Després, iniciarem una exploració metafòrica del nostre cervell a partir dels

mòduls "Hemisferi dret" i "Hemisferi esquerre". Malgrat que se sol associar la

creativitat al costat dret –que controla el processament visual, espacial i musi-

cal– i la lògica, a l'esquerre –especialitzat en activitats seqüencials, numerals,

verbals i racionals–, el que sembla evident és que només quan els dos hemis-

feris funcionen alhora es produeix la guspira joiosa de les idees. Per tant, la

frontera entre els dos mòduls no serà la línia que separa el creatiu del racional

(perquè, entre altres coses, els dos autors que els firmen són creatius de pro),

però sí que ens permet tenir primer una visió pràctica del pensament creador

(amb l'"Hemisferi dret") per a, després, detenir-nos en profunditat a la reflexió

(amb l'"Hemisferi esquerre").

Web recomanat

Web d'Edward de Bono
http://
www.edwarddebono.com/es/
about.htm

Rafa Blasco és, en aquesta assignatura, la veu imprescindible de les trinxe-

res. El creatiu en actiu que ens aporta una visió polièdrica del pensament cre-

atiu, a partir de la seva pròpia experiència i d'una selecció de professionals

de diferents àmbits. Fora de l'assignatura és un creatiu publicitari reconegut,

membre del Club de Creativos (c de c), l'única organització sense ànim de lu-

cre al nostre país que treballa per a millorar la qualitat del treball creatiu i la

unió dels professionals d'aquest sector en favor de l'educació i la formació. Des

d'aquí, el nostre agraïment més sincer per la seva implicació personal i per la

col·laboració inestimable del c de c.

Web recomanat

Club de Creativos
http://
www.clubdecreativos.es

http://www.edwarddebono.com/es/about.htm
http://www.edwarddebono.com/es/about.htm
http://www.edwarddebono.com/es/about.htm
http://www.clubdecreativos.es
http://www.clubdecreativos.es


CC-BY • PID_00149872 4 Pensament creatiu

Marçal Moliné, un dels millors creatius publicitaris que ha tingut el nostre

país, va ser el primer que va portar De Bono a Espanya per fer una conferència

en la dècada de 1970. Una ment preclara que segueix en actiu, en docència i

consultoria, i que ha tingut l'amabilitat de compartir el seu coneixement sobre

el pensament creatiu amb la UOC. Un luxe.

L'últim pas serà la guia "Destapa la teva creativitat"!, amb la qual es pretén

que posis en pràctica algunes de les tècniques que aconsellen les lectures an-

teriors, i també algunes altres que han indicat els autors més reconeguts de

l'àmbit. Sobretot resultarà una eina essencial per a aquells que no segueixin

l'avaluació contínua, encara que el més recomanable és aprofitar l'oportunitat

d'un aprenentatge pautat per a aconseguir els millors resultats, treballar en

equip i aprendre dels errors (que són grans mestres).

I l'ampolla? Aquest objecte tan quotidià vehicularà tot el treball pràctic del

curs. Hem volgut que tots tingueu exactament el mateix element per a poder

començar en igualtat de condicions. A les teves mans està treure el màxim

partit creatiu a una cosa tan "corrent". Tots estareu treballant amb la mateixa

"matèria primera", cosa que permetrà veure les transformacions que s'aniran

produint al teu cap i que t'obrirà la ment davant de l'allau –esperem– de pos-

sibilitats creatives que tots els companys anireu ideant.

Sabem que explotem una proporció relativament petita de la capacitat del cer-

vell en les nostres activitats diàries. I el mateix es pot dir de la nostra capa-

citat creativa. Però ha de quedar clar que, de la mateixa manera que assu-

mim que hi ha diferents nivells d'intel·ligència (i intel·ligències múltiples),

també hem d'assumir que tots som creatius, malgrat que sovint no ens donem

l'oportunitat de demostrar-ho.

Els que creuen que no tenen el "do de la creativitat" simplement ignoren com

s'ha d'activar el procés creatiu. Però també els que viuen i treballen diàriament

en el món de les idees, de vegades no són conscients de la manera com treballa

el seu cervell. Doncs bé, per a tots ells aquesta assignatura pot ser útil, perquè

els donarà pistes sobre com funciona i s'activa el procés creatiu.

Hi ha tants mètodes i tècniques com gustos i colors. Aquí tractarem de les més

comunes i aplicables perquè, després, cadascú expressi la seva creativitat de

la manera que més li convingui (ja que també creiem que hi ha creativitats

múltiples).

Connecta els teus hemisferis, que comencem.

Web recomanat

Moliné Consulting
http://www.moline-
consulting.com

http://www.moline-consulting.com/
http://www.moline-consulting.com/
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Objectius

Els objectius generals de l'assignatura són els següents:

1. Conèixer diferents maneres de pensar sobre el pensament creatiu.

2. Assumir que la creativitat no és un do reservat a uns elegits, sinó que és

una capacitat que tots tenim i hem de treballar.

3. Familiaritzar-se amb les claus del pensament divergent i lateral.

4. Aprendre a usar, deliberadament i sistemàticament, diferents tècniques

creatives.

5. Aplicar el pensament creatiu a diferents àmbits de la comunicació.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Hemisferi dret
Rafa Blasco Lázaro

1. Coneix els problemes. Evita les frustracions

2. Una definició de creativitat

3. La metodologia sense mètode

4. Hi ha límits en la creativitat?

5. Jo, jo i jo, o nosaltres, nosaltres, nosaltres

6. La formació del criteri

7. Jo creo, tu crees, ell crea. Nosaltres creem, vosaltres creeu... ells reben

8. Busca't la vida. D'altres ho fan i els va bé

9. Escoltem els creadores

10. El negoci del pensament, un negoci emocional

Mòdul didàctic 2
Hemisferi esquerre
Marçal Moliné Golovart

1. Del World Wide Web a la magdalena de Proust

2. Els mapes mentals

3. La pluja d'idees (brainstorming)

4. La lògica i la retòrica

5. Com crear amb eficàcia elements de comunicació

6. La creativitat per a la innovació

7. Com treure suc de la intel·ligència per a crear

Mòdul didàctic 3
Destapa la teva creativitat
Sílvia Sivera Bello

1. El missatge és l'ampolla

2. Sang, suor, llàgrimes i...

3. Els sentits de la creativitat

4. La lògica de la creativitat

5. Guilford i l'ampolla

6. Toca posar-se el barret!

7. De ventalls i mapes

8. Organització, organització

9. Per què l'anomenen ampolla...?

10. Deixa-la reposar

11. Ja ets el geni de la teva ampolla
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