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Introducció

En aquest apartat analitzarem el procediment, la preparació del camí per acon-

seguir una fi determinada en qualsevol tipus de projecte. Començarem expli-

cant de manera breu quatre conceptes que són importants per a aquesta fina-

litat: objectiu, procés, procediment i resultat.

1)�Objectiu

L’objectiu és el que ens empeny a prendre decisions. És la finalitat que pre-

tenem aconseguir, és a dir, és sinònim de destinació, fi, meta. Podem refe-

rir-nos als objectius d’un projecte com el conjunt de finalitats que ens propo-

sem aconseguir; normalment, aquests objectius estan relacionats amb el camp

de coneixement específic, és a dir, amb la base conceptual d’un projecte i amb

la metodologia que apliquem. De manera general, hi ha dos tipus d’objectius

per a un projecte:

• L’objectiu general és el propòsit fonamental que es concentra en l’aspecte

global i que exposa el resultat final que volem aconseguir.

• L’objectiu específic és aquell que ens plantegem en funció d’aspectes més

concrets per poder assolir l’objectiu general.

2)�Procés

El procés és el conjunt d’activitats o tasques planificades i consta d’etapes que

es donen de manera consecutiva fins a arribar a la constitució d’un resultat

final. Durant el procés utilitzem els coneixements que hem adquirit durant el

nostre aprenentatge professional. Hi hem d’afegir el caràcter, el que pensem,

el que sentim i les nostres circumstàncies personals i socials, sense oblidar el

nostre inconscient, que engloba les emocions, els desitjos, i que pot abastar

allò que no sabem que sabem i que, per tant, pot interrelacionar de manera

directa amb aquesta cadena d’activitats i tasques planificades.

3)�Procediment

Procediment significa ‘actuar o executar una tasca d’una manera determinada’

i, per tant, és un terme que està vinculat a un mètode. D’aquesta manera, és

un sistema estructurat d’un conjunt d’accions que normalment es fan de la

mateixa manera i en circumstàncies idèntiques, i que cerca aconseguir sempre

el mateix resultat. Per exemple, el mètode d’aplicació d’una tècnica artística

que marca una disciplina concreta.
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4)�Resultat

El resultat és la conseqüència o el profit d’un procés. El concepte s’utilitza de

diferents maneres depenent del context en què estiguin adscrits els resultats.

En la pràctica artística pot haver-hi resultats en forma objectual o performa-

tiva, però no sempre és així. Tot i que també podem comptabilitzar com a re-

sultat els aprenentatges extrets que no donen resultats finals.
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1. Quin traçat fem en desenvolupar un projecte

• Concepció / ideació (La llavor).

• Context (El símbol).

• Materialització (L’encanteri).

• Mètode (El camí).

• Resultat / avaluació (El mirall).

Recordem breument quins passos hem vist fins ara:

• La concepció / ideació és la idea, la gestació de la primera visualització de

model, format o estructura que volem desenvolupar.

• El context és el marc, que pot ser físic o simbòlic. Contextualitzem per

situar la idea o el concepte dins d’uns paràmetres que siguin d’utilitat per

a la seva comprensió.

• La materialització és el procés de formalització d’aquesta idea o concepte,

sigui un objecte o un altre tipus de proposta no objectual.

El mètode és transversal en tots els punts, és pròpiament el camí que engloba

tot el procés d’un projecte. Per fer-ho visible, ens dibuixa les línies principals

d’un mapa, d’una cartografia. És a dir, podem utilitzar un cert llenguatge car-

togràfic per recollir dades i poder donar visibilitat i transmetre l’experiència

del progrés del projecte; com a conseqüència d’això, aquesta representació de-

riva en una forma de coneixement.
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2. Documentació d’un projecte

A priori, tots els processos es poden documentar. Podem registrar el que suc-

ceeix amb diferents dispositius: la paraula escrita, entrevistes, enquestes, gra-

vacions d’àudio, vídeo, etc. Hem de tenir en compte que les pràctiques artísti-

ques són formes particulars de producció de coneixement i que són diferents

d’altres formes de saber. Un projecte presenta informació sobre coses que pas-

sen al món, a una comunitat, etc., en un llenguatge que està conformat per

diversos models. El model de l’art normalment consisteix en un cas singular

ja que podem fer recerques emprant mètodes molt diversos. Tot dependrà del

plantejament i del tema que escollim. Normalment en aquests models ens

acostarem a models semblants als de les ciències socials, que estan basats en

l’escriptura, en la lectura i en l’ordenació i la relació de dades.

2.1. Dades

Les dades que recollim poden ser de caràcter intern o extern: les dades de ca-

ràcter intern són la informació que podeu reunir en forma de notes en llibretes

o quaderns (físics o virtuals) i que fan referencia al procés del projecte. S’entén

per procés tot el que succeeix a dos nivells: un que fa referència a dades tècni-

ques, com, per exemple, l’experimentació de materials, les variacions de for-

malització de l’obra, etc., i un altre que es refereix a dades conceptuals, és a dir,

quins arguments, quins pensaments us han portat a desenvolupar el projecte

tal com ho heu fet. Recordeu que l’art sempre és un acte reflexiu.

Les dades externes és la informació que cerqueu a través dels altres, com poden

ser artistes, filòsofs o escriptors. Les que escolteu quan aneu a conferències,

assistiu o participeu en debats o en altres dispositius i mitjans com ara llibres,

articles, etc. Si és així, en el procés de documentació del projecte cal especificar

les fonts, és a dir, citar de manera correcta.

Aquestes dades externes es poden recollir per mitjà d’articles periodístics, tes-

timoniatges, fotografies, textos, àudios, vídeos, etc. La metodologia emprada

pot ser molt simple, o pot ser un treball exhaustiu de classificació de certs ob-

jectes, o fins i tot pot ser una selecció d’entrevistes per encarar un tema deter-

minat.

Hi ha projectes que no es vol ser tan metòdic i es prefereix posar l’èmfasi en

el treball amb materials o en altres desenvolupaments de formes en les quals

l’atzar intervé com una metodologia pròpia. Però fins i tot en aquests processos

es poden produir dades que generaran una certa documentació.

Vegeu també

Al final d’aquest capítol tro-
bareu l’Annex I, en què
s’especifica la manera correc-
ta de citar per poder fer una
bibliografia de llibres, articles,
conferències i pàgines web.
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Les dades internes les podem recollir en forma d’esquema o de mapa mental.

La informació externa ens ordena un camp, un marc d’actuació, és a dir, un

coneixement concret. En aquest cas us pot ser d’utilitat treballar un mapa

conceptual.

2.2. Cartografia del projecte

Reprenem la idea que hem descrit en l’apartat «Quin traçat fem en desen-

volupar un projecte», que el mètode és transversal a tot el procés i que po-

dem utilitzar un cert llenguatge cartogràfic per generar un traçat i transmetre

l’experiència del progrés del projecte. Aquesta representació deriva en una for-

ma de coneixement que, si volem, podem compartir.

Aquest traçat pot tenir un caràcter tècnic, és a dir, el que succeeix en la ma-

terialització de les obres. En aquest sentit, podríem dir que hi ha la recerca,

que dona les eines, i el coneixement dels materials que es necessiten durant

el procés creatiu de materialització de l’obra, i que si volem compartir aquest

procés l’hem de documentar.

Com? Una manera seria recuperar l’esperit alquimista. L’alquímia és una anti-

ga disciplina filosòfica i una pràctica protocientífica. Podem recuperar l’esperit

alquimista en el sentit que, a la pràctica, es proposaven un esforç científic,

és a dir, s’autoimposaven una rigorositat científica en el seu camí. Tot i que

van ser «criticats» pels científics escèptics, les protociències són considerades

ciències patològiques, anomenades així perquè, en el seu procés científic, els

qui les practiquen s’enganyen amb resultats falsos a causa d’efectes subjectius

o d’interaccions sense base real.

Un projecte no és només la materialització d’un objecte; en nombroses ocasi-

ons iniciem el camí, el mètode, des d’una base conceptual. Els artistes estan

envoltats i submergits en experiències, referents, pensaments, dogmes, creen-

ces, etc. I utilitzen diversos procediments a l’hora d’encarar un projecte, sigui

un objecte, una acció de caràcter performatiu o una reflexió teòrica.

És important també tenir en compte que, com a artistes, en aquest exercici

de documentació no mantenim cap distància entre l’investigador i la pràctica

artística que portem a terme, ja que no hi ha en aparença una separació fona-

mental entre teoria i pràctica. Formem part de tot el procés, tot i que hi ha

artistes en les obres dels quals s’ha produït una imbricació de metodologies

d’àmbit social que han traspassat i han contaminat, en el sentit positiu de la

paraula, les metodologies utilitzades. En aquests casos, aquestes metodologies

marquen unes noves cartografies de relació.

Vegeu també

Al final d’aquest capítol tro-
bareu l’Annex II, en què
s’especifica com és fa un mapa
conceptual.
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2.2.1. Punts del traçat

Per traçar el camí, explicar i documentar un projecte, és important explicar

quina anàlisi hem fet i quins són els objectius. Hem d’incloure en algun mo-

ment la sèrie de temàtiques que ens han portat fins a la proposta final, és a dir:

• Objectius.

• Contextualització.

• Premisses.

• Argumentació.

• Desenvolupament.

• Resultat / tancament.

Aquest resultat o tancament no necessàriament han de ser unes conclusions.

Pot ser que aquest projecte sigui una llavor que obre altres opcions o camins i

que indiqui una materialització d’un projecte futur. Tornem a ressaltar la idea

que la llavor, el símbol, l’encanteri, el camí i el mirall són transversals entre

ells i a tots ells.

2.2.2. Què ens diu la cartografia

La cartografia del projecte ens ofereix unes pautes que hem de seguir. A partir

de la lectura d’aquest traçat i dels resultats que se’n deriven pot ser que esco-

llim ampliar el marc i incloure més documents o referències. O que acotem i

generem documents més precisos seleccionant informacions concretes. O po-

dem processar la informació i seguir endavant en l’execució del projecte.

La cartografia també ens revelarà quines preguntes hem fet i quines respostes

hem obtingut. Farà visibles els traçats que marquen la definició o redefinició

del mètode o mètodes utilitzats:

• Quin és el context? En quin marc temàtic o conceptual hem situat la pro-

posta?

• Quines disciplines contempla?

• Tenim prou coneixement sobre el tema que volem tractar?

• Qui treballa o ha treballat sobre aquesta línia, és a dir, quins són els refe-

rents artístics?

• En quina perspectiva ens hem situat?

• Quin o quins punts de partida hem escollit?

• Des de quins punts de vista hem observat?

• Amb quin objectiu o objectius ho hem portat a terme?

• Quin objecte, experiència o format final volem aconseguir?

El camí ens marcarà el traç, la «foto global del projecte». La idea o idees que

ressalten la connexió primera de les diferents associacions que van més enllà

de tot l’anterior. La primera visualització de model, de format i d’estructura
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marcarà com hem relacionat el concepte i en quin context hem aplicat el

coneixement derivat. Veurem tot el procés d’assaig i error constant que ens

porta a moltes proves en un mateix recorregut.

Potser podrem respondre si en el nostre camí hi ha mètode més enllà de

l’aplicació de la tècnica que marca cada disciplina. El mètode ens mostrarà

la creació de discurs, la conceptualització, l’ordenació i la documentació del

projecte. D’aquesta manera, ens facilitarà i ens donarà la pauta per a la comu-

nicació i divulgació del projecte.

És important recordar que tot artista és lliure d’emprar la metodologia que

més li interessi per portar a terme el seu treball. Per tant, la metodologia no és

quelcom que hàgim d’implementar d’una manera forçada o inventada, sinó

que consisteix a introduir en el nostre treball d’estudi quotidià la importància

de documentar els camins pels quals circulem i els mètodes de treball que

utilitzem.

Documentar el procés ens facilita la construcció del relat del projecte i ens

marca els passos per planificar la producció.

Proposta d’exercici

Visioneu els vídeos del projecte de Grid Spinoza, en el qual diversos artistes expliquen la
metodologia de treball que utilitzen, i feu-vos preguntes amb relació a quins passos heu
fet per arribar a formalitzar el vostre projecte. Què us ha fet canviar de camí? Quins són
els traçats? Quina és la vostra cartografia?

Grid Spinoza/Hangar.org (2015-2017). «Prototyp_ome». Gridspinoza.net:
https://gridspinoza.net/programs/prototypome.

Webs recomanats

Joan�Fontcuberta: https://fontcuberta.com.

Daniel�García�Andújar: http://www.danielandujar.org/.

Núria�Güell: http://www.nuriaguell.net/.

Mireia�Sallarès: http://www.mireiasallares.com/.

Ramon�Parramon: http://ramonparramon.net/.

Domènec: http://www.domenec.net/.

Mar�Arza: http://mararza.com/.

Lucía�Egaña: http://www.lucysombra.org/trabajo_sucio i

http://www.blog.lucysombra.org/2015/12/mi-bibliografia-digital/.

http://gridspinoza.net/programs/prototypome
http://fontcuberta.com
http://www.danielandujar.org/
http://www.nuriaguell.net/
http://www.mireiasallares.com/
http://ramonparramon.net/
http://www.domenec.net/
http://mararza.com/
http://www.lucysombra.org/trabajo_sucio
http://www.blog.lucysombra.org/2015/12/mi-bibliografia-digital/
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3. Mapa conceptual
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Annex I. Com fer una bibliografia de referència

Tots els llibres, articles i pàgines web que hem esmentat en un text amb relació

a un projecte artístic es recullen de manera alfabètica en una secció al final del

document que anomenem Bibliografia. És important destacar que en aquesta

bibliografia només cal posar aquells textos que apareixen citats en el projecte.

En el cas de les citacions, és possible no copiar la citació sencera; es poden

destacar parts del text citat, però en aquest cas cal afegir la marca [...] per in-

dicar que hi ha un tros de text que hem eliminat.

Com se citen les obres en una bibliografia:

• Llibre: Cognom Autor, Nom (any). Títol [en cursiva]. Ciutat: Editorial.

• Capítol� de� llibre: Cognom Autor, Nom (any). «Títol de l’article». A:

Cognom Autor, Nom. Títol del llibre [en cursiva]. Ciutat: Editorial.

• Article�de�revista: Cognom Autor, Nom (any). «Títol de l’article». Títol de

la publicació [en cursiva] (Volum, Número, Pàgines).

• Pàgina�web: Cognom Autor, Nom (any). «Títol de la pàgina». Títol del

website [en cursiva]. Data de l’entrada. URL (Última visita) (data).

• Conferència�no�publicada: Cognom Autor, Nom (any). «Títol de la con-

ferència». Esdeveniment. Ciutat: Organitzador de l’esdeveniment.

• Comunicació�personal1: Cognom Autor, Nom (any). Comunicació per-

sonal/Entrevista/Manuscrit.

(1)Només s’usa si no existeix cap
tipus de document escrit públic i
la comunicació no va ocórrer dins
d’un esdeveniment públic.
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Annex II. Què és un mapa conceptual

La informació ens ordena un camp, un marc d’actuació, és a dir, un coneixe-

ment concret. Per ordenar aquest coneixement podem utilitzar una tècnica

que es fa servir per oferir una síntesi sobre un tema específic amb un marcat

caràcter visual. Es diferencia del mapa mental per la funció, utilitat i procés

d’elaboració que té.

Un mapa conceptual és una representació gràfica organitzada i jerarquitzada

de la informació, del contingut temàtic d’una disciplina, dels coneixements

que posseeixen els alumnes sobre un tema. Serveix per ordenar i fer un esque-

ma que desenvolupa un tema. Es tracta d’una eina flexible que s’adapta com

cregueu més convenient d’ordenar els continguts, i, com els mapes mentals,

no té un final, és a dir, sempre es pot ampliar la informació.

Punts per elaborar un mapa conceptual:

• Marcar els conceptes o paraules clau del tema.

• Fer una llista dels conceptes a manera d’inventari.

• Seleccionar el tema central del mapa conceptual.

• Escriure els conceptes subordinats, jerarquitzant-los a partir dels diferents

nivells d’inclusió i relació amb el tema central.

• Escriure les paraules d’enllaç entre els conceptes i representar-les a través

de línies entre elles.

Per saber-ne més

J.�D.�Novak;�D.�B.�Gowin
(1988). Aprendiendo a apren-
der. Barcelona: Ediciones
Martínez Roca.
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