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RESUM 

El meu Treball de Recerca tracta sobre la creativitat: la ubicació, els processos, les 

relacions, els estudis, etc. Amb l’objectiu de parlar sobre l’evolució de la creativitat en 

una persona i tot el que engloba descobrir si els nens tenen més creativitat que els 

adults o no.  

En aquesta societat tan consumista i arrelada a la idea que el pensament 

convergent, és a dir, el pensament racional i lògic, és la base de la vida, hauríem de 

deixar un espai pel pensament divergent, és a dir, el pensament irracional i il·lògic, i 

deixar fluir la nostra creativitat.  

Davant d’aquest moviment incessant que protagonitzem tots junts, hi ha certs 

moments en els quals ens hauríem de parar a observar el nostre voltant, identificar 

problemes que existeixen, deixar de fer tot el que estem fent per un moment i ser 

conscients de que ho estem fent, ser feliços i crear.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In my research work I’m talking about creativity in general: about location, processes, 

relationships, studies, etc. And, in particular, about the development of creativity in a 

person and everything that involves discovering whether children are more creative 

than adults or not. 

In this consumerist society, where the idea of convergent thinking is deeply rooted, 

i.e., logical and rational thinking is the basis of life, we must leave a space for 

divergent thinking, in other words, irrational and illogical thinking, and let our creativity 

flow. 

As in a marathon, we are performing together but, there are certain times when we 

should stop and observe around us, identify problems that exist and be aware of 

what we're doing, be happy and create. 
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INTRODUCCIÓ 

Tot va començar quan a quart de l’ESO em vaig assabentar que hauria de fer un 

treball a partir d’una hipòtesi escollida per mi, demostrant si era certa o falsa.  

Des de ben petita sempre m’han dit que sóc una persona molt creativa i sempre he 

tingut en ment el tema de la creativitat, que em crida molt l’atenció.  

Amb el pas dels anys m’he anat fixant en la indubtable capacitat dels nens per 

imaginar, connectar, relacionar, observar i sobretot crear elements que a un adult 

no se li acudiria mai. Aquest pensament divergent, aquest mode completament 

original i innovador dels nens és el que més em cridava l’atenció de tot plegat.  

Desprès vaig començar a fixar-me en els adults, que generalment, estan tan 

ocupats treballant per poder viure bé que, realment, no ho fan, no viuen, no 

aprofiten els moments, ni es paren a observar tot allò que els envolta amb 

deteniment. La seva forma de descansar del treball és veure la televisió o quedar 

amb els amics per prendre alguna beguda i xerrar sobre com de malament els hi va 

el treball i la vida en general i com d’estressats la viuen.  

Això jo crec que és perquè tot el que fem a la vida, ja només quan som petits, ho 

encaminem a l’èxit, a triomfar en la vida. Però el camí que prenem, pensant que 

l’èxit està en estudiar molt i aconseguir un bon treball, no ho és tot, ja que 

d’aquesta manera aconseguirem un èxit particular, de cadascú, però innovar i 

descobrir és la base del desenvolupament de la humanitat  i, per tant, de l’èxit 

general. Tanmateix, que fa falta per innovar i descobrir? Allò que tot els nens tenen 

però que a causa d’una gestió educativa que prima el pensament convergent i 

deixa de banda el divergent, una mala adquisició per part de tots nosaltres sobre 

què és l’èxit i com hem d’arribar, i l’ambient que ens envolta, fa que es vagi reduint i 

aïllant en un raconet del nostre cervell: la creativitat.  

La creativitat és molt important per a la nostra societat, tanmateix no se li dóna la 

importància que se li deuria de donar. Moltes persones, quan he parlat sobre 

aquest tema, m’han contestat amb frases com: “La creativitat no interessa”, “La 

creativitat no és important”, o la que més m’agrada, “No viuràs de la creativitat així 

que estudia alguna altra cosa”. Doncs bé, jo he fet aquest Treball de Recerca per 

demostrar a tots aquells que no creuen en ella, la importància de la creativitat i per 

tant, l’estudi d’aquesta, i sobretot, per descobrir si és vertadera o falsa la meva 

hipòtesi sobre que els nens tenen més creativitat que els adults, ja que aquesta 

amb el temps va minvant.  
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En el meu Treball de Recerca parlo sobre la creativitat en general: sobre la 

ubicació, els processos, les relacions, els estudis, etc. I en particular, sobre 

l’evolució de la creativitat en una persona i tot el que engloba descobrir si els nens 

tenen més creativitat que els adults o no.  

Així que acabaré la meva introducció citant a Barthold Georg quan diu: “És millor 

crear que aprendre. La creativitat és la vertadera essència de la vida”.  

Espero que gaudiu aquest treball i que, desprès de llegir-vos-ho, tingueu una nova 

concepció sobre el tema tractat.  
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1. FONAMENTACIÓ TEÒRICA DE LA CREATIVITAT 

1.1. Definició de creativitat.  

Etimològicament parlant, engendrar és el significat literal que té el terme creativitat i 

que s’origina del verb llatí “creare”. El diccionari aporta la següent definició: 

“Creació, o capacitat de crear, inventiva i imaginativa” (“Concise Oxford Dictionary”, 

9.ª edició). Pot ser que sigui una definició precisa, però aquestes paraules 

combinades no aconsegueixen expressar tot allò que significa per a mi la 

creativitat. La creativitat la podem trobar en els descobriments que s’han fet al llarg 

del temps, com la tècnica per fer foc, la invenció de la roda, de la impremta, de la 

moneda, de la màquina de vapor, o més recentment, de l’ordinador; ja que la 

creativitat sempre ha existit, sinó no s’haguessin donat a conèixer aquestes 

invencions. La creativitat neix de la imaginació que produeix el nostre cervell, 

aquesta capacitat és la que ens permet crear el que estem pensant.  

Guilford va desenvolupar els dos principis fonamentals:  

1. Tothom té capacitat per crear. 

2. La creativitat pot ser desenvolupada i convertir-se en un tema d’aprenentatge. 

 

No hi ha una definició exacta de creativitat, el que confirma la amplitud i profunditat 

del complex món de la creativitat. No obstant això, destaco aquestes 

interpretacions:  

ANY AUTOR DEFINICIÓ DE CREATIVITAT 

 Arthur Koestler “La creativitat és el fet d’unir i relacionar dues 
dimensions, fins a aquell moment estranyes l’una 
amb l’altre”. 
 

ABANS 
DEL  

1952 

Abraham Moles “La creativitat és la facultat de reorganitzar els 
elements del camp de la percepció de manera 
original, i susceptible de donar lloc a operacions en 
qualsevol camp fonamental”. 
 

 Henri Laborit “La imaginació creadora no crea probablement res, 
es contenta amb descobrir relacions de les quals 
l’home no havia pres consciencia encara”. 
 

 

1952 

Thurstone  "És un procés per formar idees o hipòtesis, verificar i 
comunicar els resultats, suposant que el producte 
creat sigui alguna cosa nova". Aquest autor es 
refereix a la creativitat com a procés per constituir 
nous productes, com una via per aconseguir 
resultats.  
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ANY AUTOR DEFINICIÓ DE CREATIVITAT 
 

 
 
1953 

 
 
Osborn  

"Aptitud per a representar, preveure i produir idees. 
Conversió d'elements coneguts en una cosa nova, 
gràcies a una imaginació poderosa". Aquesta 
definició va molt en concordança amb la definició 
anterior, va en la línia de creació de productes. 
 

1955 Barron  "És una aptitud mental i una tècnica de pensament". 
 

 
 

1958 

Flanagan  "La creativitat es mostra en donar existència a 
alguna cosa nova. L'essencial aquí està en la 
novetat i la no existència prèvia de la idea o 
producte. La creativitat és demostrada inventant o 
descobrint una solució a un problema i en la 
demostració de qualitats excepcionals en la solució 
del mateix". Aquesta definició divergeix lleugerament 
de les anteriors en el sentit que per Flanagan, la 
creativitat és una qualitat en lloc d'un procés.  
 

 

1959 
Rogers  "La creativitat és una emergència en acció d'un 

producte racional nou, manifestant d'una banda la 
unitat de l'individu i per un altre els materials, fets, 
gent o circumstàncies de la seva vida". 
 

 

1960 
Mac Kinnon  "La creativitat respon a la capacitat d'actualització 

de les potencialitats creadores de l'individu a través 
de patrons únics i originals". Aquesta definició fa 
referència a la creativitat com a capacitat humana.  
 

 
 

 
1962 

Getzels  
i Jackson  

"La creativitat és l'habilitat de produir formes noves i 
reestructurar situacions estereotipades". Aquesta 
definició és interessant perquè es refereix a la 
creativitat com una capacitat per trencar les barreres 
que ens imposa el món pel fet de ser-ho (ja que 
sempre estem condicionats pel que ens presenta el 
món), sempre anem a inventar coses en funció de 
les ja existents. La creativitat es mostra com el 
contrari. 
 

 Parnes  "Capacitat per trobar relacions entre idees abans no 
relacionades, i que es manifesten en forma de nous 
esquemes, experiències o productes nous". 
 

 
 

1963 

Freud  "La creativitat s'origina en un conflicte inconscient. 
L'energia creativa és vista com una derivació de la 
sexualitat infantil sublimada, i l'expressió creativa 
resulta de la reducció de la tensió".  
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ANY AUTOR DEFINICIÓ DE CREATIVITAT 
 

1963 

Bruner  "La creativitat és un acte que produeix sorpreses al 
subjecte, en el sentit que no ho reconeix com a 
producció anterior".  

 Drevdahl  "La creativitat és la capacitat humana per produir 
continguts mentals de qualsevol tipus, que 
essencialment es puguin considerar com a nous i 
desconeguts per als qui els produeixen".  

 

1964 
Stein  "La creativitat és l'habilitat de relacionar i connectar 

idees, el substrat d'ús creatiu de la ment en 
qualsevol disciplina". 

 Mednick  "El pensament creatiu consisteix en la formació de 
noves combinacions d'elements associatius. Com 
més remotes són aquestes combinacions més 
creatiu és el procés o la solució".  

 

1967 
Gutman  "El comportament creatiu consisteix en una activitat 

per la qual l'home crea un nou ordre sobre el 
contorn".  

 

1968 
Fernández  "La creativitat és la conducta original productora de 

models o éssers acceptats per la comunitat per 
resoldre certes situacions".  

1969 Barron  "La creativitat és l'habilitat de l'ésser humà de portar 
alguna cosa nova a la seva existència".  
 

 

1971 
Guilford  "Capacitat o aptitud per generar alternatives a partir 

d'una informació donada, posant l'èmfasi en la 
varietat, quantitat i rellevància dels resultats".  

 

1972 
Ulmann  "La creativitat és una espècie de concepte de treball 

que reuneix nombrosos conceptes anteriors i que, 
gràcies a la investigació experimental, adquireix una 
i altra vegada un sentit nou".  

 Arieti  "És un dels mitjans principals que té l'ésser humà 
per ser lliure de les seves respostes condicionades i 
de les seves decisions habituals". 

1976 Torrance  "La creativitat és el procés de ser sensible als 
problemes, a les deficiències, a les llacunes del 
coneixement, als elements passats per alt, a les 
faltes d'harmonia, etc. De resumir una informació 
vàlida, de definir les dificultats i identificar l'element 
no vàlid, de buscar solucions, de fer suposicions o 
formular hipòtesis sobre les deficiències. D'examinar 
i comprovar aquestes hipòtesis i modificar-les si cal, 
perfeccionant i finalment comunicant els resultats".  



La creativitat 

 

 

 
 

6 

ANY AUTOR DEFINICIÓ DE CREATIVITAT 

1980 Marín  "Innovació valuosa".  
 

1991 De la Torre  "Capacitat i actitud per generar idees noves i 
comunicar-les".  
 

 Davis i Scott  "La creativitat és el resultat d'una combinació de 
processos o atributs que són nous per al creador".  
 

1992 Gervilla  "La creativitat és la capacitat per generar alguna 
cosa nova, ja sigui un producte, una tècnica o una 
manera d'enfocar la realitat".  
 

 

1995 
Mitjans  "La creativitat és el procés de descobriment o 

producció d'alguna cosa nova que compleix 
exigències d'una determinada situació social, procés 
que, a més té un caràcter personològic".  
 

 

1996 
Csikszenmihalyi  "La creativitat és qualsevol acte, idea o producte que 

canvia un camp ja existent, o que transforma un 
camp ja existent en un de nou". 

 

1997 
Esquivias  "La creativitat és un procés mental complex, el qual 

suposa: actituds, experiències, combinatòria, 
originalitat i joc, per aconseguir una producció o 
aportació diferent a la que ja existia".  
 

 
 
 

Acuña "La creativitat és una qualitat atribuïda al 
comportament sempre que aquest o el seu producte 
presentin trets d'originalitat".  
 

DESPRÈS 
DEL  

1997 

Grinberg "Capacitat del cervell per arribar a conclusions 
noves i resoldre problemes d’una forma original. Es 
relaciona amb l'efectiva integració de tots dos 
hemisferis cerebrals". 
 

 Bianchi "Procés que compromet la totalitat del 
comportament psicològic d'un subjecte i la seva 
correlació amb el món, per concloure en un cert 
producte, que pot ser considerat nou, valuós i 
adequat a un context de realitat, ficció o idealitat". 
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Fig. 1-Ventall de colors 

Desprès d’haver realitzat un estudi de continguts, he elaborat la següent definició 

de creativitat: la creativitat és un procés mental que consisteix en generar idees, 

actes o productes que siguin diferents als tradicionals, és a dir, d’una forma única i 

original. 

 

1.2. Són sinònims la imaginació i la creativitat? 

No, no ho són. Molta gent utilitza el terme “imaginació” quan parlen de creativitat, a 

més a més, desprès de realitzar una recerca en diferents diccionaris de sinònims i 

antònims (WordReference; Sinonimia; Esacademic;) si ho són o no, i el resultat 

sempre és afirmatiu. Això és degut a que es consideren sinònims parcials, és a dir, 

que en un registre estàndard, un llenguatge no formal i un nivell molt superficial es 

poden arribar a utilitzar com a sinònims, ja que comparteixen trets de significat.  

Però, segons Sir Ken Robinson, si reflexionem, la paraula “imaginació” descriu 

conceptes que es surten de tot allò que és comú; és a dir, descriu conceptes 

irracionals. A més, la tenim tot i sempre hi és present, en canvi, la creativitat és una 

actitud amb una funció molt clara: produir idees i solucions noves i també la tenim 

tots, però que si no s’utilitza o simplement complim sempre, sense qüestionar-nos 

res, normes i regles sobre com s’han de fer les coses, aquesta es va oxidant fins 

que no sabem ni on està (encara que és recuperable).  

Essent, per tant, la creativitat el procés de presentar un problema a la ment amb 

claredat (ja sigui imaginant-lo, visualitzant-lo, suposant-lo, etc) i després originar o 

inventar una idea, concepte, noció o esquema segons línies noves no 

convencionals.  

La escriptora Anca Balaj ens proposa 

un exercici molt senzill per entendre bé 

la diferència:  

 Tanca els ulls i imagina un 

ventilador. Si l’has pogut imaginar 

aleshores, felicitats, tens 

imaginació.  

 Ara amb el que tinguis al teu 

voltant, crea un ventilador d’una 

forma nova i innovadora. Si el 

pots crear, enhorabona, tens 

creativitat.  
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1.3. Història dels estudis sobre la investigació de la creativitat. 

Tot i l’interès que desperta avui dia la creativitat i la importància d’estudiar-la, la 

investigació de la creativitat no ha sigut molt abundant en la història de la 

psicologia. Ja Guilford (1905) en el seu discurs com a president de l’APA 

(“American Psychological Association ”) repta als psicòlegs a prestar major atenció 

al que es considera un tema poc estudiat però molt important: la creativitat. Estudis 

més recents, com el realitzat per Sternberg sobre el numero d’articles citats en el 

“Psychological Abstracts” entre 1975 i 1994, mostra que només un 0’5% d’aquests 

parlaven sobre l’estudi de la creativitat. Així mateix, si revisem els manuals més 

coneguts d’“Introducción a la Psicología”, observarem com tot just dediquen uns 

pocs paràgrafs a l’estudi de la creativitat però, en canvi, la majoria dediquen al 

menys un capítol a l’estudi de la intel·ligència. Entre les raons que existeixen per 

explicar aquesta falta d’atenció podríem parlar dels problemes en la definició i els 

criteris per valorar la creativitat, i els punts de vista acientífics de la creativitat des 

dels quals aquesta es considera un qualitat “espiritual” difícil de mesurar. Tot i que 

hi hagi pocs estudis sobre la creativitat, si que existeixen, i aquesta és la història 

reunida sobre la investigació de la creativitat:  

L’origen de la creativitat és antiquíssim ja que va unit a l’evolució de l’home. La 

investigació de la creativitat sorgeix a l’època de Plató (427-347 a.C.), el qual 

considerava que la força creadora del poeta i del filòsof estava en l’entusiasme que 

es manifesta en la saviesa, la èxtasis, la bogeria poètica i l’encantament de l’amor i 

que la creativitat era un do diví. Aquesta fase la considerem la precientífica dels 

estudis de la creativitat.  

El desenvolupament del concepte i dels estudis de la creativitat, segons H. Jaoui, 

és degut a un canvi important en el terreny sociocultural i, inclús, econòmic. Va citar 

quatre corrents:  

-L’evolució de les concepcions filosòfiques i psicològiques relatives al concepte 

d’imaginació.  

-L’establiment d’una lògica del descobriment.  

-El desenvolupament de la psicosociologia moderna. El desenvolupament del 

psicoanàlisis freudià (1890), l’inconscient col·lectiu de Jung (principis del segle 

XX), la invenció del somni despert de R. Desoille (1940), la revolució antipsiquiatria 

de Laing i Cooper (1967), les psicologies del desenvolupament de A. Maslow 

(mitjans del segle XX); confirmen, entre altres, aquesta situació. 

-L’accelerament del canvi en tots els camps. Necessitem ser sorpresos.  

Sembla ser que els estudis sobre la creativitat se situen a Nord-Amèrica, al voltant 

dels anys 30. En aquesta època Osborn madurava la tècnica del Brainstorming i 
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Wertheimer (1945) proposava com element essencial en l’estructura de la 

personalitat la funció imaginativa.  

Però la veritable explosió en l'estudi de la creativitat va ser als anys 50, aconseguint 

el màxim auge en 1965 amb els estudis de Guilford, Torrance, etc.  

L'impacte dels anys 50 va ser dut a terme per Osborn amb la publicació del seu 

llibre ‘Applied Imagination’.  

El 1954 Osborn crea la ‘Fondation of Creative Education’ a la Universitat de Búfalo.  

Guilford ha fet grans aportacions a l'estudi de la creativitat: va realitzar l'estructura 

de l’intel·lecte i diversos test de creativitat que han estat l'origen de molts altres. 

També ha descobert factors creatius com són la fluïdesa, la divergència, la 

flexibilitat i l'originalitat.  

Als EUA són nombrosos els Centres d'Investigació dedicats a la creativitat. Així 

Guilford dirigeix a la Universitat de Califòrnia del Sud el Centre d'Investigació sobre 

les aptituds. Torrance a l'Institut Pedagògic de la Universitat de Minnesota 

investiga sobre la creativitat en l'educació. Getzels i Jackson en la de Chicago, 

sobre les relacions entre intel·ligència i creativitat. El patrimoni sobre els estudis de 

la creativitat no només s'ha donat en universitats, sinó que ha transcorregut a 

empreses, centres de publicitat i, fins i tot, s'ha fet popular entre la gent.  

En el camp de l'ensenyament i, especialment, en l'ensenyament elemental és on 

més influència pot tenir l'aplicació de la creativitat. F. Williams ha ideat un projecte 

molt important per ensenyar als alumnes a pensar creativament i ho està 

experimentant en escoles nacionals de l'Estat de Califòrnia. 

EUA és el centre de la investigació sobre la creativitat encara que el tema també es 

tracta en altres llocs.  

Abraham Moles, professor a la Universitat d’Estrasburg, investiga a França 

mètodes sobre la creativitat. El Grup d'Investigadors i Estudis Creatius (GREC) es 

dedica a l'aplicació pràctica de la creativitat, determinada per tres tipus de tallers, el 

de Psicoanàlisi, el d'Educació i el Metodològic, en què els germans Jaoui han 

treballat el mètode de descobriment.  

A Espanya existeix el Seminari Permanent de Creativitat de l'ICE a la Universitat 

Politècnica de València, que edita la revista ‘Innovació Creadora’.  

El futur per a la creativitat resulta prometedor, ja que hi ha interès per ella en tots 

els camps, tot i que al seu torn això pot suposar el desgast i empobriment de la 

mateixa, la seva utilització com a mitjà exclusivament, la seva compra com un 

producte publicitari, la seva mitificació o la seva comprensió banal. 
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1.4. Arrels de la creativitat (segons Kaye Thorne) 

Els antics filòsofs es preguntaven: Perquè l’home crea? Y la resposta va ser: 

L’home crea per inspiració sobrenatural. Els espantava tant el concepte de 

creativitat i totes les preguntes que portava, que van optar per donar una resposta 

comprensible per a tothom i que calmés, per un temps, l’ànsia que molts tenien 

d’entendre perquè l’ésser humà crea.  

Però a molts no els va complaure aquella resposta i van seguir investigant. La 

ciència del segle XX, sobretot a partir de Freud, va desmitificar la resposta que 

s’havia donat feia un temps, i va demostrar que l’home no crea per inspiració 

sobrenatural, sinó que crea gràcies al salt que fa de l’inconscient a la consciència. 

La combinació de l’energia de l’id (la part més profunda del psique) amb la de l’ego 

produeix la creativitat.  

I si algú negués la potencia creativa de l’home, bastaria que es fixes en els nens 

jugant o entretenint-se. Ells transcendeixen la realitat i la transformen de mode que 

una escombra pot esdevenir un cavall o un príncep per ballar; uns quants coixins i 

una sabana poden resultar un magnífic castell, i un pal de fusta una excel·lent 

vareta màgica. És el nen que portem dins el responsable de la creativitat, ja que ell 

és el principi d’espontaneïtat, curiositat, aventura i sentit lúdic de la vida.   
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Fig. 2- La personalitat 

2. PERSONES I PERFILS QUE INDIQUEN PERSONALITATS 

Depenent de com et comportis, de la manera de ser que tens, de la manera 

d’enfrontar-te a les situacions, no només quan tens un problema, sinó del teu dia a 

dia i, en general, de com ets, tens una personalitat o una altra. I això em va fer 

preguntar-me: hi ha alguna personalitat que indiqui que una persona és creativa o 

no? Però, igual que no podem començar una casa per la teulada, tampoc podem 

començar responent a aquesta pregunta. Si més no, no abans d’haver definit que 

és la personalitat.  

 

2.1. Què és la personalitat?  

La personalitat és el rol que assumim en la vida social, allò que ens fa individus i 

alhora éssers humans (diccionari de la “Real Academia Española”). 

Les teories de la personalitat han proliferat a partir dels anys trenta; ja Gordon W. 

Allport, el gran teòric de la psicologia de la personalitat, es va referir a més de 50 

maneres d'entendre la personalitat, que ell defineix com “l'organització dinàmica, a 

l'interior de l'individu, dels sistemes psicofísics (variables psicològiques) que 

determinen la seva peculiar adaptació a l'ambient”, o com va dir posteriorment: “que 

determinen la seva conducta i pensament característics”. 

La teoria de la personalitat proposada per Cattell (1972) és una de les més 

conegudes. Segons Cattell, la 

personalitat es compon de trets 

psíquics (fins a 36) que determinen 

la conducta d'una persona, que 

resulta predictible, si es coneix la 

seva personalitat. Es divideixen en 

trets d'origen (estables) i trets de 

superfície (inestables), trets únics 

(propis) i  trets comuns (no 

exclusius d'un individu).  

Els instruments per mesurar els trets o els seus components són les anomenades 

dades L, Q i T. Les dades L (de l'anglès Life) són les dades biogràfiques, aportades 

per un observador; les dades Q (de l'anglès questionary) representen 

l'autoavaluació de l'individu mitjançant qüestionaris; i les dades T (de l'anglès test), 

dades objectives obtingudes de tests. El test de Cattell mesura tots aquests 

factors.  

L'estructura genètica, l'educació que es rep i la realitat social en què es 

desenvolupa un individu condicionen els seus pensaments, els seus sentiments i 

les seves conductes típiques. Tanmateix, hi ha una porció de llibertat que li permet 

http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/Allport.htm
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/Allport.htm
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/gen-0shg.htm
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modificar la seva pròpia vida. Actualment, el terme personalitat fa referència al 

conjunt integrat i organitzat de característiques d'un individu que qualifiquen el seu 

peculiar ajust al medi. És el segell psicològic exclusiu de cada un que persisteix al 

llarg del temps i que distingeix a un individu d'un altre.  

D'aquesta definició hem de destacar tres aspectes:  

 Singularitat: Aspectes que distingeixen una persona de les altres. La 

personalitat explica per què no tots obrem igual en situacions semblants.  

 Estabilitat: Tenim un estil o forma peculiar de comportar-nos a través del 

temps. L'estabilitat de la personalitat suposa admetre canvis i fluctuacions en 

el procés vital d'un individu, alhora que considerem aquestes fluctuacions i 

inestabilitats com formes superficials i no profundes del canvi de 

personalitat.  

 Consistència: Així com l'estabilitat fa referència als canvis en el temps, la 

consistència analitza les tendències de comportament en diferents 

situacions. Per exemple, una dona pot trobar-se en situacions diferents: com 

a metge atenent nens, com a esposa en interactuar amb la seva parella i 

com a mare al criar els seus fills; en totes elles es mostra càlida. L'estabilitat 

sempre implica consistència, i la consistència, estabilitat: una persona 

consistent habitualment, al llarg de la seva vida serà estable.  

És evident que les personalitats no són mai estables ni absolutament consistents, 

però s’espera que la personalitat de la gent sigui relativament constant d'un dia a 

un altre i d'una situació a una altra. Com més estable i consistent és una persona, 

més fàcil resulta poder imaginar què farà en el futur, davant d'una situació nova, és 

a dir, més fàcil resultarà predir el seu comportament.  

Quan la conducta d'una persona no és estable ni consistent, sospitem que hi ha 

alguna disfunció.  

Així que si haguéssim de definir què és la personalitat de la manera més general i 

objectiva possible diríem que la personalitat no és res més que el patró de 

pensaments, sentiments i conductes que presenta una persona i que persisteix al 

llarg de tota la seva vida, a través de diferents situacions. 

 

2.2. La persona creativa 

Ara descriurem com és, normalment i de forma general, una persona creativa. 

Investigant per la web i per llibres, vaig observar que hi havien moltíssims estudis 

sobre les característiques, les qualitats i els trets que solen tenir les persones 

creatives.  

Seguidament destaco quatre estudis que em van semblar molt interesants:  
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1) El psicòleg Mihály Csíkszentmihályi, destacat pel seu treball sobre la 

creativitat, la felicitat, el benestar subjectiu i la diversió, va fer una llista de les 10 

qualitats que solen manifestar les persones creatives (1988). Aquests són: 

1. Els qui són creatius tenen molta energia física, però els sol agradar descansar. 

Normalment treballen moltes hores, tanmateix, això no els impedeix tenir molt 

d’entusiasme i frescor. Cal destacar que, igualment que facin tot això, no són 

hiperactius ja que saben tenir un bon ritme de vida.  

2. Les persones creatives solen ser intel·ligents a la vegada que ingènues. Howard 

Gardner ho va demostrar quan, al estudiar la personalitat de molts genis creatius, 

va observar una certa immaduresa que no obstaculitzava el més fons coneixement, 

ja que aquesta facilita l’ús del pensament tant convergent com divergent.   

3. La gent creativa barreja la diversió amb la disciplina, la irresponsabilitat amb la 

responsabilitat. Csíkszentmihályi explica que una actitud juganera és típica de les 

persones creatives però, aquestes també són obstinades, perseverants i pacients.  

4. Els qui són creatius barregen la imaginació i la fantasia, amb la realitat. Tota 

creació artística o científica la obtenim creant una nova realitat. Si més no, la 

utilització de la imaginació no vol dir volar pels núvols.  

5. Les persones creatives solen ser introvertides i extravertides. Els individus 

creatius mostren els dos trets simultàniament.  

6. Un creatiu sol ser humil i orgullós al mateix temps. Els creatius són conscients de 

com són i de que la sort ha tingut molt a veure en els seus assoliments. Al mateix 

temps, saben que han assolit molt; i aquest coneixement els proporciona una 

sensació de seguretat i inclús orgull.  

7. Les persones creatives solen escapar dels rígids estereotips de gènere: no 

només tenen els punts forts del seu propi gènere, sinó els de l’altre també.  

8. Ser creatiu és ser, a la vegada, rebel i conservador.  

9. La majoria dels qui són creatius són molt apassionats en el seu treball, encara 

que també objectius. Si no tenen passió per allò que fan, perdran l’interès molt 

d’hora.  

10. Són molt sensibles i això els exposa a la diversió, encara que també, al 

patiment i al dolor, que pot fer-los sentir aïllats. Un altre fet que fa que la persona 

creativa es senti aïllada i incompresa és el seu pensament divergent.  
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2) Un altre estudi sobre els trets que defineixen a les persones creatives és 

l’efectuat pel professor L. Øyvind Martinsen a l’Escola de Negocis de Noruega (BI) 

(2003). L’estudi, anomenat “The Creative Personality: A Synthesis and 

Development of the Creative Person Profile”, consistia en analitzar els trets creatius 

de 481 participants (69 artistes, 48 estudiants de màrqueting i, la resta, professors i 

alumnes d’altres àrees). D’aquest estudi va resultar una llista de set 

característiques distintives de les persones creatives. Aquests són:  

1. Les persones creatives tenen molta imaginació, desenvolupen una gran quantitat 

d’idees i estan constantment viatjant de la realitat a la ficció. 

2. Els qui són creatius necessiten originalitat a les seves vides. Solen resistir-se a 

les regles ja que normalment són bastant rebels.  

3. Als subjectes creatius els hi agraden fer front a les situacions difícils fins 

aconseguir els seus objectius. Necessiten estar motivats a tota hora. 

4. Tenen la necessitat d’influir en les coses o persones, atraure l’atenció dels altres 

i obtenir d’ells el reconeixement esperat.  

5. Les persones creatives són molt flexibles: poden veure els diferents aspectes 

d’un sol problema, trobant solucions innovadores.  

6. Els creatius tenen una molt baixa estabilitat emocional i, per això, experimenten 

amb freqüència emocions negatives i canvis sobtats en l’estat d’ànim. També solen 

tenir falta de confiança en si mateixos.  

7. Tendeixen a ser obstinats i a trobar defectes en les idees i les personalitats 

d’altres persones. Per aquest motiu tenen una  baixa sociabilitat. 

 

 

3) Carolyn Gregoire va publicar al “The Huffington Post” un article (07/03/2014) 
sobre les accions que diferencien les persones creatives de les que no ho són i, 
aquest va ser el resultat:    

1. Somien desperts 

Segons Scott Barry Kaufman i la psicòloga Rebecca L. Mcmillan, dos autors de 
l'article “Ode To Positive Constructive Daydreaming” [Oda a tot allò positiu i 
constructiu de somiar despert], deixar que la ment rondi lliurement pot contribuir al 
procés d’"incubació creativa". Per descomptat, molts de nosaltres sabem per 
experiència que les millors idees se'ns ocorren de sobte, quan tenim la ment en una 
altra banda. 

 

http://www.bi.edu/bizreview/faculty-profiles/oyvind-martinsen/
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Encara que ens pot semblar que somiar despert és una activitat sense sentit, un 
estudi del 2012 suggereix que, en realitat, aquest procés va lligat a un estat 
cerebral molt dinàmic i exigent, doncs comporta connexions i percepcions en 
relació amb la nostra habilitat per captar la informació enfront de les distraccions. 
També s'ha descobert que somiar despert activa els mateixos processos cerebrals 
que s'associen a la imaginació i la creativitat.  

 

2. Ho observen tot  

Les persones creatives veuen oportunitats en qualsevol lloc i estan constantment 
recopilant informació que pugui servir per a l'expressió creativa. Com solia dir 
Henry James, ‘’res es perd en la ment d'un escriptor’’.  

L'escriptora Joan Didion sempre portava a sobre un quadern en el qual anotava 
qualsevol observació que li semblava interessant per tal de no oblidar-se de res per 
a possibles idees i creacions.  

 

3. Es fan els seus propis horaris de treball 

Molts grans artistes afirmen que el moment en el qual fan millor la seva feina és 
entre les 2 de la matinada i les 8 del matí. Vladimir Nabokov començava a escriure 
immediatament després d'aixecar-se, a les 6 o les 7 del matí; Frank Lloyd Wright 
deia que s'havia acostumat a aixecar-se a les 3 o a les 4 de la matinada, posar-se a 
treballar durant unes hores, i després tornar-se a ficar al llit. Independentment de 
quin sigui el seu horari, els individus altament creatius solen saber en quin moment 
del dia la seva ment està més activa, i en funció d'això, organitzen els seus dies.  

 

4. Els hi agrada tenir uns moments de soledat  

Per estar més perceptius, hem de ser capaços d'utilitzar la nostra solitud de manera 
constructiva. “Hem de superar la por a estar sols”, va escriure el psicòleg 
existencialista nord-americà Rotlle May.  

Encara que no sempre es compleix, la solitud pot ser una de les claus per dur a 
terme obres mestres. Per Kaufman, hem de concedir-nos moments de soledat i, 
simplement, deixar volar les nostres ments.  

"Has de contactar amb el teu jo interior per poder expressar els teus pensaments 
més interns", explica. "És difícil trobar aquesta veu creativa si no mantens cap 
contacte amb el teu interior ni reflexiones sobre tu mateix".  
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5. Saben aprofitar els problemes que els hi planteja la vida  

Els investigadors que estudien el creixement posttraumàtic, un àmbit de la 
psicologia en auge, sostenen que molta gent és capaç d'emprar les dificultats i els 
traumes que van patir de petits per augmentar substancialment la seva creativitat. 
En concret, s'ha descobert que els traumes poden contribuir a que la gent 
desenvolupi les àrees encarregades de les relacions interpersonals, de 
l'espiritualitat, l'estima per la vida, la força personal i, el que és més important per a 
la creativitat, la capacitat d'esprémer al màxim les possibilitats que t'ofereix la vida.  

"Molta gent és capaç d'utilitzar això com la gasolina que necessiten per descobrir 
una perspectiva diferent de la realitat", afirma Kaufman. "En algun moment de la 
seva vida, s'ha desmuntat la visió que tenien del món com un lloc segur [...], fent-
los sortir a la perifèria a veure les coses d'una forma diferent, renovada, és això el 
que condueix a la creativitat".  

 

6. Busquen noves experiències  

A la gent creativa li encanta llançar-se a provar noves experiències, sensacions i 
estats mentals. Aquesta obertura i amplitud de mires sol activar de manera 
significativa la creativitat.  

"Estar obert a noves experiències et porta, la majoria de les vegades, a obtenir 
èxits creatius", assegura Kaufman."Aquesta idea presenta moltes facetes diferents, 
però totes relacionades entre si: la curiositat intel·lectual, la recerca de sensacions, 
el no tenir por de mostrar les teves emocions ni la teva fantasia".  

 

7. Són optimistes i no deixen que un fracàs es transformi en derrota  

La resiliència, és a dir, la capacitat humana d’assumir amb flexibilitat situacions límit 
i sobreposar-se a elles, pràcticament és un prerequisit per a l'èxit creatiu, afirma 
Kaufman. El treball creatiu sovint es descriu com un procés d’errors repetits fins a 
acabar trobant alguna cosa que encaixi i que funcioni. Les persones creatives, 
almenys les que tenen èxit, aprenen a no prendre’s massa a pit els errors, sinó a 
aprendre d’ells.  

"La gent creativa fracassa, i els que són bons de veritat fracassen més d'una 
vegada", va escriure Steven Kotler, col·laborador de Forbes, en una peça sobre 
Einstein.  
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8. Plantegen moltes preguntes  

La gent creativa és insaciablement curiosa; normalment, opten per qüestionar 
qualsevol aspecte de la vida, i fins i tot quan envelleixen mantenen el seu sentit de 
la curiositat. Les persones creatives observen el món, el que els envolta, i volen 
saber el per què i com funcionen les coses.  

 

9. Observen els petits detalls de les persones  

Són observadors per naturalesa i tenen curiositat per la vida dels altres; a les 
persones creatives els sol agradar observar la gent, i sovint extreuen algunes de 
les seves millors idees d'aquí.  

"Marcel Proust va passar la major part de la seva vida observant a la gent, va 
anotar les seves observacions, i les va reflectir en els seus llibres", explica 
Kaufman. "Per a molts escriptors, observar la vida de la gent és molt important ... 
Són bons observadors de la naturalesa humana".  

 

10. S'arrisquen  

Una part del treball creatiu implica córrer riscos; moltes persones creatives 
gaudeixen del risc en diversos aspectes de la seva vida.  

"Hi ha una connexió profunda i significativa entre el risc i la creativitat, encara que 
sovint es passi per alt", va escriure Steven Kotler a Forbes. "La creativitat és l'acte 
de fabricar alguna cosa del no-res. No és un treball per als tímids. Perdre el temps, 
entelar la teva reputació i no gastar massa bé els diners són algunes de les 
conseqüències negatives que pot tenir la creativitat ".  

 

11. Consideren que tot a la vida és una oportunitat per expressar-se  

Nietzsche creia que la vida i el món haurien de considerar-se obres d'art. Les 
persones creatives tendeixen a veure el món d'aquesta manera i a buscar 
constantment qualsevol oportunitat d’auto expressió en la seva vida diària.  

"L'expressió creativa és l'expressió d'un mateix", afirma Kaufman. "La creativitat no 
és altra cosa que l'expressió individual de les teves necessitats, dels teus desitjos i 
de la teva naturalesa única".  
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12. Segueixen les seves passions vertaderes  

La gent creativa sol tenir una motivació intrínseca; és a dir, una persona creativa 
està motivada a actuar des dels seus desitjos més interns, en lloc de buscar el 
reconeixement o les recompenses externes. Molts psicòlegs han demostrat que la 
gent creativa obté la seva energia de les activitats que li plantegen desafiaments, la 
qual cosa és una mostra de la motivació interna. Les investigacions suggereixen 
que només amb pensar en els motius intrínsecs que et mouen a fer alguna cosa es 
pot activar la creativitat.  

"Els millors creadors decideixen implicar-se amb passió en qüestions complexes i 
arriscades que els proporcionen un important sentit del poder per la capacitat 
d'utilitzar el seu talent", escriuen M.A. Collins i T.M. Amabile a “The Handbook of 
Creativity”.  

 

13. Surten de les seves pròpies ments  

Kaufman assenyala que un altre objectiu 
de somiar despert és ajudar-nos a sortir 
dels nostres límits i explorar altres formes 
de pensament, que poden ser un element 
important per al treball creatiu.  

"Somiar despert ens permet evadir-nos 
del present", explica Kaufman. "La 
mateixa xarxa cerebral associada amb la 
imaginació està vinculada a la teoria de la 
ment; aquesta ens permet imaginar el que 
està pensant algú o fantasiejar sobre com 
serà el nostre "jo futur".  

Altres investigacions també assenyalen 
que induir la "distància psicològica" (és a 
dir, pensar des de la perspectiva d'una 
altra persona o reflexionar sobre una 
qüestió com si fos irreal o desconeguda) 
pot activar el pensament creatiu.  

 

14. Perden la noció del temps  

Les persones creatives poden pensar que quan estan escrivint, ballant, pintant o, 
simplement, expressant, entren "a la zona", el que es coneix com a estat de flux, 
que pot ajudar-los a crear al seu màxim nivell d'expressió. Aquest flux és un estat 
mental en què un individu va més enllà del seu pensament conscient per arribar a 
un estat superior de concentració i calma sense esforç. Quan algú arriba a aquest 

Fig. 3- La persona creativa 
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estat és pràcticament immune a qualsevol pressió o distracció, sigui interna o 
externa, que pugui entorpir la seva activitat.  

Entres en aquesta zona quan fas una activitat amb la qual gaudeixes i que se't 
dóna bé, però que alhora et planteja reptes; és el que defineix a un bon projecte 
creatiu.  

"[Les persones creatives] han descobert la seva passió, però també han 
desenvolupat la seva capacitat per entrar en l'estat de flux", assegura Kaufman. 
"Aquest estat mental requereix una connexió entre les teves habilitats i la tasca que 
has emprès".  

 

15. S'envolten de bellesa  

Les persones creatives solen tenir un gust excel·lent i, per això, gaudeixen de la 
bellesa i s'envolten d'ella.  

Un estudi publicat recentment a la revista “Psychology of Aesthetics, Creativity, and 
the Arts” va revelar que els músics (inclosos els membres d'una orquestra, els 
mestres de música i els solistes) mostren una alta sensibilitat i inclinació cap a la 
bellesa artística.  

 

16. Saben connectar els elements  

Si hi ha alguna cosa que distingeixi a les persones altament creatives de la resta és 
la capacitat de veure oportunitats on altres no les veuen. Molts artistes i escriptors 
importants han afirmat que la creativitat es basa en la capacitat d'unir els punts, 
cosa que els altres probablement mai s'havien plantejat.  

En paraules de Steve Jobs: "La creativitat simplement consisteix en connectar les 
coses. Quan li preguntes a les persones creatives com han fet alguna cosa, se 
senten una mica culpables perquè en realitat no han creat res, sinó que s'han 
limitat a veure alguna cosa. Després d'un temps, els resulta obvi, ja que han estat 
capaços de connectar les experiències que havien tingut i de sintetitzar coses 
noves ".  

 

17. Els hi agraden els canvis radicals  

La diversitat d'experiències és crucial per a la creativitat, afirma Kaufman. A les 
persones creatives els encanta alterar les coses, tenir noves experiències i evitar 
que la seva vida esdevingui quelcom monòton i mundà.  
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"La gent creativa té experiències més diverses, la rutina és el que mata aquesta 
diversitat d'experiències", explica Kaufman.  

 

18. Troben temps per meditar  

Les persones creatives entenen el valor de la concentració mental, ja que el seu 
treball depèn d'ella. Molts artistes, emprenedors, escriptors i altres treballadors 
creatius, com David Lynch, consideren la meditació com una eina per connectar 
amb el seu estat mental més creatiu.  

La ciència dóna suport a la idea que la meditació realment pot activar el poder de la 
ment de moltes formes. Un estudi realitzat en 2012 per un equip holandès 
assenyala que algunes tècniques de meditació promouen el pensament creatiu. 
Les pràctiques de meditació poden anar lligades a una millora de la memòria i de la 
concentració, a un major benestar emocional, a una disminució de l'estrès i de 
l’ansietat, i a una major claredat mental; tot això pot fomentar la capacitat de 
pensament creatiu. 

 

4) En “Pensar como Leonardo da Vinci” (1999), Michael Gelb descriu “set principis” 

que tindran veritable ressonància en la gent creativa. Nombra els principis en italià i 

els descriu així:  

1. Curiositat (Curiosita): un comportament d’insaciable curiositat per la vida i una 

recerca permanent per l’aprenentatge continu.  

2. Demostració (Dimostrazione): el compromís per comprovar el coneixement a 

través de l’experiència, perseverança, i la inclinació a aprendre dels errors.  

3. Sensitius (Sensazione): el refinament continuat dels sentits, especialment la 

vista, com a medis d’animar l’experiència.  

4. Ombra (Sfumato): una disposició cap a l’ambigüitat, la paradoxa i la incertesa.  

5. Art/ciència (Arte/scienza): el pensament integral, establir un equilibri entre 

ciència i art, lògica i imaginació. 

6. Corporalitat (Corporalita): cultivar la gràcia, l’ambidextrisme, la bona forma física 

i l’elegància.  

7. Connexió (Connesione): un reconeixement i apreciació per d’interconnexió de 

totes les coses, fenòmens i sistemes.  
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L’autor proposa que un en concret, el sfumato, és el més característic de l’individu 

creatiu, i que Leonardo provablement tenia aquest tret en un grau moltíssim més 

marcat que qualsevol altre persona de la Història. 

 

Conclusió:  

Aquests han sigut els quatre estudis que he trobat més interessants. Les 
conclusions estretes són les següents:   

Les persones creatives són persones amb molta curiositat: es pregunten el perquè 

de les coses i volen saber-ho tot. Aquestes preguntes se les responen amb 

originalitat i imaginació, adoptant diverses perspectives i maneres de fer, i establint 

associacions entre diferents teories.  

A més a més, són molt observadors, capten tots els detalls i tenen una gran 

intuïció. Tanmateix, són molt crítics amb ells mateixos i necessiten motivar-se per a 

fer les coses. Això els aporta entusiasme, ganes, confiança i constància.  

Els qui són creatius s’expressen constantment i tenen la ment molt viva. Sempre 

estan tenint idees i es surten fora dels convencionalismes, es això el que els torna 

diferents a la resta. No busquen allò que és lògic, sinó tot allò que es surt fora de lo 

normal, que no té una resposta aparent però que realment pot convertir-se en 

alguna cosa productiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La creativitat 

 

 

 
 

22 

Fig. 4- Els dos hemisferis cerebrals 

3. ON S’UBICA LA CREATIVITAT 

3.1. El cervell 

El cervell humà és el centre del sistema nerviós, és una òrgan molt complex que 

realitza moltes funcions. Està tancat en el crani i té la mateixa estructura general 

que els cervells d’altres mamífers, però és més gran que el triple del cervell d’altres 

mamífers amb un mida corporal equivalent. És l’òrgan més complex del nostre 

organisme, és més potent i més ràpid que qualsevol ordinador, i s’afirma que no 

arriba a desenvolupar-se ni la dècima part de la seva capacitat.  

El cervell humà realitza una gran quantitat de funcions, de manera general es pot 

afirmar que s’encarrega tant de regular i mantenir les funcions del cos com de ser 

l’òrgan on resideix la ment i la consciencia de l’individu.  

Segons la BBC, els estudis del cervell ja han demostrat que les emocions humanes 

s’originen en l’anomenat sistema límbic, un conjunt d’estructures importants que 

inclouen l’hipocamp i l’amígdala, entre altres. En aquesta regió es controlen una 

sèrie de funcions com les emocions, la conducta, l’atenció, l’estat d’ànim, la 

memòria, el plaer, l’addicció, etc.                                       

Si mires el cervell des de dalt, 

observaràs que hi ha una divisió en 

dos des de davant fins endarrere. Hi 

ha, de fet, dos hemisferis: l’hemisferi 

dret i l’hemisferi esquerra. Per 

suposat, aquestes dues meitats estan 

unides per un arc de matèria blanca 

anomenat cos callós. 

Parlant d’aquests dos hemisferis, els 

investigadors han descobert que 

normalment l’hemisferi esquerra està relacionat amb la part dreta del cos i 

l’hemisferi dret amb la part esquerra. A més, és l’hemisferi esquerra el que 

normalment té el llenguatge, i sembla ser el principal responsable de sistemes 

similars com les matemàtiques, la racionalitat, la busca d’explicacions, la 

consciencia, la memòria i el raonament lògic. L’hemisferi dret, en canvi, té més a 

veure amb l’orientació espacial, el reconeixement de cares, la imaginació, els 

somnis, el llenguatge inconscient, la sensibilitat, la intuïció i la imatge corporal. 

També sembla ser que governa la nostra capacitat d’apreciar l’art i la música.  

No va ser fins a meitat del segle XIX que els neuròlegs Paul Broca i Carl 

Wernicke van afirmar que cada hemisferi cerebral tenia una funció diferent a l’altre. 

Van arribar a aquesta conclusió a través de l’observació de lesions cerebrals: 
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pacients amb lesions a l’hemisferi esquerra tenien grans problemes de llenguatge i 

pacients amb lesions a l’hemisferi dret els provocava una disminució en la visió.   

Un dels treballs més interesants que s’han fet sobre aquest tema el va realitzar 

Roger Sperry (des de 1945). Va treballar amb gent amb epilèpsia per intentar 

controlar-la. Sembla ser que, en alguns casos, la epilèpsia severa pot ser casi 

eliminada seccionant el cos callós. En cert sentit, aquesta gent tenia realment dos 

cervells.  

Sperry va descobrir que si posava alguna cosa a la mà dreta d’una d’aquestes 

persones després de l’operació, ells podien identificar-ho. Però, en canvi, si ho 

posava a la mà esquerra, no podien fer-ho. Això és perquè l’hemisferi esquerra, 

que controla la part dreta del nostre cos, és la zona del llenguatge i al no haver-hi el 

cos callós, que és el que unia els dos hemisferis, quan aquesta persona agafava 

alguna cosa amb la mà esquerra immediatament es connectava amb l’hemisferi 

dret, i aquest, com no es podia comunicar amb l’hemisferi esquerra, se li feia 

impossible identificar-ho.  

Hi ha moltes anècdotes interesants de la seva investigació. Per exemple, encara 

que l’hemisferi esquerra té el llenguatge, és bastant dolent pel dibuix.  

Ell feia que els pacients realitzessin petits puzles, i es podia observar com un 

home, intentant fer un puzle amb la seva mà dreta, no podia evitar que la seva mà 

esquerra intentes ajudar-li.  

Afortunadament per a aquesta gent, aquelles situacions no solen succeir a la vida 

quotidiana, per aquesta raó no es senten terriblement confosos la major part del 

temps. La majoria de nosaltres, per suposat, tenim un cos callós intacte, i les dues 

meitats dels nostres cervells estan constantment comunicades.  

Avui dia sabem que els dos hemisferis funcionen tant conjuntament com 

aïlladament. En ocasions un està operant per si sol i en altres es complementen 

utilitzant el cos callós que els uneix. Durant molt de temps es pensava que 

l’hemisferi esquerra era l’actiu i el més valuós, mentre que el dret aportava poc. 

Actualment se sap que això no és veritat. Els dos hemisferis són importants per 

igual i cadascun té la seva funció especifica.  

Diverses teories afirmen que les persones utilitzen de forma predominant un costat 

del cervell, per això es diu que tenen un hemisferi més desenvolupat que l’altre, 

encara que en realitat sempre s’utilitzen els dos hemisferis.  

La majoria de les investigacions apunten a que l’hemisferi esquerra és el mes 

dominant en les persones, ja que hi ha més dretans que esquerrans. Això no vol dir 

que tant esquerrans com dretans no puguin desenvolupar millor l’hemisferi no 

dominant, ja que, com s’ha dit anteriorment, els dos estan connectats. “De fet, les 

persones que tenen el cervell molt desenvolupat, utilitzen simultàniament els dos 
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hemisferis”, explica la Dra. Trinidad Aparicio Pérez, psicòloga clínica en un article 

de Pulevasalud.com. 

El periòdic “La Jornada” va publicar un estudi, publicat anteriorment per la revista 

“Scientific Reports”, realitzat per Robin Wilkins de la Universitat de Carolina del 

Nord (Greensboro), que deia que escoltar música connecta els dos hemisferis 

cerebrals.  

L’estudi suggereix que escoltar les peces preferides de cadascú ajudaria a tractar 

la pèrdua de memòria. 

La música desencadena distintes funcions del cervell, el que explica perquè una 

cançó que agrada genera plaer i segons quins temes poden provocar-te nostàlgia. 

Neuròlegs dels Estats Units van recórrer a l’escàner amb imatges de ressonància 

magnètica (FMRI) per fer un “mapeig mental” de l’activitat cerebral en 21 voluntaris 

que van escoltar diferents tipus de música.  

El  “mapeig mental” és un mètode molt útil per plasmar pensaments. Bàsicament 

consisteix en combinar línies, textos i imatges per representar idees i conceptes 

relacionats. Un dels grans avantatges del “mapeig mental” és que permet resumir 

grans quantitats d’informació en un sola pagina i amb aquest mapa inicial ja es 

poden desenvolupar plans d’acció.  

Van escoltar sis temes de cinc minuts cadascun, incloent una cançó que no era 

familiar i una preferida per la persona examinada. Els científics van detectar 

patrons d’activitat cerebral que van posar en evidència el gust o disgust pel tema 

escoltat. També van advertir una activitat especifica quan s’escoltava la cançó 

preferida.  

Escoltar música que agradi, sense ser la preferida, obre un circuit neuronal en els 

dos hemisferis cerebrals denominat la ret de mode per defecte. Tanmateix, escoltar 

una cançó preferida també desencadena activitat en l’hipocamp, la regió del cervell 

adjacent. 

Els autors van quedar sorpresos al contrastar que els patrons de FMRI eren molt 

similars, tot i que la preferència musical és una qüestió molt individual. 

Aquestes conclusions poden explicar perquè estats emocionals i mentals similars 

poden ser experimentats per persones que escolten música tan diferent com 

Beethoven i Eminem.  

Jean-Julien Aucouturier, investigador del Centre Nacional d’Investigació 
Científica de França, va senyalar que l’estudi completa la teoria sobre com la 
música afecta al cervell. Ja que aquest estudi mostra que no es una activitat mes 
intensa en certes parts del cervell el que es produeix, sinó una major connectivitat 
entre diferents parts.  
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Els resultat suggereixen que escoltar música preferida podria ajudar a tractar la 
pèrdua de memòria. Es necessitaran, tanmateix, nous estudis per avançar en 
aquesta direcció, va dir Aucouturier.  

 

3.2. On es localitza la creativitat?  

La neurociència ens aporta una imatge molt complexa de la creativitat. Segons els 

científics, la creativitat no és tan simple com la divisió entre les regions dreta i 

esquerra del cervell. De fet, es pensa que la creativitat implica nombrosos 

processos cognitius, vies neuronals i emocions.   

 “Si es pot imaginar, es pot fer”, deia l’escriptor Julio Verne, que va ser capaç 

d’anticipar-se varies dècades a la invenció del submarí, amb la seva obra “20.000 

llegües de viatge submarí”, o un segle a l’arribada de l’home a la Lluna. Què 

diferenciava a Julio Verne de George Wells, autor de la “Guerra dels mons” i “La 

màquina del temps”, ficcions les quals no han aconseguit sortir de les pagines dels 

seus llibres? Investigadors de la Universitat de Darthmouth creuen haver donat un 

pas més per descobrir que estructures cerebrals ens fan als essers humans 

capaços de crear obres d’art, inventar eines o pensar de forma científica.  

Per esbrinar-ho, els investigadors Schlegel. A, Kohler. P, Fogelson. S, 

Alexander. P, Konuthula. D i Ulric Tse. P, del Departament de Ciències 

Psicològiques i Cerebrals de la Universitat de Darthmouth, van realitzar una sèrie 

d’estudis (2012), publicats a la revista científica “Proceedings of the National 

Academy of Sciences” (PNAS), amb els quals van arribar a la conclusió que la 

creativitat humana es deriva d’una amplia ret d’àrees cerebrals, que manipulen 

idees, imatges i símbols de manera col·lectiva. És a dir, la capacitat de crear 

requereix l’habilitat de poder combinar diferents representacions mentals per formar 

altres de noves. El primer pas que van seguir va ser preguntar-se com el cervell 

ens permet manipular imatges mentals.  

Per realitzar aquest estudi, van demanar a un grup de participants, quinze 

concretament, que imaginessin determinades formes i que les reconstruïssin o 

descomponguessin mentalment per formar altres totalment noves. Mentre ho feien, 

cada participant era monitoritzat per un escàner de ressonància magnètica que 

mesurava l’activitat del seu cervell. Les zones que es van activar mentre es 

manipulaven imatges mentals coincidien amb una gran ret neuronal que els experts 

denominen “àrea de treball” del cervell, de la qual no existien evidencies fins ara, i 

que teòricament seria la responsable de les nostres experiències conscients i de 

les habilitats cognitives pròpies de la nostra espècie. Els resultats van mostrar que 

aquesta amplia ret d’àrees cerebrals havia treballat en conjunt durant l’exercici. Les 

àrees cerebrals involucrades van ser: la cortesa occipital (implicada en la visió i 

també important per recrear experiències visuals), la cortesa parietal superior (on 
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s’executen els moviments planejats), el precúni posterior (que uneix les tres altres 

àrees i permet el processament de la informació de forma conscient) i la cortesa 

prefrontal dorsolateral (on resideix la memòria a curt termini); zones que estaven 

més desenvolupades en el cervell d’Einstein, segons un estudi que es va publicar 

el novembre de l’any passat a la revista “Brain”.  

D’altra banda, l’estudi també va mostrar que, a més de les mencionades, altres 

regions es van activar durant l’execució de l’experiment, com el cerebel (que 

controla els moviments i intervé en l’atenció) o el tàlem (que podria jugar una paper 

important en la consciencia).  

Això significa que l’espai on la creativitat treballa és, efectivament, una ret molt 

extensa.  

“La comprensió d’aquest estudi ens donarà una idea d’on ve la creativitat humana i 

possiblement ens permetrà recrear aquells mateixos processos creatius en les 

màquines”, va dir Schlegel. 

Però, segons Mihaly Csikszentmihalyi, la creativitat no és exclusivament un 

procés mental, sinó que és un fenomen social, cultural i psicològic. “La creativitat 

no es produeix dins del cap de les persones, sinó en la interacció entre els 

pensaments d’una persona i un context sociocultural”, deia Csikszentmihalyci.  

Segons el psicòleg, la creativitat és el resultat de la interacció d’un sistema 

composat per tres elements: una cultura que conté regles simbòliques, una persona 

que aporta novetat al camp simbòlic, i un àmbit d’experts que reconeixen i validen 

la innovació. Els tres subsistemes son necessaris per que es creï una idea, 

producte o descobriment creatiu.  

 

3.3. La plasticitat del cervell  

Fins no fa molts anys, es pensava que el cervell tenia zones exclusives de 

funcionament, fins que, gràcies a la imagenología, es va poder determinar que 

quan es realitza una funció, el cervell actua com una orquestra simfònica, 

interactuant varies àrees entre sí. A més, es va poder establir que quan una àrea 

cerebral no especialitzada és danyada, una altre àrea pot reemplaçar parcialment 

les seves funcions. A això se li anomena plasticitat cerebral.  

Segons la Organització Mundial de la Salud (1982), la plasticitat cerebral és la 

capacitat de les cèl·lules nervioses per regenerar-se anatòmica i funcionalment 

com a conseqüència d’estimulacions ambientals o del desenvolupament, incloent 

traumatismes i malalties. Això és possible gràcies a la capacitat que té el sistema 

nerviós per experimentar canvis estructurals.  
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La capacitat del cervell per adaptar-se i combatre els efectes de la lesió, encara 

que només sigui de forma parcial, és major en els primers anys d’edat que en 

l’etapa adulta. Això comporta el desenvolupament d’una intricada ret de circuits 

neuronals que necessiten grans concentracions de neurones capaces d’ajustar les 

noves entrades d’informació i reajustar les seves connexions sinàptiques (enllaços 

neuronals). També de guardar els records, interpretar i emetre respostes eficients 

davant de qualsevols estímul o generar nous aprenentatges.  

La neuroplasticitat permet una major capacitat d’adaptació o readaptació als canvis 

externs i interns, un augment de les seves connexions amb altres neurones i una 

estabilitat, per part de les neurones, com a conseqüència de l’experiència, 

l’aprenentatge i l’estimulació sensorial i cognitiva. Aquesta afavoreix nous 

aprenentatges en sistemes danyats o en síndromes, però no cura el dèficit o el 

síndrome ni es capaç de modificar les bases genètiques dels síndromes.  

El cervell, en els primers anys de vida, es troba en un procés maduratiu en el qual 
contínuament s’estableixen noves connexions neuronals i té lloc el creixement de 
les 
seves estructures.  
 
La recuperació i reorganització del sistema cerebral depèn de la intensitat de la 

lesió i del moment evolutiu d’aquesta. La recuperació no depèn tant de l’edat com 

de la gravetat de la lesió i de les zones afectades.  

També cal saber que hi ha diferents tipus de plasticitat neuronal. Aquests són: 

 Per edats:  

a) Plasticitat del cervell en desenvolupament. 

b) Plasticitat del cervell en període d’aprenentatge. 

c) Plasticitat del cervell adult. 

 Per patologies:  

a) Plasticitat del cervell mal format. 

b) Plasticitat del cervell amb malaltia adquirida.  

c) Plasticitat neuronal en les malalties metabòliques.  

 Per sistemes afectats:  

a) Plasticitat en les lesions motrius.  

b) Plasticitat en les lesions que afecten a qualsevol dels sistemes sensitius.  

c) Plasticitat en l’afectació del llenguatge. 
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Fig. 5- La plasticitat del  cervell 

d) Plasticitat en les lesions que alteren la intel·ligència.  

Segons Amparo Izquierdo, ara s’ha descobert que l’exercici aeròbic regular pot 

modificar la plasticitat i millorar l’aprenentatge i la memòria en els animals i els 

éssers humans. Les raons es creu que són multifactorials, però probablement són:  

- Augment del fluix sanguini cerebral. 

- Angiogènesis (procés fisiològic que consisteix en la formació de vasos 

sanguinis nous a partir dels vasos sanguinis ja existents). 

- Augment dels factors neurotròfics (família de proteïnes que afavoreixen la 

supervivència de les neurones).  

Patricia Sluming de Liverpool va publicar un estudi (2002) en el qual va informar 

de les diferències anatòmiques en l’àrea de Broca entre els músics i els no-músics. 

Els músics no van mostrar una disminució o reducció  de la densitat de la matèria 

gris en la cortesa frontal en comparació amb els no-músics. Aquest estudi demostra 

la importància del control de la llengua i de la música pel cervell.  

Julio César Penagos Corzo, de la Universitat de les Ameriques (Puebla), va fer 

una investigació sobre les relacions de la creativitat i la plasticitat cerebral (al segle 

XXI) segons l’entrevista concebuda a la Televisió de la Universitat Politècnica de 

Valencia a Álvaro Pascual-Leone.  

Aquesta investigació explica que 

la neuroplasticitat és una 

capacitat dinàmica de canvi i que 

això és el que explica, en bona 

mesura, la gran capacitat 

d’aprendre del cervell i inclús 

permet, en el cas d’algunes 

lesions cerebrals, que altres 

àrees del encèfal realitzin les 

funcions de l’àrea lesionada. O 

bé, si l’àrea especialitzada no pot 

processar la informació per la 

qual esta programada, alo millor 

podrà realitzar un altre tipus de 

processament. Per exemple, les 

àrees per la visió poden arribar a processar el tacte, l’audició i el processament 

verbal.  

No hi ha molta informació que tracti de relacionar la plasticitat neuronal amb la 

creativitat. Tanmateix, una possible hipòtesis és que les persones creatives tenen 

més plasticitat. I el més probable és que aquesta relació causal sigui bidireccional, 
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és a dir, major plasticitat es transforma en major creativitat i major creativitat en 

major plasticitat.  

És bastant acceptat que les nostres accions i el que ens envolta modifica el cervell 

en certa mesura. En aquest sentit es pot afirmar que l’encèfal, d’alguna manera, és 

una reflex del que passa a forca de l’organisme i del que li esta passant a aquest. 

Per exemple Damasio, a partir d’uns estudis de laboratori, va senyalar que l’estrès 

mental crònic sembla induir una altíssima producció de CGRP (un pèptid derivat de 

la calcitonina) en les terminacions nervioses de la pell. Això fa que el CGRP 

cobreixi excessivament les cèl·lules de Langerhans. Aquestes cèl·lules 

s’encarreguen de capturar agents infecciosos i entregar-los als limfòcits. Com les 

cèl·lules estan altament recobertes de CGRP, no poden realitzar les seves funcions 

defensives i fa que tinguem una major vulnerabilitat a les infeccions.  

Igual que en el exemple anteriorment mencionat, les relacions del cervell amb el 

món són bidireccionals, incloent les modificacions de certes funcions cerebrals. Així 

podem dir que les representacions que el cervell fa, terminen per modificar-lo. 

Pascual-Leone arriba a suggerir que els somnis i els desitjos modifiquen el cervell i 

això també és aplicable a la creativitat: Intenta ser creatiu i terminaràs per ser-ho. 

Almenys terminaràs sent mes creatiu que ara.  

Per acabar, explicaré el millor dels exemples de plasticitat cerebral en l’esport: Rafa 

Nadal.  

Quan Rafa Nadal tenia nou anys, el seu entrenador i tiet, Toni Nadal, va decidir 

que es convertís en esquerrà. Això va ser perquè Rafa Nadal jugava a tenis amb 

les dues mans (tant el “drive” com el revés” i Toni Nadal es va plantejar canviar-li el 

“drive” a la mà esquerra únicament, ja que va observar que tenia més control 

colpejant amb aquest braç que amb el dret. No va ser un procés senzill ni ràpid, 

perquè aquest nivell de reeducació no es resultat d’un instant ni de casualitat. Des 

del punt de vista neuropsicològic, ser dretà o esquerrà no es pot escollir, però si es 

pot entrenar, i la proba mes clara es el propi Rafa Nadal. 

D’aquesta manera podem parlar de lateralitat, que es un mode d’organització del 

funcionament del sistema nerviós i que va mes enllà de la predominança d’una o 

una altre de les parts simètriques del nostre cos, com les mans, els peus, els ulls i 

les orelles en interacció amb el control i la toma de consciencia corporal, així com 

amb el concepte espacial.  

Els dos grans grups en els quals es solen dividir als esportistes, quan parlem de 

lateralitat, els constitueixen els creuats i els homogenis. En els creuats, l’ull 

dominats és un i el braç o peu dominant és un altre, com passa amb Nadal, el qual 

el seu ull dominant és el dret i juga amb el braç esquerra. En el cas del homogenis, 

l’ull i el braç o el peu són del mateix costat. 
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Així que lo més destacable en aquest cas no resideix tant en ser dretà com 

esquerrà, sinó en la dominància de l’ull amb el braç o peu contraris.  

 

3.4. La creativitat s’hereta o s’aprèn?  

Aquesta pregunta ha generat i segueix generant molt debats en tot el món. Hi ha 

qui opina que la creativitat és una capacitat que està determinada per l’herència 

genètica i hi ha qui sosté que es pot aprendre. Francisco Lorenzo Parada 

demostrarà que les dues postures són correctes.  

Per una banda, el component genètic ens proporciona un potencial creatiu, però 

això no és en absolut determinant. En la historia de la humanitat hi ha hagut genis 

creatius els quals el component genètic ha influït molt en el seu treball. És el cas 

d’Einstein. En el seu cervell es va trobar una cissura lateral que havia heretat. Es 

pensa que aquella cissura va ajudar-li a connectar conceptes més ràpid que altres 

persones.   

Per una altra banda, una persona creativa pot ser-ho perquè ha entrenat el seu 

pensament creatiu a base de temps i constància. Han existit molt genis que han 

treballat dur i entrenat el seu pensament creatiu per aconseguir resultats igual de 

formidables. Edison deia que el geni és un 1% d’inspiració i un 99% de 

transpiració. 

Una persona amb un potencial creatiu (genètica) que no desenvolupa les seves 

capacitats, no podrà arribar a utilitzar la seva creativitat de forma eficaç. Per això, 

encara que disposis d’un component genètic pel pensament creatiu, no seràs 

capaç d’utilitzar-lo correctament si no l’exercites amb regularitat.   

Com a conclusió, podríem dir que la genètica pot concedir un potencial creatiu 

major o pitjor al nostre cervell, però som nosaltres els qui, amb les nostres 

experiències, determinem les capacitats creatives finals del nostre cervell. 
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4. ASPECTES A TENIR EN COMPTE DE LA CREATIVITAT 

4.1. Components del pensament creatiu 

Tota la raça humana és creativa, encara que hi ha algunes persones que es 

manifesten molt creatives i altres que no tant. És qüestió de graus, com passa en 

quasi totes les qualitats i capacitats humanes.  

Rodríguez Estrada assenyala que els conceptes emergeixen quan els caràcters 

de les coses són abstrets i després sintetitzats i generalitzats per la ment humana. 

Que pensar és relacions, que relacionar és combinar i que combinar és crear.  

Per consegüent, no existeix una diferència essencial entre el pensament creatiu i el 

pensament ordinari, com tot està relacionat amb tot i com una de les lleis de la 

ment és l’associació, qualsevol pensament és potencialment creatiu.  

Segons Guilford, per ser creatiu s’han de desenvolupar quatre habilitats:  

-Fluïdesa: És la facilitat per generar un nombre elevat d’idees respecte a un tema 

determinat.  

-Flexibilitat: És l’habilitat per adaptar, redefinir o reinterpretar una nova tàctica per 

arribar a la solució del problema. Neix de la capacitat d’abordar els problemes des 

de diferents angles. Per exemple, dos pintors que van realitzar cent quadres en 

cinc anys cada un, es considera més flexible el que va pintar cent quadres de tres 

estils diferents que el que va pintar els cent amb un sol estil.  

-Originalitat: És una característica que defineix la idea, el procès o el producte 

com alguna cosa única o diferent.  

-Viabilitat: És la capacitat de produir idees i solucions que siguin realitzables en la 

pràctica. Hi ha moltes idees que tècnicament són molt encertades, però que 

resulten difícils o impossibles de realitzar. Per exemple: Què podem fer per acabar 

amb la corrupció administrativa a Mèxic? Una de les possibles respostes seria 

desterrant a Sibèria a tots els corruptes. Però, si ho intentem posar en pràctica 

sorgirien moltes dificultats que ho impediran.  

 

4.2. Els factors creatius 

En un món com el nostre on el canvi és constant, la creativitat pot ser la clau de la 

supervivència i de l’èxit. Però la creativitat no sorgeix així com així, són 

imprescindibles certes bases per poder ser creatius en el “mercat de les idees”. 

Aquestes són les bases o factors bàsics per al desenvolupament de la creativitat en 

el món actual:  
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-La intel·ligència: La intel·ligència juga tres papers clau en la creativitat: la 

intel·ligència sintètica (capacitat per produir i generar idees originals), la 

intel·ligència analítica (capacitat per avaluar les idees i discriminar aquelles que 

realment no estan destinades al fracàs de les que tenen potencial) i la intel·ligència 

practica (capacitat que ens permetrà vendre les nostres idees i presentar el nostre 

treball amb èxit davant del públic).  

-El coneixement: Si no coneixem el que s’ha fet fins ara, correrem el risc de 

reinventar alguna cosa que ja s’ha inventat. Tanmateix, el factor del coneixement 

no respon a la màxima de ‘a més coneixement, més creativitat’. A vegades, 

conèixer tot sobre algun camp, ens pot conduir a un pensament estancat, incapaç 

d’anar més enllà dels límits que estableix el camp.  

-Els estils de pensament: Els estils de pensament són els diversos usos que fem 

de les nostres habilitats. Hem d’aprendre a utilitzar les nostres habilitats òptimes 

per així gaudir de més recursos que utilitzar per crear de forma original. 

-La personalitat: Per poder crear hem de saber arriscar-nos a aconseguir l’èxit o el 

fracàs i seguir intentant-lo.  

-La motivació: Les persones creatives fan quasi sempre alguna cosa que els hi 

agrada, pel que senten una motivació especial que els porta a oblidar-se de tot allò 

que no sigui la feina en la qual estan treballant. 

-El context del medi ambient: Els cinc factors anteriors es refereixen a l’individu, 

però també hem de valorar que existeixen medis que fomenten i nodreixen la 

creativitat i altres que fan totalment el contrari. Per exemple, societats dominades 

per un règim dictatorial produiran un menor número de treballs creatius i no 

precisament perquè hi hagi menys persones creatives, sinó perquè el context social 

reprimeix tot el que no estigui en consonància amb l’establert.  

Ara més que mai tenim la possibilitat d’escogir entre la creativitat i la conformitat, ja 

que vivim en un temps d’oportunitats. Encara que la creativitat no sigui només tenir 

bones idees. Si es vol fer un treball creatiu, s’han de tenir en compte tots els factors 

que hem esmentat. 

 

4.3. Tipus de creativitat 

Abraham Maslow va ser el primer a descriure els tipus de creativitat. Segons ell, 

es distingeix: la creativitat primària o eureka, en la qual sorgeixen idees fulminants 

o descobriments de conceptes originals que suposen un gran salt cap a endavant, i 

la creativitat secundària que es diferencia de l’altre perquè després de la regressió 

voluntària fins a l’apertura de la inspiració pròpiament dita que caracteritza la 
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creativitat primària, arriba el moment de controlar aquestes idees o pensament i 

treballar. Aquest tipus de creativitat es fixa en alguna cosa i la millora.  

Seguidament, comparo dos exemples:  

a) S'explica que un vell monarca va rebre de regal una bella i pesada corona d'or. 

Va voler saber si estava fabricada completament del preciós metall, però això era 

impossible sense destruir-la. Llavors va fer cridar a Arquímedes, un dels savis de 

la cort, qui ha assenyalat que el problema no tenia solució causa de la forma 

irregular de la corona que impedia calcular el seu volum exacte. El rei no va quedar 

satisfet i va exigir una resposta o Arquímedes pagaria amb el seu cap. Sense 

alternativa, el savi va treballar durament, va estudiar i va consultar, però no va 

arribar a cap resultat positiu. Resignat a perdre la vida va decidir donar-se un bany i 

presentar-se davant el rei. Submergit en l'aigua de sobte va exclamar: Eureka ! Allà 

hi havia la solució. El seu cos en entrar a la tina va desplaçar una quantitat d'aigua 

equivalent al seu volum que podria mesurar-se fàcilment. La forma irregular de la 

corona ja no importava, n'hi havia prou amb introduir-la en un recipient amb aigua i 

observar l'augment del seu nivell. 

Explicació: Arquímedes coneixia les fórmules per mesurar el volum d'un cos, però 

aquest saber resultava insuficient per respondre a aquest inesperat desafiament, 

llevat que fos capaç d'utilitzar-lo d'una manera diferent. La clau sorgeix quan 

aconsegueix relacionar la corona amb l'aigua i obrir d'aquesta manera una nova 

comprensió del problema. 

b) "Em va sorprendre que els ossos de l'oïda humana fossin tan forts en 

comparació amb les delicades i primes membranes sobre les quals actuen, i es va 

acudir la idea que si una membrana tan delicada podia moure uns ossos 

relativament tan forts, perquè no una peça més gruixuda i sòlida mouria la meva 

peça d'acer... i d'aquesta manera es va idear el telèfon ". 

Explicació: Encara que és poc freqüent aquest tipus de creativitat perquè fa falta 

tenir un increïble i inherent esperit creatiu, en el primer exemple podem veure a 

Arquímedes utilitzant la creativitat primària, ja que li ve la inspiració en un moment 

determinat i no ha d’utilitzar tècniques ni mètodes per arribar a la solució. Més tard, 

fa ús dels seus coneixements per complementar el resultat. Uns altres exemples 

serien la màquina de vapor o l’energia nuclear.  

El segon exemple, en canvi, és una afirmació d’Alexander Graham Bell que va 

escriure sobre el seu procés inventiu i és oportuna per definir la creativitat 

secundaria, ja que utilitza la inspiració però més tard pren el control sobre aquesta i 

treballa sobre la idea.  
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Un altre exemple de creativitat secundaria és William Shockley, que va obtenir el 

premi Nobel per la invenció del transistor (1956), el qual va haver de passar per 

llargs processos que li van implicar molt d’esforç i perseverança.  
 

Segons ens proposa Arne Dietrich (2004) en un treball s’identifiquen quatre tipus 

de creativitat associats a diferents activitats cerebrals:  

-Treball dur. La creativitat deliberada i cognitiva és la que sorgeix d’un procés de 

treball insistent en una determinada disciplina. És el cas d’Edison, l’inventor de la 

bombeta. Va experimentar un llarg temps fins a trobar el que estava buscant. A 

més de l’electricitat, va inventar el fonògraf o la càmera de cine. Aquest tipus de 

creativitat és la que ve del còrtex prefrontal del cervell. Aquesta zona cerebral ens 

permet fer dues coses: prestar atenció i connectar amb la informació existent al 

nostre cervell. Perquè això passi, s’ha de tenir un coneixement previ sobre què 

estem treballant. Quan som creatius d’aquesta forma, combinem la informació 

existent, de forma innovadora. Aquesta creativitat seria la secundària en l’estudi de 

Maslow.  

-Moments difícils. Si has tingut una crisi personal i de sobte ets conscient de la 

cadena de circumstàncies o males decisions que poden haver provocat aquesta, 

estàs tenint un moment de creativitat emocional i deliberada. Aquest tipus de 

creativitat també implica el còrtex prefrontal; també centrem l’atenció en una àrea 

partícules de coneixement o d’experiència, però quan sorgeixi la inspiració, estarem 

en un moment emocionalment delicat o inclús crític de la nostra existència. La que 

processa els sentiments complexos que tenen a veure amb la forma de relacionar-

nos amb els altres o amb el nostre lloc amb el món, és una altra àrea del cervell: el 

còrtex cinglat. Per dur a terme aquest tipus de creativitat, es connecten aquestes 

dues àrees.  

-Moments “Eureka”. Són moments en els quals et trobes encallat i no dónes amb 

la solució i, de cop te n’oblides i la solució t’apareix com per “art de màgia”. Aquest 

és un cas de creativitat espontània i cognitiva. Aquest tipus de creativitat implica 

una nova àrea del cervell, els ganglis basals. Aquí s’emmagatzema la dopamina, i 

forma part de la nostra part inconscient del cervell. Quan tenim un moment 

espontani, el nostre cervell deixa de treballar en el problema de forma conscient i 

permet a la nostra part inconscient que es mostri. D’aquesta forma, el nostre còrtex 

prefrontal és capaç de connectar amb el processament mental inconscient i ens 

permet proporcionar la solució al nostre problema. Podríem posar com a exemple 

la història de Newton i la poma. La teoria de la gravetat apareix en un moment de 

relaxament. Però aquest tipus de creativitat segueix necessitant un coneixement 

previ (part cognitiva). El tipus de creativitat del que estem parlant s’identificaria amb 

la creativitat primària de Maslow.  
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-Epifanies. La creativitat espontània i emocional ve de l’amígdala (part del cervell 

on es processen les emocions bàsiques). Quan el cervell conscient i el còrtex 

prefrontal estan descansant, sorgeixen les idees espontànies i noves. És un 

exemple d’aquest tipus de creativitat, un pintor elaborant un quadre. No és 

necessari tenir un coneixement previ, ja que no és cognitiu però sí que és necessari 

tenir habilitats com saber pintar. 

 

“Si vols ser un geni creatiu, has d’exercitar la teva capacitat d’inventar en cinc 

nivells” afirmava Jeffrey Thomas DeGraff (2002), professor de la Universitat de 

Michigan i consultor de grans empreses.  

-Creativitat mimètica. La mimesi és un terme que ha arribat a nosaltres des dels 

antics grecs i que significa imitar. Aquest tipus de creativitat se centra principalment 

a copiar, imitar i reproduir alguna cosa exactament igual. És el tipus de creativitat 

menys elaborada i més bàsica, ja que inclús alguns animals són capaços de 

desenvolupar-la.  

-Creativitat analògica. La creativitat analògica requereix una complexitat major 

que la mimètica perquè la analogia buscar connectar qualitats semblants en éssers, 

objectes, imatges diferents.  Es serveix del que sap per comprendre, relacionar i 

connectar conceptes desconeguts.  

-Creativitat bissociativa. El terme “bissociatiu” va ser creat pel novel·lista Arthur 

Koestler en el seu llibre “The act of creation” per explicar la connexió efímera que 

es produeix entre els nostres pensaments racionals amb les intuïtius, generant el 

que s’anomena moment Eureka. La creativitat bissociativa es dóna quan s’uneixen 

dues idees diferents per crear un nou resultat, per crear una nova idea, producte o 

objecte, per exemple. És important diferenciar entre l’associació i la bissociació, 

perquè en l’associació hi ha un apropament o connexió entre dues idees, cosa que 

no succeeix en la creativitat bissociativa. La bissociació es podria representar així: 

A + B= C. Un exemple seria la psicologia (A) i la informàtica (B) per obtenir la 

intel·ligència emocional (C). Sens dubte, es tracta d’un tipus de creativitat que 

implica una certa complexitat i que ha de seguir la dinàmica de les 3F: fluïdesa, 

flexibilitat i flux. La fluïdesa i la flexibilitat ja s’han explicat en el primer apartat però 

el flux encara no: el flux el podríem definir com l’habilitat de trobar els punts de 

concentració i de reflexió que permetran visualitzar els nous productes fruit de dues 

idees totalment inconnexes.  

-Creativitat narrativa. Aquest tipus de creativitat és comú en les àrees de la 

llengua. La creativitat narrativa té com a objecte, en paraules de Jeff DeGraff, 

reflectir la capacitat de crear històries mitjançant la connexió dels elements que 

componguin una narració (personatges, accions, lloc i temps), juntament amb la 

descripció i el diàleg i els aspectes gramaticals propis d’un text narratiu.  
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-Creativitat intuïtiva. Possiblement sigui el tipus de creativitat més complex, 

perquè la seva creativitat té a veure amb el fet de ser capaç de crear una idea en la 

ment sense que es tingui cap imatge prefixada. Per tant, es requereix un alt poder 

d’abstracció.  

 

4.4. El procés creatiu 

El procés creatiu és un conjunt d’etapes ordenades, les quals a través de l’exercici 

de cada una d’elles, podrem desenvolupar el pensament creatiu. Al llarg de l’estudi 

de la creativitat, diversos autors han estudiat la forma en la qual el cervell genera 

idees i han proposat diverses etapes les quals exposarem a continuació: 

Autor Procés creatiu proposat 

Graham Wallas  Preparació, Incubació, Il·luminació i Verificació  
 

Elliot R. Danzig Detecció, Motivació, Definició, Preparació, Escut Mental, 
Compenetració, Verificació i Modificació 
 

John E. Arnold Preguntar, Observar, Associar i Predir 
 

Alex F. Osborne Descobriment de fets, Definició del problema, Preparació, 
Descobriment d’idees, Producció d’idees, 
Desenvolupament d’idees, Descobriment de solucions, 
Avaluació i Adopció 
 

Carl E. Gregory Decisió sobre el problema, Anàlisis del problema, 
Recol·lecció de dades, Organització de dades, 
Introducció, Planificació, Verificació prèvia, Activació de 
plans i Avaluació 
 

  

Explicarem cada una de les etapes del procés creatiu segons les explica Graham 

Wallas, primer investigador que va proposar un conjunt d’etapes per generar la 

creativitat. Wallas considerava que la creativitat és la que possibilita que les 

persones s’adaptin als entorns canviants. El seu model sobre el procés creatiu, 

presentat en el seu llibre “El arte del pensamiento” (1926), és comprès per quatre 

etapes:  

 

 

 

 

PREPARACIÓ     INCUBACIÓ      IL·LUMINACIÓ     VERIFICACIÓ 
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-Preparació: Aquest és el primer estadi del procés creatiu i consisteix en la 

immersió (conscient o no) en un conjunt de qüestions problemàtiques que són 

interessants i susciten la creativitat. En aquesta etapa es percep i s’analitza la 

situació, tenint en compte totes les circumstancies i dimensions que influeixen en el 

problema. És un moment estimulant i tensa perquè és quan l’individu reconeix una 

inquietud que el mou a investigar, analitzar, experimentar i provar diferents 

possibilitats i alternatives per resoldre el problema.  

-Incubació: Aquest és el segon estadi i es tracta simplement del moment en el qual 

es duu a terme la interiorització del problema. És un procés intern i inconscient que 

es produeix en l’hemisferi dret del cervell i suposa l’establiment de noves relacions. 

Es realitzen connexions inusitades: les idees s’agiten per sota de l’ombrall de la 

consciència. En tractar-se d’un procés intern, aparentment no provoca cap resposta 

externa. És una etapa de gran tensió emocional davant el dubte de si s’aconseguirà 

o no l’objectiu proposat i és per aquest motiu que molts projectes són abandonats 

en aquesta fase. Però una persona creativa acostumada a passar per aquests 

processos, sap que és necessari un temps interior perquè els distints elements 

poden “emmagatzemar-se”. És com si fos una fase de “cocció”, la duració de la 

qual mai se sap quant de temps durarà, poden ser hores, setmanes, mesos o, 

inclús, anys.  

-Il·luminació: La solució sorgeix d’imprevist i és quan les parts abans disperses 

s’uneixen en un tot ordenat i tot cobra sentit. Es tracta d’una fase d’entusiasme, en 

la qual l’esforç invertit obté la seva recompensa. Tanmateix, aquest no és el final, 

encara quedaria una última fase en aquest procés.   

-Verificació: Aquesta fase és una etapa de concentració on s’analitza, es verifica i 

es valida la solució adoptada. Té com a conseqüència l’abandó, l’adaptació per ser 

perfeccionada o la seva posada en pràctica.  

Segons la professora en psicologia de la Universitat Lliure de Brussel·les, Liane 

Gabora, científics com Jacques Hadamard i Henri Poincaré van estudiar el 

procés creatiu contribuint en el seu model (2002). A les quatre fases que Wallas va 

proposar, aquests científics van afegir una nova i última: la implementació.  

-Implementació: És quan la persona ha triat no abandonar la idea i transforma els 

seus pensaments en un producte final. Per exemple, durant aquesta etapa, un 

artista plàstic pot començar a realitzar contorns sobre el llenç amb carbó abans de 

pintar amb Oleu. Segons Gabora, una persona pot iniciar aquest pas més d’un cop 

per arribar al resultat desitjat. Per exemple, un dissenyador gràfic pot obrir un llenç 

digital nou si no ha calculat bé l’escala en el treball anterior, i continuarà 

implementant les seves idees i realitzant ajustos fins a aconseguir l’esperat 

producte final. 
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En canvi, Arthur Koestler, prenent atenció als estats de consciència, estableix tres 

fases en el procés creatiu (1969):  

 

 

 

 

-Fase lògica: Aquesta fase està compresa per la definició del problema, la recogita 

de dades i una primera aproximació a les possibles solucions. S’identificaria amb la 

fase de Preparació de Wallas.  

-Fase intuïtiva: Consisteix en la redefinició del problema i la maduració mental de 

les opcions de resolució. En aquesta fase es produeix la il·luminació, és a dir, la 

revelació de la solució. En ella s’inclourien les fases que Wallas anomena 

Incubació i Il·luminació.  

-Fase critica: Es tracta de l’anàlisi i la verificació de la validesa de la innovació. És 

aleshores quan s’apliquen les ultimes modificacions per arribar a la perfecció. Seria 

la denominada Verificació segons Wallas.  

 

4.5. El producte creatiu 

La creativitat és el procés d’obtenció d’algun producte original, amb algun significat 

social i amb algun benefici pel creador.  

Segons Jorge Ojeda (1998), el producte creatiu és algun bé o servei, un objecte 

(en el seu sentit general i específic), una idea o un conjunt d’elles, un coneixement, 

una troballa, solucions o estratègies per arribar-hi, etc., el qual posseeix la 

característica de ser original, és a dir, diferent de tot el demés i al mateix temps, 

que no s’hagi creat mai. El producte creatiu és el resultat final del procés creatiu de 

la persona, conté trets nous, inusuals, infreqüents i únics. 

La creativitat com a producte sembla ser un dels criteris més sòlids (encara que no 

l’únic) per avaluar-la. Tot i que la creativitat no es limita al producte, és en aquest 

on es materialitza o concreta.  

De vegades no queden indicis de creativitat, ja que no es conserva el producte o no 

va existir mai. Per exemple, d’algunes creacions de la humanitat en el passat, no es 

conserva res, només la menció de la seva existència en alguns escrits. No obstant 

això, sense elles no hagués sigut possible avançar fins a unes altres de les quals sí 

queden vestigis. Per això és tan important crear el producte on es reflecteixi la 

creativitat.  

Lògica      Intuïtiva     Crítica 
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El producte creatiu es troba fortament vinculat amb el context social del qual 

sorgeix i per avaluar-lo, primerament hem d’intentar sentir i percebre aquest. És un 

primer apropament al producte i si ens provoca algun sentiment positiu, aleshores 

tindrem un primer incís que aquest producte és creatiu. També és veritat, que 

aquesta forma és molt subjectiva i que el producte no sempre és entès. Per això, 

encara que la primera sensació és important, establim una forma una mica més 

objectiva per avaluar-lo.  

Per mesurar la creativitat del producte distingim diferents graus de creativitat. 

Existeixen dos graus generals: el no creatiu i el creatiu, el qual es subdivideix en 

poc creatiu i molt creatiu.   

J. Varela (1991) va identificar vàries dimensions d’avaluació del producte creatiu 

(considera les dues primeres com les principals):  

-Originalitat: qualitat que aporta novetat en relació amb altres.  

-Eficàcia: capacitat d’aconseguir un efecte desitjat, esperat o anhelat.  

-Parsimònia: la preferència que es faci de la forma més senzilla possible.  

-Germinalitat: contenir idees potencialment interessants pel context on es 

desenvolupa o per un altre tipus d’àmbit.  

-Transformacionalitat: grau en què la solució representa un canvi.  

-Elaboració: efecte d’idear o inventar alguna cosa complexa.  

Com ja s’ha dit, és important avaluar la creativitat del producte, però no és l’única 

creativitat que s’ha d’avaluar. La creativitat potencial, és a dir, la que està present 

en la persona, integrada per un conjunt d’elements (qualitats, tècniques i 

condicions) que poden ser desenvolupats, apresos, educats, modificats, mobilitzats 

o utilitzats per la persona per l’obtenció d’un producte més o menys creatiu, també 

s’ha de tenir en compte. D’aquesta manera aconseguirem la completa avaluació de 

la creativitat.  

 

4.6. Teories de la creativitat 

Existeixen diverses teories sobre el desenvolupament de la creativitat. En aquest 

punt identificarem les idees principals i les explicarem: 

1. Teoria psicoanalítica: La base d'ella és el concepte freudià de sublimació. La 

sublimació és el procés postulat per Freud (1908) per explicar certes activitats 

humanes que aparentment no guarden relació amb la sexualitat però que troben 

energia en la força de la pulsió sexual. Freud va descriure com a activitat de 

sublimació, principalment la investigació intel·lectual i l'activitat artística. Es diu que 
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"la pulsió  es sublima en la mesura que és derivada a un nou fi, no sexual, i apunta 

a objectius socialment valorats". Aquest procés de desplaçament de la lívid està 

considerat com el punt de partida de qualsevol activitat creativa. La capacitat de 

sublimar creativament, que en principi Freud la va atribuir exclusivament a l'artista, 

després la va traslladar a l’observador d’art. Pel que fa a on té efecte el procés 

creatiu, Freud afirma que es desenvolupa en l'inconscient; allà subjacents les 

solucions creatives. 

2. Teoria gestàltica o perceptual: Hi ha una forta analogia entre el procés creatiu i 

el perceptiu: comprendre significa captar connexions entre els estímuls percebuts 

generant relacions. Segons aquest corrent, el procés és més creatiu i el producte 

més nou com més marcada apareix la diversitat de connexions. Wertheimer (1945) 

va aplicar les aportacions de la Psicologia de la Gestalt al procés de pensament 

creatiu. Cal aprendre a mirar d'una manera diferent un problema; desterrar la rutina 

amb la qual es fa i fer un gir a la percepció. També afirma que la creativitat sorgeix 

per una necessitat i requereix voluntat activa i capacitat per ajustar-se.  

3. Teoria humanista o existencialista: Per a aquesta teoria el descobriment dels 

problemes és tan important com trobar les solucions i aquest descobriment original 

del problema és el que distingeix els creadors dels que no ho són. És important 

recordar que en aquest moment de "trobada" del problema es trenca l'equilibri 

personal i l'impulsa a la recerca d'una solució que és la que restablirà l'equilibri. 

L'objecte ha de ser "vist" i "absorbit" pel subjecte, és a dir, que ha de ser un 

producte físic. En un entorn social May diu que: "tot conflicte pressuposa límits i la 

lluita contra els límits és la font genuïna dels productes creatius". El concepte de 

"trobada" és compartit per Sclachtel i May que sostenen que l'individu creatiu és el 

que està obert a l'entorn. Aquest comportament ha de ser entès com a vinculació 

entre individu i medi físic i social. Per això es reafirma el concepte que la creativitat 

es reconeix com la necessitat de comunicar-se amb l'entorn. Hi ha una "lluita 

existencial" entre dos impulsos que es donen en l'home: el de romandre obert a 

l'entorn i el de mantenir-se en el seu món proper, en família. La creativitat significa 

el triomf d'un ésser obert, captador, sobre la perspectiva íntima, tancada. 

4. Teoria factorial o de la transferència: La teoria de Guilford (1967), 

anomenada de la transmissió o la transferència, és una proposta essencialment 

intel·lectual que sosté que l'individu creatiu està motivat per l'impuls intel·lectual 

d'estudiar els problemes i trobar solucions als mateixos. El model de Guilford, 

basat en l'anàlisi combinatori, consta de tres dimensions, ja que tot comportament 

intel·ligent hauria de caracteritzar-se per una operació, un contingut i un producte. 

Les tres dimensions apareixen constituïdes, doncs, pels continguts del pensament, 

les seves operacions i els seus productes. En un eix es troba els continguts 

mentals, en els quals s'exercita l'enteniment. En un altre dels eixos es troben les 

operacions mentals. Conèixer actualitza el saber que es troba registrat a la 

memòria; el pensament divergent és el que possibilita gran quantitat de noves 
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idees, d'obertura, i el pensament convergent aconsegueix que els raonaments es 

focalitzin cap a una idea. I en l'altre eix es presenten els productes del pensament. 

Per Guilford la creativitat és un element de l'aprenentatge i aprendre és captar 

noves informacions. 

5. Teoria neuropsicofisiològica: Ho enfoca de manera biològica i sosté que el 

món exterior entra a través dels sentits i estimula el cervell provocant enllaços 

sinòptics que arriben a la creativitat. Sperry, Trimarchi i J. Lavados són els seus 

màxims representants.  

6. Teoria associacionista: Es basa a establir associacions entre dos temes que, 

aparentment, no tenen relació i es troba en l’associació una forma d’anar 

augmentant el coneixement del món. A mitjans de la dècada dels seixanta, dos 

investigadors: Mednick (1962) i Malzman (1960) van fer valuoses aportacions a la 

psicologia associacionista. Mednick defineix la creativitat com a "associacions 

orientades a combinacions noves, i això serà més creatiu com més allunyats 

estiguin els elements associats ". 

Per la seva banda Malzman i altres (1960) es van posar com a meta "l'estudi dels 

factors que fomenten l'originalitat i la disposició associativa". Ells van observar el 

valor que tenen els estímuls rebuts en els àmbits familiars i socials, així com la 

influència negativa que poden exercir. A partir d'aquesta postura s'han creat 

nombrosos jocs creatius que van anar contribuint al desenvolupament del potencial 

creatiu.  

7. Teoria de les intel·ligències múltiples: Diu Howard Gardner (1988), que 

l'individu creatiu és una persona que resol problemes amb regularitat, elabora 

productes o defineix qüestions noves en un camp, de manera que al principi és 

considerat nou, però que al final arriba a ser acceptat en un context cultural 

concret. Gardner considera la creativitat com un fenomen multidisciplinari, que no 

es presta a l'abordatge des d'una disciplina com s'ha fet fins ara. El sistema 

gardnerià té tres elements centrals: 

• L’individu: Aquest autor diferencia el món de l'infant dotat -però encara sense 

formar- de l'ésser adult, ja segur de si mateix.  

• El treball: Al·ludeix als camps o disciplines en què cada creador treballa; els 

sistemes simbòlics que fa servir habitualment, revisa, o inventa de nous. 

• Les altres persones: Considera també la relació entre l'individu i les altres 

persones del seu món. Encara que alguns creadors treballen en aïllament, sempre 

la presència d'altres persones és fonamental; estudia la família i els professors, en 

el període de formació, així com els que han donat suport o han rivalitzat en els 

moments d'avanç creatiu. 
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En el seu llibre "Ments creatives" Gardner (1995) aborda, com un científic social, la 

vida i obra de set "mestres creatius moderns". Cada un dels escollits representa un 

dels tipus d'intel·ligència per ell presentades. Gardner afirma que les solucions 

creatives als problemes es donen amb més freqüència si els individus es dediquen 

a una activitat per pur plaer que quan ho fan per recompenses o per exigències 

exteriors. El saber que un serà jutjat com a creatiu, limita les possibilitats creatives. 
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5. RELACIONS AMB LA CREATIVITAT 

5.1. Filosofia 

Les teories filosòfiques assimilen la creativitat a un do. L’acte creatiu és fruit de la 

inspiració i és aliena a l’home. Culturalment tot allò que no es coneix s’atribueix a 

poder màgics o sobrenaturals. Si el creador no sigues vist con un “instrument” de la 

divinitat, el vell mite del càstig impartit pels deus a qui s’atreveixi a crear quedaria 

sense complir.  

Icar, Prometeu, Adam i Eva o Babel mostren que ni l’individu, ni la parella, ni el 

grup es pot revelar usurpador contra el gran poder. El poder imaginatiu privilegiat si 

es utilitzat sense consentiment, no és precisament plaent. Tanmateix, l’acte creador 

es manifesta, i les idees filosòfiques ens ensenyen les claus que ens ajuden a 

situar el concepte de creativitat.  

Ja en el període presocràtic (segle VI aC), Heràclit i Parmènides parlaven de la 

idea del canvi en la qual Heràclit afirmava que "tot canvia, res és" i Parmènides ho 

contrastava amb "només el ser és, el no-ésser no és". La visió de canvi enfront del 

immòbil. 

Cap a mitjan segle V aC apareix en la filosofia la preocupació per l'home. Els 

sofistes es preocupen per la Veritat i el Bé, apel·lant per primera vegada a la raó 

humana per resoldre-ho. Protàgores té l'antiga idea d'Heràclit sobre el canvi i 

elabora sobre ella una teoria de la percepció. La seva coneguda frase de "l'home 

com a mesura de totes les coses" porta les bases del subjectivisme. 

Sòcrates (470-399 aC) amb la seva filosofia que parla de què la raó sola és 

suficient per obrar el bé i procurar la felicitat, comença a establir la idea de què amb 

la raó es pota aconseguir veure la realitat i, en canvi, com bé diu Plató (427-348 

aC), l’art és un primer nivell de coneixement, el nivell més baix liderat per ombres, 

còpies i imatges que no s’aproximen en cap moment a la realitat sinó que, per 

contra, es troben en un nivell de meres aparences.  

Les diferents arts són admissibles dins de l'Estat sempre que es mantinguin 

subordinades a les funcions educatives. Propugna el rigorós control o censura de 

l'art, de manera que Aristòtil (384-322 aC) distingeix entre tot allò bell i tot allò 

simplement agradable. Les formes principals de la bellesa són l'ordre, la simetria i 

la delimitació i s’ha d’observar però no desitjar.  

Les idees filosòfiques van preparar l'arrelament d'una nova religió, el Cristianisme, 

on els corrents filosòfics estaran impregnats del saber antic.  

Com a cultura teocèntrica, l'Edat Mitjana manté la idea d'imaginació com a do diví. 

Es neix o no amb tal do. Així, encara que se sol dir que el Renaixement és la volta 

a la manera de pensar de l'antiga Grècia, d'alguna manera, Grècia no havia 
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desaparegut del tot, ni la idea del creador prototip com un "mer instrument dels 

déus", ara al servei de la divinitat. 

L'home torna a ocupar el centre, ara ja consolidat en un món que no és el centre de 

l'univers. L'humanisme porta al redescobriment de l'home en tant que home i això 

comporta que la llibertat sigui intuïda en repúbliques ideals i tot vagi lligat a 

l'aparició del pensament científic.  

La ciència és obra de l'home que modifica la naturalesa amb el seu poder privilegiat 

creatiu. F. Bacon (1561-1626) corrobora que la ciència té un ideal: el de procurar 

l'home el domini de la natura. Amb l'obertura dels filòsofs pre-kantians tals com 

Descartes, Leibniz, Hume i Locke, el científic s'equipararà a l'artista com a ésser 

que introdueix coses noves. Però la raó s'imposa a la bellesa com a ideal i preval 

com a criteri primordial. Sí la bellesa neix del sentiment, la ciència neix de la raó. 

Aviat les dues postures són reconegudes com antitètiques. J.J. Rousseau (1712 -

1778) en el seu primer escrit, el "Discurs sobre les ciències i les arts", sosté que la 

civilització empitjora l'home perquè amb els refinaments del saber, la virtut és 

suplantada pel talent. En nom de la natura s'oposa al racionalisme i reivindica la 

primacia del sentiment.  

Els post-kantians com Schelling (1775-1854), Hegel (1775-1854) i Nietzsche 

(1844-1900) van a rebutjar el racionalisme i va exaltar al creatiu. 

A les anteriors idees dels filòsofs, Galton, L. (1870) afegeix que la creativitat és un 

procés natural, però que naturalment no tots els éssers posseeixen. S'hereta i es 

posseeix o no aquesta característica. La intuïció juntament amb la intel·ligència 

creadora és la base i el prototip de les dimensions de la ment. 

Bergson, H. (1944) amb la seva teoria de l’"élan vital" ens parla de què la novetat i, 

per tant, la creativitat no són productes de la 

vida, sinó la realitat mateixa. La persona humana 

s'està realitzant i cada experiència s’afegeix a la 

realitat.  

Whitehead, A.N. (1929) porta el concepte des 

de l'àrea del biològic al còsmic. Cada nou 

element és semblant a l'anterior, però no idèntic, 

per, d’aquesta manera, mantenir el 

desenvolupament. Les cèl·lules renovades cada 

set anys, són semblants, però no iguals. Hi ha, 

aleshores, un "avanç cap a la novetat" perquè 

cada descobriment engendra satisfacció i la 

creativitat és com una força còsmica. 

 Fig. 6- Persona que pensa 
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5.2. Intel·ligència 

Des de ja fa temps l'ésser humà ha parlat sobre un paradigma que afirma que les 

persones més intel·ligents són les més creatives (Teoria del Llindar proposada per 

Torrance), però durant els últims anys s’ha demostrant que aquesta posició és 

incorrecta, ja que no hi ha una relació clara entre intel·ligència i creativitat; el terme 

intel·ligència prové del llatí intelligentia que fa referència a qui "sap triar", és a dir 

que la intel·ligència és el camí que permet seleccionar les alternatives de solució 

més adequades a un problema puntual, en tant la creativitat s'entén com la 

capacitat de generar coses noves que siguin útils. 

La intel·ligència es construeix amb temps i sota coneixements específics, però una 

persona pot ser creativa sense necessitat de formar-se, és a dir que és innata a la 

condició humana, la qual cosa permet deduir que una persona sense formació pot 

ser tan creativa com una persona formada o més, ja que el procés de formació 

fomenta la lògica però coarta la creativitat. 

Tanmateix, han sigut nombrosos els autors que han investigat aquesta relació, 

essent diversos els resultats. Així Guilford (1950) inclou la creativitat dins de la 

intel·ligència; Sternberg (1988) les veu com a sinònimes; Gardner (1995) apunta a 

la estreta relació entre les dues; i Getzels i Jackson (1962) i Torrance (1962) 

afirmen que la intel·ligència i la creativitat són independents.  

No obstant això, segons Ferrando, M., Prieto, M.D., Ferrándiz, C. i Sánchez, C. 

de la Universitat de Múrcia, és viable que existeixi alguna mínima relació entre 

creativitat i intel·ligència. Per saber-ho, el psicòlegs creuen que s’hauria de mesurar 

la intel·ligència i la creativitat a partir de l’estudi de Howard Gardner sobre les 

“Intel·ligències Múltiples” (1983), on indica que la intel·ligència és un conjunt de 

capacitats especifiques amb diferent nivell de generalitat; així, la intel·ligència deixa 

de ser considerada com una unitat i es transforma en una sèrie d’elements 

independents i ben diferenciats.  

Segons l’estudi (2005), les dades indiquen que no existeix cap relació entre la 

intel·ligència i la creativitat, encara que la relació entre creativitat i les Intel·ligències 

Múltiples (IM) és més elevada; essent la intel·ligència viso-espacial la que major 

relació guarda amb la creativitat, seguida de la naturalista, la corporal i la 

lingüística.  
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5.3. Somnis 

“El secret de la creativitat està en dormir bé i obrir la ment a infinites possibilitats. 

¿Què és un home sense somnis?”.- Albert Einstein.  

Existeix un exercici que ens ajuda a abandonar la dimensió realista per establir 

contacte amb estímuls llunyans, anomenada “Sleep-Writing” (consisteix en 

organitzar sessions de creativitat a la nit, abans d’anar a dormir deixar un paper i un 

llapis a prop i durant la nit o només aixecar-te apuntar espontàniament totes les 

imatges i associacions) i infinitat d’investigadors han afirmat que molts dels seus 

estudis provenen del somni, ja que aquesta tècnica els ajuda a augmentar la 

creativitat.  

A partir d’aquest exercici, vaig començar a buscar si hi havia alguna relació entre la 

creativitat i els somnis. I aquest va ser el resultat:  

L'acte de somiar podria millorar la memòria, estimular la creativitat i millorar la 
planificació futura, segons un estudi (2009) realitzat per Sara Mednick de la 
Universitat de Califòrnia, que va presentar els seus resultats a la convenció anual 
de la Associació Americana de Psicologia celebrada a San Diego. 
 
Part de la ronda matutina de l'experiment va consistir en una prova d'analogia de 
paraules similar a la dels exàmens SAT. Per exemple, si prenem les paraules 
«patates: salat - caramels:» la resposta seria «dolça». 
 
Al migdia, després de la primera ronda, els subjectes van prendre un descans 
supervisat de 90 minuts de durada. 
 
Alguns participants van fer migdiades que van aconseguir la fase de son MOR, que 
habitualment comença una hora després d'haver-se adormit la persona. Un altre 
grup va prendre migdiades sense arribar a la fase MOR. Un tercer grup va 
descansar tranquil·lament però sense arribar a adormir-se. 
 
Hi va haver una segona ronda de proves durant la tarda. En les proves de la 
segona ronda, es va sol·licitar als participants que endevinessin una única paraula 
associada amb tres aparentment inconnexes. Per exemple, per a les paraules 
«poma», «llar» i «somnis» la resposta seria «dolça».  
 
A les preguntes de la segona ronda les respostes coincidien amb les de la primera, 
com ara «dolça» i «dolça», els que van prendre migdiades amb son MOR van 
millorar el seu rendiment en un 40 per cent. Els que van prendre migdiades sense 
arribar a la fase de son MOR i els que no van dormir, no van mostrar millors 
resultats en aquestes proves, afegeix Mednick.  
 
A l’estudi, els subjectes que van prendre migdiades habituals amb son MOR (fase 
en què els somnis són més intensos) van obtenir millors resultats en problemes 
basats en la creativitat. És a dir, el somni profund o amb MOR (moviments oculars 
ràpids), va ajudar a les persones a combinar les seves idees de forma nova, 
segons exposa la psiquiatra responsable de l'estudi, Sara Mednick. 
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Mednick ha destacat que tots els grups van recordar les respostes matutines igual 
de bé, el que demostra que la segona ronda no només va servir per comprovar la 
capacitat de memorització dels que van prendre la migdiada MOR. En resum, el 
somni MOR «té un paper important que permet a les persones desacoblar la 
memòria d'un terme concret per poder utilitzar-lo en altres contextos», va afegir la 
doctora. 

Segons un altres estudi realitzar 
per Matthew Walker a la 
Universitat de Berkeley, es va 
poder comprovar que aquelles 
persones que dormen per la tarda 
la migdiada, rendeixen més que 
aquells que no la fan.  
 
La investigació es va fer amb 39 
voluntaris, majors de 20 anys, 
que van haver de memoritzar 
cent combinacions de rostres i 
noms al llarg d'una setmana. 
Després, un grup d'ells va gaudir 

d'una migdiada d'hora i mitja, mentre que l'altre grup seguia despert. 
 
Es va repetir l'exercici a les sis de la tarda. Les persones que havien dormit van 
tenir una millora del 10% en el seu rendiment, mentre que aquells que no van 
gaudir d'aquest privilegi, van disminuir la seva capacitat en 10%. 
 
Tot aquest resultat dóna suport a la hipòtesi de Walker: l'hipocamp emmagatzema 
la informació, i necessita passar-la al còrtex prefrontal. Quan es dorm, s’ajuda a 
que l’hipocamp tingui més espai per emmagatzemar informació. 
 

 

5.4. Estats d’ànim i trastorns mentals 

Les persones som éssers emocionals les quals els nostres estats mentals estan 

determinats en gran part pels nostres estats d'ànim. Els estats d'ànim positius ens 

mantenen més alerta i permeten que ens puguem enfocar en les metes que volem 

assolir per mitjà de l'autocontrol. D'altra banda els estats d'ànim negatius 

provoquen depressió el que atorga un bloqueig pel que fa a avançar amb els 

nostres objectius, però això ajuda a la nostra creativitat, ja que després de superar 

estats d'ànim negatius podem concebre solucions originals i un millor pensament 

alternatiu. 

Les persones que pateixen trastorns de l'estat d'ànim s'enfronten a molts 

desafiaments en la seva vida personal i laboral. Malgrat aquests desafiaments, hi 

ha la idea popular que les malalties com la depressió o el trastorn bipolar estan 

relacionades amb la creativitat. Una recerca dóna com a resultat molts exemples de 

Fig. 7- Persona dormint 
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famosos com Beethoven (depressió), Vincent Van Gogh (A.I.P), Ernest 

Hemingway (bipolaritat),  Robert Lowell (esquizofrènia), John Berryman 

(maníac-depressiu), Sylvia Plath (bipolaritat)… Però, hi ha alguna evidència real 

per recolzar aquesta idea? 

Alguns estudis han descobert una relació entre la creativitat i tenir un trastorn 

mental. L'investigador James C. Kaufman li interessava descobrir si determinats 

tipus d'escriptors o artistes tenien més probabilitats de patir problemes de salut 

mental i va descobrir que les poetes semblaven tenir un risc més alt. Kaufman ho 

va anomenar "l'efecte Sylvia Plath". 

No obstant això, un estudi més recent va qüestionar l'existència de la relació. Els 

investigadors van avaluar els símptomes d'ansietat i depressió en les persones, 

igual que els seus nivells de creativitat. Però els resultats van mostrar que tenir una 

afecció de la salut mental no és un factor de persona creativa. I una revisió que va 

incloure 29 estudis i 34 articles va destacar la no evidència sòlida per vincular la 

creativitat i la malaltia mental. Tot i això, la idea persisteix entre el públic general i 

els investigadors. 

Alguns es pregunten si podria haver un altre factor involucrat, com la cavil·lació. La 

cavil·lació és l’estat en el que et trobes quan estàs reflexionant sobre sentiments i 

esdeveniments negatius fins al punt en què afecta a la teva vida. Un estudi va 

trobar vincles entre la cavil·lació i la depressió, i vincles entre la cavil·lació i la 

creativitat, però cap associació entre la depressió i la creativitat. A causa d'això, els 

investigadors van concloure que la cavil·lació (o autoreflexió) podria ser la clau real 

entre la relació de la depressió i la creativitat. La idea és que, quan les persones 

experimenten un estat d'ànim més reflexius, és possible que siguin creatius o se 

sentin deprimits. 

A mesura que es realitzin estudis, és possible que els investigadors descobreixin 

molts altres factors que afectin la creativitat i el benestar emocional d'una persona. 

Segons Kay Redfield Jamison, professora de Psiquiatria a l'Escola de Medicina 

de la Universitat Johns Hopkins i autora del llibre "An Unquiet Mind", un relat sobre 

el trastorn bipolar que pateix, el suïcidi de Robin Williams va generar interès en la 

relació entre la creativitat i la depressió. Ningú coneix l’origen dels problemes de 

Williams (als quals es va afegir els principis de Parkinson), però la possibilitat que 

hi hagi una relació entre la bogeria i la creativitat és antiga i persistent. 

En molts estudis biogràfics i en estudis sobre artistes, escriptors i músics vius es 

van trobar taxes més elevades de manies, depressió greu i suïcidi entre les 

persones creatives. Els familiars de primer grau (és a dir, un pare, un fill o un 

germà) de les persones creatives que tenen trastorn bipolar o depressió també 

presenten índexs elevats de trastorns de l'estat d'ànim i èxits artístics. 
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Tan sols en els últims cinc anys hi ha hagut quatre grans estudis en què es va 

determinar que havia probabilitats desproporcionadament altes que les persones 

que tenen trastorn bipolar siguin creatives; va passar el mateix amb els seus 

familiars de primer grau. 

A més, es va determinar que era més probable que els familiars de les persones 

que tenen esquizofrènia -encara que no els malalts mateixos- exercissin 

professions creatives. 

 

L'estat d'ànim, el temperament i els factors conductuals i cognitius que es 

relacionen amb el trastorn bipolar, poden augmentar la creativitat d'algunes 

persones en incrementar la fluïdesa i l'originalitat dels seus pensaments, i també en 

incrementar l'audàcia, l'ambició, l'energia , la vivacitat i el desig de donar significat 

al caos i al sofriment. 

S'ha de dir que la majoria de la gent creativa no té una malaltia mental i que la 

majoria de la gent que té malalties mentals com el trastorn bipolar no és 

inusualment creativa. A més, el trastorn bipolar és una malaltia dolorosa que es 

relaciona amb una taxa molt elevada d'abús d'alcohol i drogues, així com amb el 

suïcidi. Afortunadament, el tractament funciona i permet a la gent seguir amb la 

seva tasca creativa. 

“He tingut el trastorn bipolar des dels 17 anys. És un trastorn difícil i gairebé em 

costa la vida, com passa amb desenes de milers de persones a l'any. No hi ha res 

romàntic en les psicosis, la depressió o el suïcidi. La mort de Robin Williams, a qui 

tants admiraven i estimaven, ho deixa molt clar” afirma Kay Redfield Jamison. 

Fig. 8- Acudit que relaciona la imaginació amb els trastorns mentals 
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A Suècia, l'Institut Karolinska va realitzar un estudi en el qual es va comprovar que 

els creatius tenien un 8% més de possibilitats de patir algun trastorn mental, en 

relació a altres professions com metges, advocats, enginyers, etc. 

A més, d'acord amb els investigadors, els escriptors tenen el doble de probabilitat 

de suïcidar-se, en comparació amb la població general. Els ballarins i els fotògrafs 

també tenen més probabilitat de tenir desordres bipolars. 

Però com a grup, els que tenen professions creatives no són més propensos a patir 

de desordres psiquiàtrics que altres persones. 

El que sí que tenen, segons el “Journal of Psychiatric Research”, és més 

probabilitat de tenir un parent proper amb un desordre, incloent anorèxia i fins a 

cert punt autisme. 

Així que, la propera vegada que vegis una extraordinària campanya publicitària o et 

sorprenguis davant un cartell, pensa que potser sigui obra d'alguna persona que 

pateix un trastorn mental. Un exemple és l'escriptora Virginia Woolf que va patir 

depressió i va acabar suïcidant-se. La bipolaritat, esquizofrènia o ansietat són 

malalties mentals que no estan renyides amb la realització d'excel·lents treballs 

creatius. I com va dir Seneca "No hi ha cap gran geni sense un toc de demència". 

Segons Simon Kyaga, del Departament d'epidemiologia mèdica i bioestadística 

l'Institut Karolinska i un dels autors, els resultats són un motiu per reconsiderar 

l'enfocament que es donen actualment al tractament de les persones amb trastorns 

mentals. "Si tenim en compte que certs fenòmens associats amb la malaltia dels 

pacients resulten beneficiosos, s'obre una nova via de tractament", indica Kyaga. I 

afegeix: "En aquests casos, metge i pacient han d'arribar a un acord sobre què s'ha 

de tractar i a quin preu". 

També la psiquiatra Nancy Andreasen, ha estudiat aquestes relacions i un tema 

que no està clar és si els genis tenen més idees o simplement tenen millors idees. 

Això és interessant perquè tenir massa idees pot ser perillós. Un problema de veure 

connexions que altres persones no veuen és que moltes d'aquestes connexions 

poden no ser certes. En “A Beautiful Mind”, la biografia del matemàtic John Nash, 

Sylvia Nasar conta la visita que li fa un company matemàtic a l'Hospital McLean. 

Aquest li pregunta: "Com pot ser que tu, un matemàtic dedicat a la raó i a la veritat 

lògica cregui que extraterrestres li estan enviant missatges?”. Al que Nash va 

respondre: "Perquè les idees que tenia sobre éssers sobrenaturals em van venir de 

la mateixa manera que les idees matemàtiques. I per això les vaig prendre 

seriosament ". 

Algunes persones veuen coses que altres no veuen, i tenen raó, i en diem genis. 

Altres persones veuen coses que altres no veuen, i s'equivoquen, i en diem malalts 

mentals. I altres, com John Nash, són les dues coses. 
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5.5. Drogues 

Artistes com Jimmy Hendrix (va morir per una sobredosi d'alcohol i barbitúrics), 

Jim Morrison (sobredosi d'heroïna), John Bonham (ofegat amb el seu propi vòmit 

després d'ingerir grans quantitats d'alcohol), Michael Hutchence (es va suïcidar 

després d'ingerir un còctel de drogues mèdiques), Bob Marley (càncer per fumar 

marihuana), Roger Keith Barrett (càncer després de viure anys sencers a casa 

dels seus pares, aïllat del món exterior, abusant de LSD i altres drogues, ja que en 

la seva joventut va desencadenar una esquizofrènia que li va impedir valer-se per si 

mateix la major part de la seva vida), entre molts altres, han defensat la idea que 

les drogues desencadenen la creativitat en diferents àrees i són una finestra directa 

al seu món interior. Però la realitat no és que les drogues tornin a algú més o 

menys creatiu, sinó que algunes drogues disminueixen de forma important l'activitat 

del lòbul prefrontal, el que afavoreix el pensament espontani: en bloquejar el judici, 

la moral i el pensament social i moralment establert, es permeten connexions més 

il·lògiques, rares i originals entre les idees i coneixements ja emmagatzemats 

prèviament al cervell, el que permet la creació innovadora. 

Aquests individus posseïen alts índexs de creativitat i això és evidenciat per les 

seves creacions prèvies a les drogues d'abús, però simplement van decidir prendre 

el camí més curt a costa de la seva salut física i mental i fins i tot de la seva vida. 

En el transcurs de les XXXVII Jornades Nacionals «Socidrogalcohol», que se 

celebren a l'auditori Príncep Felip d'Oviedo, va tenir lloc la xerrada-col·loqui: «Ús-

abús de drogues i capacitat creativa». En l'acte van intervenir Joan Méjica, artista; 

Cuco Suárez, artista i gestor cultural; Alberto Sarró, escriptor; Iván Dasto, 

galerista, i Silvino Llosa, crític d'art.  

Julio Bobes, catedràtic de Psiquiatria de la Universitat d'Oviedo i president de 

«Socidrogalcohol», va advertir que des del punt de vista psiquiàtric “les drogues no 

només no milloren la creativitat dels artistes, sinó que amb el pas del temps la 

deterioren”. A més, va afirmar que “els artistes que es droguen baixen la seva 

qualitat creativa o la fan desaparèixer definitivament”. 

 

5.6. Tècniques de relaxació  

L'esgotament, la irritabilitat, l'insomni i les dificultats en la concentració són alguns 

dels símptomes de l'estrès, que en la majoria dels casos, es produeix com a 

conseqüència de la tensió i les presses a què ens veiem sotmesos pel ritme de vida 

de la nostra societat actual. 

Aprendre a relaxar-se és el punt de partida per començar a disminuir els nivells 

d'ansietat, i així, des de l'equilibri emocional, podrem començar a desenvolupar 

aspectes personals anteriorment bloquejats a causa de l'estrès:  
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1. Passos previs a la relaxació 

• La consciència corporal: és fonamental per a la pràctica de la relaxació. 

Consisteix en concentrar-nos en les sensacions del nostre cos per tal de desviar la 

nostra atenció dels pensaments i de les preocupacions. A més, ens ajuda a sentir-

nos connectats amb el moment actual. 

• La respiració: una adequada tècnica respiratòria marca una diferència important 

pel nostre organisme. Normalment, aquesta es dóna de forma automàtica i 

involuntària; no obstant això, si ho desitgem, podem aprendre a controlar-la 

voluntàriament en benefici propi. 

 

2. La relaxació profunda 

Es pot aconseguir mitjançant diferents tècniques. Les més conegudes són la 

Relaxació Progressiva de Jacobson i l'Entrenament Autogen de Schultz. Ambdues 

combinen elements en comú, com la respiració adequada i la consciència corporal. 

A través d'una sèrie d'instruccions anem entrant en un estat semblant al del somni 

però estant conscients en tot moment. 

També són de gran utilitat diverses estratègies com la contemplació i la 

visualització. La primera s'aconsegueix observant un paisatge, escoltant la pluja, 

mirant el mar, les fulles dels arbres en moure amb el vent, etc. Es tracta, 

bàsicament, de no fer res, simplement concentrar-se de forma passiva en alguna 

cosa concreta. La visualització, en canvi, té un caràcter més actiu, en el qual 

utilitzem la nostra imaginació per crear sensacions agradables que tendeixen a 

induir a un estat relaxant. 

 

3. Com augmenta la creativitat 

Tots tenim la capacitat de crear, però, moltes vegades aquesta qualitat es troba 

enfosquida per les nostres preocupacions materials, pensaments negatius, 

pessimisme, etc. La relaxació ajuda a que eliminem aquests obstacles aprenent a 

escoltar-nos a nosaltres mateixos i per deixar emportar-nos més per la nostra 

intuïció, desenvolupant així el nostre potencial creatiu. 

Hi ha una sèrie d'aspectes clau que milloren notablement gràcies a la pràctica 

regular de la relaxació i que són directament responsables de l'augment de la 

creativitat. 

• La motivació: amb la millora de la nostra salut física i emocional, augmenta 

també la nostra vitalitat i energia. D'aquesta manera ens sentim més motivats per 

aconseguir els objectius que ens proposem. 
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• L’atenció i la concentració: són dues capacitats bàsiques per a un rendiment 

òptim en qualsevol tasca que vulguem dur a terme. En realitzar els exercicis de 

relaxació practiquem aquestes habilitats, per tant, aconseguir una millora en la seva 

utilització i la seva aplicació a diferents àmbits de la nostra vida. 

• L’autoestima: la connexió que establim amb el nostre cos i l'auto observació que 

vam realitzar gràcies a la pràctica de la relaxació ens ajuda a acceptar-nos tal i com 

som i a respectar el nostre cos, proporcionant-li el descans que necessita per 

funcionar. 

 

5.7. Cibernètica 

Actualment es valora el canvi i no sona fora de to parlar de l'era dels ordinadors 

com a símbol d'una societat juvenil, progressista i dinàmica. Precisament en la 

meva recerca de material nou i actual per dur a terme aquest treball, he trobat 

molts llocs d'internet sobre creativitat, la finalitat dels quals és informar però 

sobretot estimular al visitant per desenvolupar un esperit innovador. 

 

Aquesta nova via de desenvolupament de la creativitat està encara en procés, 

però, ja es compta amb gran quantitat de programes que pretenen promoure i 

fomentar la creativitat cibernètica. No obstant això falten estudis seriosos que 

proporcionin dades sobre els veritables abastos d'aquests programes i els seus 

efectes en la creativitat.  

Un programa que dóna suport a la creativitat ha de ser una plataforma per a 

l'expressió creativa, però també ha de ser una plataforma amb possibilitats de triar 

el tipus de navegació. Un programa que potenciï la creativitat tindrà les eines 

adequades per a l'expressió creativa i quan aquestes eines són fàcils de manejar i 

no és necessari un entrenament per fer ús d'elles és possible que es faciliti el 

pensament divergent en usuaris no experts en l'ús de programari. Quan les eines 

del programa són complexes, és molt probable que l'usuari es centri en l'eina i no 

en la idea.  

Fig. 9- L’internet 
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Sens dubte, els programes per a potenciar la creativitat, són eines de molt poder 

per als artistes, però potencien la creativitat? o ¿només són útils per als experts i 

creatius? Molt probablement no puguem escapar del paper del medi, que en aquest 

cas és l'ordinador, com a part fonamental en la creació del producte. No obstant 

això, el mitjà mateix i la seva utilització com a eina de construcció i no de repetició, 

és el que finalment donarà la pauta perquè un programa computacional pugui 

potenciar la creativitat. 

D'altra banda vivim en un constant canvi i innovació, en què les actualitzacions i les 

millores es produeixen a una velocitat cada vegada més gran. El ritme en què es 

generen les innovacions és encara més gran en l'àmbit de les noves tecnologies. 

La interacció entre les noves tecnologies (NNTT) i la creativitat va en augment. Les 

NNTT estan introduint canvis importants en les maneres d'innovar en les 

organitzacions modernes i en la producció creativa en totes les dimensions de la 

vida. 

 

5.8. Economia 

L'economia creativa és el sector de l'economia que involucra la generació d'idees i 

coneixement. El concepte abasta essencialment la indústria cultural (art, 

entreteniment, disseny, arquitectura, publicitat, gastronomia) i l'economia del 

coneixement (educació, investigació i desenvolupament, alta tecnologia, 

informàtica, telecomunicacions, robòtica, nanotecnologia, indústria aeroespacial). 

Segons autors com Florida, la importància de l'economia creativa és que "la 

creativitat humana és el major recurs econòmic". 

L'economia creativa posseeix aquestes característiques: 

• Els productes es distingeixen per les seves qualitats úniques, i no solament per la 

seva funcionalitat i preu. 

• Posseeix una gran incertesa pel que fa a quins productes funcionaran i quins 

desitgen els clients. 

• El ràpid progrés del coneixement i la societat fan que el factor temps sigui crucial. 

• Els treballadors creatius valoren fortament el motiu i significat del seu esforç, més 

enllà del rèdit econòmic i social. 

• L'economia creativa exigeix un enfocament de treball multidisciplinari. 

La generació d’una cultura de la innovació es considera un dels aspectes crítics per 

a les organitzacions del segle XXI. La industria es va adonant cada cop més de la 

importància de la creativitat i la innovació. El “Bussiness week” (2006), Bob Sutton, 
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autor de “111/2   insòlites que funcionen” (2002) afirma que: “Els millors candidats 

laborals posseiran una destresa creativa fruit del desafiament que suposa treballar 

amb diferents tipus de persones en diversos projectes. Està bé posseir un màster, 

però no és suficient”. 

Daniel Goleman, en el seu llibre “La pràctica de la Intel·ligència emocional” (1999) 

ho descriu així: “La ment creativa és, per pròpia definició, difícil de controlar. 

Experimenta una tensió natural entre l’autocontrol metòdic i l’impuls innovador. No 

és què les persones creatives estiguin emocionalment descontrolades, tanmateix, 

estan disposades a gastar una quantitat d’impulsivitat i acció major que altres 

esperits menys aventurers. Això és, al cap i a la fi, el què crea noves possibilitats”. 

De tota manera, les organitzacions vertaderament innovadores són aquelles que no 

només reconeixen i fomenten la creativitat i la innovació en un grup especial de 

“creatius”, sinó que estenen la filosofia de la “bona idea” a tots els empleats. 

 

5.9. El desenvolupament dels països 

A la tesi de Mario A. Grajales Leal, es treballa en la perspectiva que és la societat 

la que limita o potencia la creativitat dels seus individus. 

Cada país té una cultura i unes tradicions. Hi ha nacions que comparteixen una 

mateixa llengua i que tenen cultures molt similars. Però, en general cada estat es 

correspon amb una societat diferent de les altres, posseïdora d'unes 

característiques pròpies. 

La diversitat entre els països, és un valor positiu que cal respectar. En primer lloc, 

perquè cada poble té dret a desenvolupar al màxim, de manera lliure i creativa, les 

seves potencialitats col·lectives com a societat. I en segon lloc, perquè aquestes 

diferències culturals ens enriqueixen a tots. 

No obstant això, no totes les diferències entre països són positives. Per exemple, 

en la nostra societat hi ha persones que tenen menys oportunitats que altres per 

realitzar-se humanament segons les seves capacitats. De la mateixa manera, en la 

comunitat internacional hi ha també països que tenen menys oportunitats que altres 

per desenvolupar el potencial humà de la seva població: són els països més pobres 

i endarrerits. 

Es pot dir que hi ha una situació de desigualtat entre dos països quan la gent té 

més possibilitats de realitzar-se humanament en un d'ells que en l'altre. Per 

exemple, hi ha països en què la gent té garantit l'aliment. Per això pot dedicar-se a 

activitats personalment enriquidores, com l'esport, la música o la lectura de llibres. 

En altres països, al contrari, gran part de la població ha de treballar de sol a sol per 

obtenir un dinar escàs. En conseqüència, la població no té ni temps ni recursos per 
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practicar activitats com les indicades, que ampliarien considerablement les seves 

possibilitats de realització. 

Els diversos tipus de societats humanes limiten o potencien la creativitat dels seus 

individus i conformen la seva identitat. La tradició i la creativitat són parts 

complementàries de la inventiva humana, radicada a la imaginació, que es plasma 

formant els trets d'identitat. La creativitat emana de la fantasia i la imaginació, 

alliberant-se de tot allò convencional, per omplir els buits que la ment lògica no és 

capaç d'omplir, de pensaments i idees més enllà de la realitat, portant el futur. 

La innovació en els negocis s'aconsegueix ara prestant molta atenció a la 

investigació i al desenvolupament, o poden ser desenvolupades per meres 

modificacions realitzades en la pràctica del treball, per intercanvis i combinacions 

d'experiència professional i de moltes altres maneres. En qualsevol cas, les 

innovacions són documentades i protegides mitjançant patents o un altre esquema 

de propietat intel·lectual. De fet, el nivell d'innovació d'una regió pot estimar amb la 

quantitat de patents generades. 

En el pla social i econòmic hi ha similituds entre creativitat i innovació. Mentre la 

primera, segons el diccionari de la RAE és "la facultat de crear o la capacitat de 

creació", la innovació és el resultat d'una idea (aportació creativa nova) que s'aplica 

i té entrada en el mercat. La diferència entre ambdues és la potencial rendibilitat de 

la idea. Com s'ha argumentat al llarg de l'article, la creativitat és immanent a l'ésser 

humà. Encara que es pot fomentar i exercir, però la innovació requereix una 

aplicació pràctica, la gestió d'aquesta innovació que al final acaba per ser la gestió 

de la idea creativa nova. 

La innovació no necessita ser tecnològica. Per exemple, encara que no es va 

produir cap novetat tecnològica, quan la cadena de restaurants McDonald 's va 

aplicar el concepte de línia de producció per crear un restaurant, va poder utilitzar 

treballadors amb poca experiència per fabricar grans quantitats d'aliment en una 

qualitat estàndard i de forma molt ràpida , inventant la indústria del menjar ràpid. 

Sánchez Burón identifica quatre elements constitutius per al desenvolupament de 

la creativitat: El producte creatiu, la persona creativa, els processos creatius i els 

ambients per a la creativitat. 

Greene assenyala que quan es viu en una situació on no hi ha diversitat de 

recursos, les persones es tornen agudament conscients dels seus límits, obligades 

a treure el major profit del que posseeixen, arribant a ser inventives. 
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No obstant això, la creativitat que es produeix en els països subdesenvolupats on la 

gent viu per sobreviure i no té temps d'oci i, a més, les eines que té no abasten ni 

un quart de les que poden arribar a posseir els països desenvolupats fa que la 

creativitat es deformi i simplement s’utilitzi per sobreviure. D'aquesta manera, la 

creativitat d'aquests llocs no es considera completament creativa. 
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6. EVOLUCIÓ DE LA MENT 

6.1. La importància de crear 

El recent informe de la Fundació Botín 'Bon dia creativitat!' (2012) assenyala que la 

creativitat "ha estat i és fonamental en el progrés i benestar social" i puntualitza que 

és clau per trobar solucions als reptes que se'ns presenten cada dia. Fins i tot la 

Comissió Europea, per destacar la importància de la imaginació, va declarar el 

2009 com l'Any de la Creativitat i la Innovació. 

La creativitat és una de les capacitats més importants i útils de l'ésser humà perquè 

és la que permet, justament, crear i inventar noves coses a partir de les que ja 

existeixen al món. Si tenim en compte que l'ésser humà es caracteritza per adaptar 

la naturalesa i el que l'envolta a les seves necessitats, comprendrem per què 

llavors és central la creativitat: la capacitat de pensar en una cosa nova i millor és el 

que fa que la societat i la civilització humana avanci en definitiva cap a noves i 

millors formes de vida. La importància de la creativitat i de la innovació de cara a 

aprofitar les noves oportunitats per resoldre els molts i greus problemes que el món 

està afrontant avui en dia, és fonamental en el progrés i benestar social i implica un 

acte d'alliberament: la derrota de l'hàbit mitjançant l'originalitat.  

“En els moments de crisi només la creativitat és més important que el 

coneixement”, afirmava Albert Einstein. 

Per a alguns investigadors estem afrontant una autèntica crisi creativa. “El 

significatiu descens de la puntuació en força (física) des de 1990 indica que, en els 

últims 20 anys, els nens s'han tornat menys expressius quant a les seves 

emocions, menys enèrgics, menys parladors i verbalment expressius, menys 

còmics, més convencionals, menys vitals i passionals, menys perceptius, menys 

aptes per relacionar coses aparentment irrellevants, menys sintetitzadors i amb 

menor probabilitat de veure assumptes des d'altres perspectives”. Aquesta va ser 

una de les conclusions d'un anàlisi de mesures creatives realitzat per Kyung Hee 

Kim partint de les dades recollides de gairebé 300.000 adults i nens nord-

americans. En el moment social que ens trobem és fonamental el desenvolupament 

de la creativitat. Per aquest motiu, he fet un breu resum sobre els avantatges que 

aporta la creativitat: 

 Construeix l'autoestima 

 Augmenta la consciència d'un mateix 

 Desenvolupa la comunicació 

 Afavoreix la seva socialització 

 Fomenta la integritat 
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La creativitat és el punt de trobada entre imaginació i realitat, la porta tant cap a les 

nostres emocions com cap al nostre coneixement; és un dret fonamental del nen i 

una responsabilitat humana. 

Segons les investigacions 

científiques, hi ha cinc 

destreses necessàries per 

triomfar en aquest nou segle. 

Aquestes són: comunicació, 

col·laboració, compromís, 

creativitat i pensament crític. 

Els nens han de 

desenvolupar aquestes 

destreses per després ser 

adults exitosos.  

Tanmateix, des de 1990 la 

creativitat i la imaginació dels nens ha disminuït considerablement, com ja s’ha dit 

abans. Sembla que això és a causa del poc temps que se'ls dedica al joc lliure i no 

estructurat. Durant el joc lliure, els nens deixen volar la seva imaginació i inventen 

jocs i activitats úniques i originals, que han estat reemplaçades per la tecnologia, la 

protagonista del poc temps lliure de què disposen els infants, ja que gairebé tots 

tenen el seu dia programat amb classes estructurades. 

Com aconseguir, llavors, recuperar una cosa tan important com la creativitat? 

Segons una publicació a l’ABC escrita per Annie d’Acevedo, principalment, és 

important obrir espais a la llar perquè els nens juguin sols o acompanyats, però que 

el joc sigui escollit i organitzat per ells. I desprès, s’ha de crear un ambient a casa 

on s'estimuli constantment la novetat, l'originalitat i tot allò diferent. Convidar-los a 

veure objectes des d'un altre angle és una bona forma d’estimular la creativitat. 

També és important controlar i limitar el temps que passen davant la TV o amb el 

mòbil. En aquest temps, la seva imaginació comença a volar, encara que ells es 

puguin avorrir-se. L'avorriment els porta, finalment, a fer alguna cosa diferent. 

Tot aquest ambient contribuirà a que comencin a pensar en termes diferents dels 

usuals i així, poc a poc, desenvoluparan la seva creativitat. La creativitat s'ensenya, 

no es desenvolupa sola. Ha de ser inspirada o modelada i per què el nen comenci 

a generar idees noves i originals. Es produeix més dopamina, un neurotransmissor 

que fa sentir bé a la persona quan el cervell experimenta alguna cosa nova. Això 

vol dir que el crear comporta plaer i satisfacció. Igualment, els nens feliços són els 

més creatius. La creativitat que implementen els mestres a les escoles fa 

l'aprenentatge més divertit i més interessant. L'interessant i el significatiu es 

recorda més. Pensa-ho. Val la pena, ja que ajuda a la societat a progressar com ho 

Fig. 9- El pensament racional i l’irracional 
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han fet totes les invencions importants fetes al llarg dels segles, totes producte de 

ments especialment creatives. 

Aquí tenim un enllaç on Sir Ken Robinson defensa la importància de crear: 

https://www.youtube.com/watch?v=ocKLcLzH5Nw 

 

6.2. Evolució de la creativitat 

Des de petits, els nens van descobrint el món que els envolta, els espais, els 

objectes i les persones. Són curiosos i volen experimentar amb tot. Usen la seva 

creativitat i la seva imaginació per conquerir el món, alhora que creixen, aprenen i 

s'expressen. Els nens veuen el món amb uns altres ulls, interpreten la realitat a la 

seva manera i són capaços de convertir l'ordinari en extraordinari. La creativitat 

infantil és una capacitat que si no s'estimula corre el perill de bloquejar-se i 

desaparèixer a mesura que el petit creix. 

Els petits els hi donen a les joguines uns usos molt diversos. A vegades, rebutgen 

el sofisticat joc electrònic que els hem regalat i utilitzen la caixa que guardava el joc 

com un vaixell. Nosaltres hem de participar en el joc i mai hem d’impedir que el nen 

sigui espontani. És important recordar que l'oci és un context imprescindible per 

afavorir el desenvolupament de la creativitat. En els moments en què el nen no està 

pressionat per pautes fixes sobre quines coses ha de fer i com les ha de fer, se 

sent lliure per expressar les seves idees, emocions, inquietuds i desitjos.  

DESENVOLUPAMENT DEL NEN DE 0 A 6 ANYS 

VIVENCES I 

AMBIENT 
ESCOLA 

CURRICULUM 

CREATIU 

ESPAI/  

TEMPS 

BASE: JOC 

CREATIVITAT 

https://www.youtube.com/watch?v=ocKLcLzH5Nw
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El nen quan entra per primera vegada en un centre d'educació infantil, va amb unes 

característiques pròpies, no tots tenen les mateixes capacitats. Algunes li vénen 

donades per les seves característiques innates (maduresa, intel·ligència), però 

també hi ha una part apresa a la llar. Martina Leibovici assenyala que una família 

rígida i poc motivadora no permetrà desenvolupar la creativitat; un ambient relaxat, 

flexible i motivador mostra un nen més creatiu i segur de si mateix. Què fa que un 

nen sigui més creatiu? Segons Barcia (2006), podem observar tant variables 

externes com la família (situació socioeconòmica, nombre de germans, lloc que 

ocupa entre ells, ambient cultural, anys d'escolaritat) com a característiques pròpies 

del nen (sexe, intel·ligència, capacitat d'observació i de relació). 

Com ja he dit anteriorment, la creativitat és una característica inherent a l'ésser 

humà, susceptible de ser estimulada per l'entorn, familiar i social del nen. En tot 

ésser humà hi ha l'impuls d'experimentar, indagar, relacionar, en definitiva, de 

crear. Segons Dacey, el nen en el context escolar es troba en un període crític on 

es realitza el major desenvolupament neuronal en l'ésser humà (als 5 anys). Si en 

aquest període hi ha pressions externes autoritàries, el pensament creatiu decreix. 

El nen, desitjós de resoldre els problemes per si mateix, s'enfronta a situacions 

noves i busca solucions de vegades inesperades pels adults. Es troba en una etapa 

ideal per al desenvolupament de la seva creativitat. Encara no està lligat a 

esquemes, el que li permet donar respostes creatives davant qualsevol situació que 

se li plantegi.  

Si des d'un primer moment vam aconseguir mantenir aquesta llibertat, aquesta 

naturalitat, donant-li seguretat en si mateix podem aconseguir que aquest 

desenvolupament no disminueixi. El camp de les manualitats també és molt ric per 

a desenvolupar la creativitat del nen. És bo que tinguin al seu abast plastilines, 

ceres, papers, pintures de colors, cartolines i tot tipus de materials amb els que 

puguin donar curs a la seva creativitat. 

Però, què passa quan la solució que dóna el nen no és la que nosaltres 

esperàvem? L'adult pot partir del que el nen ha resolt i ajudar des d'aquest punt de 

partida a avançar i millorar o, rebutjar el creat pel nen i mostrar el que nosaltres 

esperem d'ell. Evidentment si ens decidim per aquesta última solució, el nen, de 

manera intel·ligent deixarà de crear i simplement esperarà que l'adult li doni les 

claus de l'èxit. Així no fallarà i no haurà de repetir la tasca dues vegades ni 

sotmetre’s a una humiliació. Si, per contra, ens decidim per deixar al nen prendre 

les seves pròpies decisions, es conservarà aquest potencial creatiu i obtindrem uns 

adults amb més capacitat creativa i habilitat per resoldre situacions problemàtiques. 

Actualment, per contra i segons Ken Robinson, les escoles maten la creativitat. I 

per què l'escola del segle XXI s'ha distanciat tant de la creativitat a les seves aules? 

La resposta no és fàcil, però una de les raons de més pes és que a un docent ningú 

li ha ensenyat a fomentar i estimular la creativitat entre els teus alumnes.  
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Guilford (1950) en el seu discurs davant l'APA planteja el passat, present i futur de 

la creativitat i recomana centrar les investigacions en el camp de l'educació. També 

Torrance (1994), va estudiar problemes d'ensenyament creatiu i procediments per 

desenvolupar una conducta creativa a l'aula. 

Stemberg i Lubart (1997) diuen que les escoles segueixen sent llocs on 

s'afavoreix el pensament convergent i s'ofega el pensament divergent, d'aquí la 

necessitat d'implementar programes dirigits als treballadors de l'educació perquè 

seran ells els que afavoriran o desfavoriran l'expressió del potencial creatiu dels 

estudiants. 

Les experiències que tenen els nens en els primers anys d'escola, d'alguna manera 

els marquen, ja que es van integrant a la seva personalitat, a la seva forma de 

veure el món i d'enfrontar la realitat i hi ha missatges, implícits o explícits, que els 

proporcionen els maons per anar construint barreres que després hauran 

d'enderrocar per trobar la seva creativitat soterrada. El ciment amb què es van unint 

aquests maons són la inseguretat, la baixa autoestima i la por a ser rebutjat o 

ridiculitzat. 

Els nens s’arrisquen, intenten respondre qüestions que ignoren i això és el que 

fonamenta la personalitat creativa. La gran virtut dels nens és que no tenen por a 

equivocar-se i, a causa de l’escola, que avergonyeix a un alumne quan comet un 

error o dóna una resposta fora del comú, que controla excessiva i permanentment 

l’activitat amb base a instruccions rígides i sense possibilitat de variació, que evita 

‘perdre el temps’ amb temes que estan ‘fora del programa’ i, amb això, impossibilita 

l’oportunitat de parlar sobre idees originals que puguin tenir els alumnes o sobre 

inquietuds que els sorgeixen en estudiar algun tema, que utilitza freqüentment el 

‘no’ davant les propostes o idees divergents dels alumnes, gairebé sense escoltar 

el que volen dir, que restringeix la llibertat per triar respecte de la forma de dur a 

terme les activitats, que supervisa constantment el treball del nen, que ignora els 

seus esforços i que usa la por al càstig o l’assignació d’un pes en la qualificació a 

les activitats com a forma de motivar els alumnes, fa que els nens, ja adolescents, 

agafin por a equivocar-se i d’aquesta manera, l’educació elimina la creativitat.  

Neuròlegs diuen que el cervell adolescent és bastant estrany: la cortesa prefrontal 

està poc desenvolupada,  però es tenen més neurones que els adults. És per això 

que es pot ser tan creatiu, impulsiu, estar de mal humor i deprimir-nos.   

Picasso va dir un cop que tots els nens neixen artistes. El problema és continuar 

sent-lo mentre creixem, ja que vivim en societat i aquesta es fonamenta en una 

sèrie de normes i regles i que en la majoria dels casos, per "formar part" i integrar-

se en la societat cal acatar-les. Per aquest motiu, amb l'edat molts adults aprenen a 

inhibir la creativitat. 
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López (2008), Espinoza (1996), Borda (2000) i Renzulli (1986) coincideixen que 

la creativitat és universal en els nens, però en els adults és gairebé inexistent. La 

gran pregunta que plantejo en el meu TR és: Per què es dóna la pèrdua del 

potencial creatiu entre la infància i la maduresa? 

Una estudi presentat en l’espai "Tu i la Creativitat" a l'Institut Tecnològic de 

Chilpancingo a l'abril de 1997 i en la Setmana Nacional de Ciència i Tecnologia a 

l'Institut Tecnològic Superior de la Muntanya a l'octubre del 2000 adverteix que, és 

molt difícil tenir una idea creativa sense coneixements bàsics. Ara bé, aquí ens 

trobem amb una contradicció, ja que hem dit que hi ha barreres per l'existència de 

coneixements i, no obstant això, sense coneixements no aconseguirem 

desenvolupar una completa creativitat. 

El problema amb els coneixements no és tenir-los, si no més bé el problema rau en 

la forma en què s’obtenen. Aquí és on el nostre sistema educatiu té molt a veure. 

Una persona mitjana, en el curs de la seva carrera, realitza al voltant de 2600 

exàmens com a mínim. La majoria d'aquestes proves exigeixen una sola resposta 

específica per a cada pregunta. Com es pot apreciar, se'ns ensenya a buscar una, i 

només una, resposta per a cada problema, acostumant a que en el moment de 

trobar la primera solució acceptable, aturem tot el procés de recerca i donem per 

resolt el problema tot i que, en la majoria dels casos, aquesta resposta no sigui 

l'única ni la més indicada. 

També tenim com a barrera educativa el fet que des de petits se'ns inculca, 

algunes vegades de manera indirecta i altres no tant, que el mestre és sempre el 

que més sap i que els alumnes no sabran més que ell. Això ens acostuma a 

acceptar com a veritable tot el que el mestre ens ensenya, sense pensar en la 

possibilitat que es pugui equivocar o adonar-nos que les seves idees poden ser ja 

obsoletes. 

Sir Ken Robinson (2006) afirmava que al créixer no adquirim creativitat, sinó que 

creixem perdent-la. O més ben dit, som educats per perdre-la. Perquè és així? Per 

què a l’escola hi ha una jerarquia de matèries adquirida. El nostre sistema educatiu 

està orientat, en gran mesura, a ensenyar-nos que només hi ha una resposta 

correcta per a cada problema. Malauradament, molts dels problemes que se'ns 

presenten a diari no tenen una solució única, ja que depenent del punt de vista amb 

què s'analitzi el problema es decidirà la seva solució. Aquesta tendència del 

sistema d'educació ens fa perdre la nostra imaginació, cert és que agilita el nostre 

pensament lògic, però a la vegada destrueix el nostre pensament creatiu. 

Hi ha una raó: el sistema acadèmic va ser inventat al segle XIX durant la 

industrialització. La seva jerarquia està basada en una idea: que les matèries més 
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útils per treballar siguin les més importants. I la conseqüència és que moltes 

persones brillants i creatives arriben a pensar que no ho són perquè l’escola no va 

saber valorar quelcom en el que eren bons. I d’aquesta manera creixem com a 

adults amb una creativitat tancada en un racó del nostre cervell.  

Segons Albert (1966), una vegada el nen arriba a l’educació primària, la 

predominança del pensament lògic i convergent, la predilecció per escollir sempre 

la resposta indicada i la obsessió per les qualificacions, poden dificultar la 

transformació del talent infantil en creativitat adulta.  

El 98% dels nens fins als 5 anys 

se'ls pot considerar uns genis; són 

curiosos, creatius i tenen un 

pensament divergent, és a dir, 

tenen la ment oberta. Quan arriben 

als 15 anys, només un 10% 

d'aquests nens segueixen 

mantenint aquestes capacitats. 

Això és degut a les barreres que 

obstaculitzen la creativitat.  

Una altra barrera a la creativitat 

per part del nostre sistema 

educatiu és la burocràcia. És un fet lamentable que en moltes institucions 

d'ensenyament de diferents nivells, s'anteposin els interessos econòmics als 

interessos educatius. 

Vèncer aquestes barreres implica canviar els nostres paradigmes actuals 

d’enfrontar-nos a la vida. Això vol dir que hem de vèncer les nostres pors i tractar 

de fer les coses de diferents formes. Recordem que sempre hi ha una manera 

millor de fer les coses i cadascuna d'aquestes formes és susceptible de ser 

millorada. Així mateix, hem reconèixer-nos com a éssers creatius, capaços de 

generar respostes diferents a les tradicionals. 

Com va dir Goethe: "Estimo els que somien amb impossibles". Si som capaços de 

fer-ho, de somiar amb impossibles i realitzar aquests somnis, haurem obert les 

portes a la creativitat. 

Per contra, investigadors com Keegan, Amabile i Ros afirmen que si visquéssim 

amb un altre sistema de valors on la creativitat adquirís major importància, l’adult 

seria molt mes creatiu que l’infant, ja que tindria una base de coneixements general 

a sobre de la qual podria imaginar i crear.  

 

Fig. 10- El procés del pendòl 
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Així, podríem dir que si no fos pel nostre sistema educatiu, que dóna major 

importància al pensament convergent, lògic i racional, la creativitat aniria 

augmentant amb el pas del temps fins a arribar al seu clímax que és a l’etapa 

adulta. Keegan (1996) explica que la diferència entre la creativitat infantil i l’adulta 

no es tant el caràcter quantitatiu, sinó el qualitatiu, mostrant l’adult creatiu una sèrie 

de característiques especifiques tals com un domini expert dels coneixements de la 

seva àrea, un elevat sentit en el propòsit de la seva activitat i, com diu Amabile 

(1996) una passió pel seu treball, que el diferencien del nen creatiu.  

Ros (2004) assenyala que a cada etapa evolutiva li correspon una forma de 

creativitat que li és pròpia. Considera que l’activitat creativa es relaciona 

directament amb la varietat i la riquesa de l’experiència acumulada. D’aquesta 

manera, afirma que és fals suposar que els nens siguin més creatius o posseeixin 

una major imaginació que els adults, sempre parlant des d’un ambient adient per a 

la creativitat, ja que els primers posseeixen menor quantitat d’experiències que els 

permetin desenvolupar la seva creativitat.  

La creativitat pot aflorar en l’edat adulta sempre que l’adult es desenvolupi en un 

entorn d’aprenentatge receptiu i estimulant. La creativitat s'alimenta també de les 

experiències i sabers adquirits, ja siguin coneixements, idees o mètodes per dirigir 

el pensament cap a la creativitat. Encara que també és cert que les experiències i 

coneixements consolidats poden dificultar el que especulem sobre noves 

alternatives. En quant a l’evolució de la creativitat en la població adulta, alguns 

estudis (McCrae, Arenberg i Costa, 1987; Adams-Price, 1998; Reese, Lee, 

Cohen i Pucket, 2001), sostenen que aquesta evoluciona segons la corba de Bell 

mostrant un punt àlgid entre els 30 i 40 anys, i una disminució considerable a partir 

dels 50.  

Tanmateix, hi han hagut adults que, 

gràcies a un ambient social i cultural 

adient, han pogut fer front al sistema 

educatiu i deixar fluir la seva vena 

creativa. Alguns exemples són Agnes 

de Mille, que va fer la coreografia del 

musical ‘Carousel de Broadway’ als 40 

anys; Louis Pasteur, que va 

desenvolupar la teoria del germen per 

explicar les malalties als 40 anys; 

Charles Darwin, que tenia 50 anys quan 

va presentar la seva teoria de l’evolució; 

i Toni Morrison, que va guanyar el 

premi Pulitzer per ‘Beloved’, una novel·la 

que va escriure aproximadament als 55.    

Fig. 11- Persona que marca la diferència 
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En alguns adults majors, el deteriorament cognitiu, sensorial i físic pot afectar al 

seu rendiment creatiu. Hickson i Housley (1997) van estudiar la creativitat en 

persones de la tercera edat concloent que no es pot afirmar que la creativitat declini 

amb el pas del temps: moltes persones grans realitzen activitats creatives i la 

participació en aquestes pot ajudar-los a donar un sentit a la seva vida i al seu 

procés d’envelliment.  

Sasser-Coen (1993) considera que no es pot parlar pròpiament d’una disminució, 

sinó d’un canvi qualitatiu en el procés creatiu, degut a que amb l’edat es produeix 

un increment de la intel·ligència cristal·litzada i del pensament racional, encara que 

aquests puguin disposar de més temps per la reflexió i pel pensament creatiu.  

A més, sembla que aquestes dades varien de forma important en funció de la 

disciplina que estiguem considerant. En alguns camps, com per exemple la música, 

els individus creatius aconsegueixen els seus majors assoliments a edats molt més 

avançades. De fet, sembla existir un segon punt àlgid al final dels 60. Un interesant 

estudi realitzat per Alphaugh i Birren (2009), amb adults de edats compreses 

entre els 20 i els 83 anys, intenta explicar a que pot deures el descens en la 

creativitat que sembla produir-se en els adults a partir dels 50 anys. El seu estudi 

indica que aquest descens es podria atribuir a dos factors: una menor habilitat a 

l’hora de resoldre feines de pensament divergent, però també una menor motivació 

cap a la complexitat. No obstant, Bronte (1997), en un estudi realitzat amb més de 

150 adults creatius, va trobar que més de la meitat van indicar que el seu major 

període de creativitat va començar a partir dels 50 anys. Els seus estudis van 

indicar que en els adults saludables el descens en la creativitat no té perquè 

aparèixer. No obstant, el deteriorament cognitiu, sensorial i físic pot afectar als seu 

rendiment creatiu.  

Adams-Price (1998) sosté que el pensament creatiu de les persones joves i dels 

adults majors és qualitativament diferent. En les persones joves, el pensament 

creatiu estaria més associat amb la novetat i la innovació, mentre que en les 

persones grans, la seva creativitat es caracteritzaria més bé per la capacitat de 

síntesi, reflexió i saviesa.  

Foos i Boone (2008) van comparar adults de diferents edats en cinc feines de 

pensament divergent, concloent que els adults majors són tan capaços com els 

adults joves de utilitzar el pensament divergent però que ho fan de forma més lenta, 

necessitant més temps per processar la informació i resoldre les feines.  
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6.3. Com disminuir i augmentar la creativitat 

No tenim un interruptor que activi i desactivi la creativitat ni les idees més originals 

del món van a aparèixer en els nostres caps com per art de màgia. Cal tenir en 

compte certs factors si es vol fomentar o desenvolupar la creativitat d'una persona. 

En primer lloc és important disposar d'una experiència. Necessitem uns 

coneixements i unes habilitats que provinguin d'una interacció amb les coses que 

succeeixen a la vida. 

Són necessàries unes aptituds. La manera que tenim d'afrontar els problemes 

marca la nostra personalitat i, per tant, forja també la nostra manera de treballar. Si 

som una persona amb inquietuds disposada a ajudar als nostres companys, el 

nostre estil de treball tractarà de buscar reptes i trobar les seves corresponents 

solucions d'una manera més creativa. 

La motivació influeix. Hi ha dos tipus de motivació: la motivació extrínseca, 

procedent de l'exterior i que es tradueix en forma d'incentius i promocions, per 

exemple. I la motivació intrínseca, que ve donada per una passió o un interès intern 

i que, d'una manera positiva, té un major impacte sobre la creativitat. 

El tipus de motivació que es triï per incentivar a les persones és vital. Si per ser 

bons creatius hem de dedicar-nos en un 200%, és evident que al final del camí tot 

es limita, senzillament, a estimar el que fem. 

L'ambient en què estem immersos també pot afavorir o, en canvi, obstaculitzar que 

desenvolupem la nostra creativitat. En aquest sentit, resulta de gran profit analitzar 

com ha de ser un ambient en què creixi aquesta habilitat. 

L'element indispensable perquè es doni la creativitat en un context determinat és 

que hi hagi llibertat i flexibilitat intel·lectual que permeti buscar camins diferents als 

convencionals. Així les persones se sentiran valorades i percebran que els seus 

èxits s'aprecien, el que provocarà que se sentin confiades i segures a l'hora 

d'expressar i mostrar les seves experiències, idees o innovacions. En moltes 

ocasions, l'oficina tradicional pot limitar la productivitat i creativitat de les persones. 

En contra, bars o restaurants, així com altres espais més informals, són bons 

exemples de com la creativitat pot ser més rendible en un altre tipus d'espais no 

convencionals. 

En el món empresarial actual, un dels valors diferenciadors és, sens dubte, la 

creativitat dels empleats. Fomentar i desenvolupar aquesta creativitat és sinònim 

d'invertir en l'empresa i en el seu futur. 

Al seu torn, en aquest entorn ha d'haver una gran varietat d'estímuls que fomentin 

la sensibilitat sensitiva, intel·lectual i social: 
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•  Sensitiva: provocant i provant la vista, l'oïda, el tacte, l'olfacte i el gust. 

• Intel·lectual: estimulant la percepció, reptant el nostre sistema de resolució 

d'incidents, augmentant la nostra receptivitat cap a les novetats, etc. 

•  Social: desenvolupant l'empatia, per poder percebre els problemes dels altres. 

Tenint la possibilitat d'investigar, gestionar i experimentar amb diferents materials, 

eines, conceptes, idees i estructures, som capaços d'atribuir noves utilitats i 

complementar-les creativament.  

És molt important que el clima de l'entorn es basi en l'autoavaluació i validació, 

fonamentant la tolerància a la frustració. D'aquesta manera, si el resultat de la 

innovació no és prou satisfactori continuarem treballant persistentment fins a arribar 

a l'assoliment definitiu. 

Podem trobar-nos amb certs elements que dificulten la creació de nous enginys, el 

sorgiment d'idees noves, implementar modificacions en la forma de fer les coses, 

etc. 

Per treure profit de les oportunitats que se'ns presenten, ser capaços de solucionar 

problemes i assolir l'objectiu que ens hem proposat, cal: 

1. Reconèixer que tenim una sèrie de limitacions per a la creativitat. 

2. Concretar quin tipus de dificultat és la que experimentem. 

3. Cercar la forma en què poder superar aquest fre: fomentar la percepció, adquirir 

constància, assumir una disciplina, practicar i utilitzar uns mètodes i tècniques per 

al desenvolupament creatiu. 

4. Participar en la generació d'un entorn en el qual s'afavoreixi la creativitat. 

La creativitat ajudarà a la consecució dels nostres objectius personals, familiars i 

professionals. 

No obstant això, com tot a la vida, ser creatiu no és fàcil; això és causa de la gran 

quantitat de barreres que la mateixa societat li ha imposat a la creativitat. 

El pensament creatiu d'èxit requereix que el subjecte sigui conscient de les barreres 

que poden empobrir la seva creativitat. Superar aquestes barreres ens demana que 

pensem més enllà de les quatre parets i que explorem àrees i direccions a les que 

no estem acostumats. 

Anem a examinar aquelles barreres que limiten la nostra capacitat creativa i que 

estan molt relacionades amb la nostra pèrdua de flexibilitat mental. En el llibre 

‘Estratègies per a la creativitat’, es recullen una sèrie de bloquejos compresos per 

Simberg (1992) de la següent manera:   
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Bloquejos Definició Exemples 

Bloquejos 
emocionals 

Aquells problemes que es 
troben dins de les persones i 
limiten la nostra llibertat per 
investigar i manipular idees.  
 
Els principals són la 
inseguretat i les pors o 
temors. 
 

-Por a fer el ridícul. 
 
-Desconfiança per part 
dels mestres i companys. 
 
-Por a equivocar-se. 
 

Bloquejos culturals Aquells problemes 
relacionats amb el que 
s’estableix com bo o dolent. 
 
Tabús i mites són els 
bloquejos predominants. 
Deriven de la família i 
posteriorment de l’escola. 
 

-Creure que no val la 
pena fantasiejar i 
imaginar.  
 
-El desig d’adaptar-se a 
les normes ja acceptades.  
 
-Adoptar una actitud 
relacionada amb el tot o 
res. 
 
-Ritme frenètic de la 
nostra cultura.  
 

Bloquejos perceptius Són aquells que no permeten 
identificar els problemes que 
es produeixen en una 
situació determinada o la 
informació necessària per 
abordar-lo.   
 
Estan molt relacionats amb 
els prejudicis.  
 

-Incapacitat d’utilitzar tots 
els sentits per a 
l’observació.  
 
-Dificultat per aïllar el 
problema.  
 
-Dificultat en no investigar 
allò que és obvi.  
 

Bloquejos 
intel·lectuals 

Són producte del 
conservadorisme i la falta de 
disposició a utilitzar enfocs 
nous. 
 
Es relaciona amb el passat i 
el que s’ha fet sempre.  
 

-Adoptar una actitud de 
crítica cap a les noves 
propostes.  
 
-Dificultat per canviar les 
coses.  
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Tot i la sèrie de restriccions que ja hem analitzat, tots som creatius, manifestem 

aquesta característica (en un major o menor grau), i podem desenvolupar-la i 

potenciar-la. La comprensió del procés de creació, les limitacions pròpies i les 

restriccions de la societat, ens ofereixen l'oportunitat de posar en pràctica una sèrie 

de mètodes, estratègies i tècniques per assolir un nivell més alt. 

 

6.4. Tècniques de la creativitat 

Una empresa és conscient que en la innovació i en la diferenciació està l’èxit i per 

això molt cops s’enfronta a haver de crear productes i processos diferents dels 

tradicionals, amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat dels seus articles en el 

mercat.  

La generació de noves idees i conceptes o de noves formes d’afrontar i resoldre 

problemes és fonamental per aconseguir aquest objectiu. Les tècniques de la 

creativitat, o “Mètodes d’Investigació d’Idees”, es presenten com una eina eficaç en 

la concepció d’idees i en la recerca de solucions davant d’un problema. A 

continuació es pretén donar una visió global de les tècniques mes útils amb 

l’objectiu de despertar la creativitat de les persones, factor que sol estar poc 

desenvolupat degut fonamentalment a la falta de coneixements en quant a la 

tècnica. 

 Brainstorming: El brainstorming (literalment, "pluja d'idees") és una tècnica 

de producció d'idees, molt utilitzada, sobretot, al món de la publicitat, el 

màrqueting i la indústria. El seu inventor és Alex Faickney Osborn i el 

concepte consisteix en l'acumulació i posterior elaboració i síntesi d’idees 

suscitades amb rapidesa encara que semblin absurdes, entorn d'un nucli 

temàtic, sorgides d'un grup de persones reunides. El seu creador, Alex F. 

Osborn, la va descriure en el seu llibre “Applied Imagination”, publicat 

el 1954. 

 

 Transformació: Tècnica pertanyent al grup de “Desaparició del Bloqueig 

Mental”. Es basa en la recerca de paraules de semblant significat, que 

puguin definir el problema a desenvolupar. Es pot usar un diccionari de 

sinònims per buscar noves paraules. Christopher Jones proposa el següent 

exemple: 

Un dissenyador té per encàrrec eliminar els bassals d'aigua de les voreres. 

Una     primera solució podria ser, esperar l'evaporació. Però requereix un 

temps excessiu. 

En realitzar la recerca en el diccionari de la paraula evaporar, aquesta es 

defineix com eliminar sense deixar rastre, consumir lentament, atenuar, 

suprimir, escapar-se, esvair-se, etc. Algunes d'aquestes paraules proposen, 

noves idees. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Publicitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0rqueting
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_Faickney_Osborn&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/1954
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- Suprimir: Foradar el paviment i ondular-lo. 

- Escapar: Absorbir l'aigua amb un vehicle de neteja. 

- Esvair: Desenvolupar un paviment porós. 

 

 Mètode 6-3-5: És una de les variants del Brainstorming. Redefineix la 

composició del grup, el nombre d'idees a aportar en cada ronda i el temps 

requerit per a generar aquestes. 

Definit el tema a treballar, cada persona del grup anotarà tres idees sobre la 

qüestió plantejada i una vegada transcorreguts cinc minuts de lliurar les 

seves notes al participant del costat, aquest al seu torn podrà aportar noves 

idees o completar les idees d'un altre participant. 

S'acaba quan cada integrant del grup recupera les seves anotacions donant 

per conclosa la sessió. En una altra sessió posterior s'analitzen resultats. 

 

 Ulls nets: Tècnica té com a objectiu generar idees en un grup de treball. 

S'estableix un grup de treball, el qual treballa en la solució d'un problema. 

L'aportació creativa la realitzaran persones convidades a la sessió que no 

tindran cap coneixement del problema, eliminant d'aquesta manera 

limitacions i traves. En alguns casos es recorre a nens perquè participin amb 

idees. 

 

 Combinació: Partint de solucions existents, buscarem possibles 

combinacions que ens generin noves alternatives. Per exemple: sofà + llit = 

sofà cama. 

 

 Inversió: Igual que en la tècnica anterior, partint de solucions existents, 

intentem obtenir resultats sobre la base de la solució inversa a la proposta 

inicial. "Una impressora, per exemple, és una inversió de la màquina 

d'escriure". 

 

 Mètode de les paraules aleatòries: El desenvolupament d'aquesta tècnica 

planteja associar qualsevol paraula o imatge que procedeixi fora del context 

en el qual es treballa, obtenint noves relacions mentals i per tant noves idees 

en les quals basar possibles solucions. Un cop tenim la paraula o imatge 

triada, realitzarem una llista de conceptes o relacions que tinguin a veure 

amb aquesta, per a posteriorment analitzar la llista obtinguda com a 

possibles solucions en la resolució del problema a resoldre. 

 

 Pas endavant – enrere: Es realitza en tenir avanços en el desenvolupament 

d'un producte o situació, trobant-nos amb que en una determinada fase no 

és possible avançar. Llavors s'atura la tasca i s'estudia la situació revisant 

les idees o opcions abandones amb anterioritat, per tal de plantejar una 

solució que permeti l'avanç òptim. 
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 Pmi (més-menys interessant): Aquesta és una tècnica pertanyent als 

Processos Individuals de Generació d'Idees, motiu pel qual es suggereix que 

els resultats siguin avaluats per una altra persona. Consisteix en analitzar 

idees amb els següents criteris: plus (més) relacionat amb la part positiva de 

la idea, el que sembla atractiu d'ella; ‘minus’ (menys) el negatiu de la idea, el 

que no satisfà. 

 

 Els sis barrets del pensament: Aquest mètode se li atribueix al Doctor 

Bono a principis dels anys 80. Es fonamenta per discriminar el pensament, 

mitjançant l'ús de sis maneres de pensar associades a l'acció de posar-se un 

barret d'un color o un altre. El barret pot ser físic o metafòric. Cada un dels 

colors implica un tipus de pensament i són: 

-Pensament amb el barret blanc (objectiu). Amb ell es pretén una mirada 

objectiva de les dades i de la informació.  

-Pensament amb el barret vermell (intuïtiu). Impressions, judicis de valor, 

intuïcions, etc. 

-Pensament amb el barret negre (lògic). Crític: errors, llacunes, etc. 

-Pensament amb el barret groc (optimista). Positiu: desenvolupador  

d’avantatges i de beneficis. 

-Pensament amb el barret verd (creatiu). Gestor del pensament: organitza 

els diferents pensaments, sintetitza i ordena les idees. 

-Pensament amb el barret blau (processador d'idees). Productor d'idees: 

generador de noves alternatives. 

 

Per a la seva aplicació s'hauran d'utilitzar els barrets a estones i en el cas de 

realitzar-se en grup es recomana que tots els participants utilitzin alhora el 

mateix barret. 

 

 Flor de lotus: És un mètode desenvolupat per Yasuo Matsumura, president 

de “Clover Management Research” (Chiba City, Japó). Vincula i registra un 

concepte central i els subconceptes que es generen a partir d’ell. 

Desenvolupant una ordenació visual entre els elements. Exercita l’anàlisi i 

desenvolupa el pensament creatiu. Fases:  

 

1. Escriure el problema en el centre del diagrama.  

2. Al voltant del centre del diagrama, s’escriuen idees vinculades al 

problema, cada idea en un cercle (o pètal). Es suggereix numerar-les 

amb lletres: “Idea A”, “Idea B”, etc.  
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3. Cada nova idea, serà el centre d’un nou subdiagrama que generarà 

encara més idees.  

Aquests són alguns dels moltíssims mètodes que existeixen per a generar noves 

idees. Tanmateix, aquests mètodes no són garantia d’èxit sinó, una guia per 

desenvolupar diferents respostes a problemes plantejats o per plantejar. És molt 

important definir objectius per desprès buscar, preguntar, analitzar i treballar en la 

concreció dels plantejaments, ja que les possibilitats són infinites. Si bé és cert que 

algunes d’aquestes tècniques poden realitzar-se individualment, no hi ha dubte de 

l’enriquiment que suposa el treball en equip.  

 

La competitivitat actual ens obliga a esforçar-nos en la recerca continua de la 
diferenciació, explorant totes les possibilitats que existeixen i aprofitant tots els 
recursos disponibles. 
 

Aquí es troben dues pàgines web on s’expliquen moltes de les tècniques creatives 

existents:   

http://www.innovaforum.com/index2.htm  

http://disseny.ivace.es/es/desarrollo-de-producto/de-la-idea-al-concepto/tecnicas-

de-creatividad.html 

Un altre mètode per crear és escriure. A través de l'escriptura aprenem a conèixer-

nos una miqueta més, a entendre el que ens agrada, a avançar en aquest procés 

de ser, cada dia, més creatius. "Regalar-nos la llibertat d'escriure sense ‘forma’ és 

útil i alliberador perquè estarem per fi fugint d'aquest tipus d'escriptura ‘perfecta’ 

que se'ns imposava de nens a l'escola, on ens obligaven a escriure perfectament, 

amb gramàtica correcta i una estructura clara. Però la vida no és així, lineal i 

ordenada.", deia Isabela Méndez (2012).  

Per finalitzar, adjunto un poema d'Isabela Méndez titulat "Bajo el moño", en el qual 

explica el procés creatiu i ens aporta un exemple del que ella estava defensant.  

Fig. 12- Mètode “Flor de lotus” 

http://www.innovaforum.com/index2.htm
http://disseny.ivace.es/es/desarrollo-de-producto/de-la-idea-al-concepto/tecnicas-de-creatividad.html
http://disseny.ivace.es/es/desarrollo-de-producto/de-la-idea-al-concepto/tecnicas-de-creatividad.html
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Bajo el moño 

Si le pican las ideas,  
rasque con delicadeza, 
así saldrán de su moño 
sin embotar su cabeza. 

Una vez en el ambiente, 
contémplelas con vigor, 
y elija con libertad 
la que resulte mejor. 

Con ímpetu apasionado 
defienda su decisión, 
poniendo la buena idea 
en el campo de la acción. 

Aquellas que no ejecute, 
y resulten atrayentes, 
guárdelas y úselas luego 
en momento conveniente. 

Si vuelve la comezón 
de ideas entre el peinado, 
repita el procedimiento 
con elegancia y cuidado. 

Pero si tras todo esto 
persistiera tal picor 
“suéltese el moño” y esparza 
ideas alrededor. 

Preferible es compartirlas, 
a sentir el desconsuelo, 
que nos produce tenerlas 
enredadas en el pelo. 

 

Un exemple de persona creativa és Thomas Edison que afirmava que per trobar 

una idea brillant, abans haurem de passar per centenars d'idees dolentes. Per 

aconseguir la qualitat, haurem de centrar el nostre pensament en la quantitat.  

Sabies que per descobrir la bombeta, Edison va fabricar abans 999 bombetes que 

no van funcionar? Diuen que quan li van preguntar pels seus fracassos previs va 

respondre: "No he tingut 999 fracassos, sinó més aviat he trobat 999 formes de 

com no fer una bombeta." Igual que Edison, per fracassar, pots tenir 999 idees que 

no funcionin, però per tenir èxit, només necessites una que funcioni.  

Leonardo Da Vinci deia que quan tens una idea brillant, altres la copien 

ràpidament, la clau està en seguir tenint idees brillants... 

 

Fig. 13- Bajo el moño 

http://isabelamendez.com/blog/2012/04/28/bajo-el-mono/
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PART PRÀCTICA 

Per realitzar la meva part pràctica havia de trobar alguna manera de saber si la 

meva hipòtesi, la qual és que els nens tenen més creativitat que els adults, era 

certa o falsa.  

Una de les formes d’esbrinar-ho era calcular la creativitat dels nens, els 

adolescents i els adults, i d’aquesta manera, amb el resultat de la proba, podria 

descobrir si la meva hipòtesi era vertadera o falsa.  

Tanmateix, l'avaluació de la creativitat és una tasca difícil a causa de la complexitat 

que implica calcular un gran nombre de trets característics de la persona. La 

creativitat pot ser avaluada a través de diferents mètodes, un dels més coneguts és 

la utilització de tests estandarditzats. Antigament solien utilitzar, i fins i tot 

equiparar, els resultats obtinguts en proves d'intel·ligència, però, com ja he explicat 

en la meva part teòrica, l'experiència ha demostrat que no sempre les persones 

amb puntuacions altes en aquest tipus de proves resulten altament creatives. Per 

això existeixen actualment diversos formats de proves, tant nacionals com 

internacionals, que centren la seva avaluació en factors com la motivació o 

l’originalitat de la persona, entre altres.  

Així que vaig fer una recerca dels tests més utilitzats actualment per avaluar la 

creativitat i en destaco aquests:   

 

Test Any Definició 

Test de Guilford      

(Prova d'Habilitats de 

l'Estructura de 

l'Intel·lecte) 

1950 Aquesta prova s’encarrega de mesurar el 

pensament divergent. Es caracteritza per 

preguntes a través de diferents jocs que 

avaluen la fluïdesa verbal, d’idees, 

d’associació, d’expressió, la flexibilitat 

espontània, la originalitat i la sensibilitat als 

problemes de l’individu. 

Test de Wallach i Kogan 1965 Són cinc proves que inclouen les 

semblances, els usos alternatius, el significat 

de línies, el significat de dibuixos, etc.  
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Test Any  Definició 

TTCT (“Torrance Test of 
Creative Thinking”) 
 

1966 És un test creat per Torrance destinat a 
l'avaluació del pensament divergent dins del 
context escolar. És un test similar al de 
Guilford però reduint els trets a avaluar en: 
fluïdesa, flexibilitat, originalitat i elaboració. 
 

Test d’Associacions 
Remotes de Mednick 

1967 Consta de 30 ítems; en cadascú es 
presenten tres paraules de significats molt 
diferents i s’ha de trobar un altre que les 
relacioni. 
 

 

Tots aquests tests van ser descartats degut a la seva llargària, que ocasionaria 

dedicar massa temps a cada individu. A més, a Espanya no es va veure 

completada l’avaluació de la creativitat realitzant aquest tipus de tests, així que 

aquestes proves van estar i segueixen estant utilitzades per a continuar amb les 

investigacions sobre la creativitat, i entre les proves més conegudes i 

comercialitzades en Espanya es troben tres: 

- El test d’Abreacció per a l'Avaluació de la Creativitat (TAEC): Creat per De la 
Torre (1996), és el primer test veremat de creativitat que hi ha a Espanya, i tracta 
de presentar al subjecte un full amb 12 figures geomètriques inacabades i que ell 
les acabi. Es pot obtenir una fiable puntuació de creativitat gràfica, encara que 
passant per una complicada correcció. 

- La Prova d'Imaginació Creativa (PIC): D'Artola, T., Ancillo, I., Mosteiro, P. i 

Barraca, J. (2004, 2008 i 2012). La fonamentació teòrica es troba més d'acord amb 

els treballs de Torrance. Suposa un instrument complet i fiable per a la mesura de 

la creativitat, tant verbal com gràfica i consta de tres nivells separats per les edats 

dels subjectes: 

• PIC - N (2004): Destinada subjectes de 8 a 12 anys 

• PIC - J (2008): Elaborada per subjectes de de 12 a 18 anys 

• PIC - A (2012): Destinada a subjectes adults de més de 18 anys. 

El problema d’aquest test és la llargària i la complexitat per validar els resultats.  
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- El test d'Intel·ligència Creativa (CREA): Elaborat per Corbalán, F. J., Martínez, 

F., Donolo, D., Alonso, C., Tejerina, M. i Limagne, M. R. (2003) i veremat amb 

amplies edats (des dels sis anys fins a adults). Es tracta d'una prova senzilla que 

ens permet conèixer, de manera fiable, només l'índex de fluïdesa verbal de les 

persones avaluades, tractant-se d'un aspecte concret de la creativitat verbal. Es 

tracta de què l’individu generi qüestions a partir d’una fotografia en 4 minuts. 

Aquest test el vaig dur a terme, ja que em semblava que podia ser un test ràpid, 

que abastava totes les edats, objectiu i fàcil d’avaluar. Vaig passar el test a 15 

adolescents (14-20 anys), 5 adults (25, 28, 33, 40 i 50 anys) i a 5 nens (7-11 anys). 

Quan vaig tenir aquestes dades, encara que em quedaven 10 adults i 10 nens per 

arribar al meu objectiu de fer 45 proves, vaig realitzar la seva correcció. Durant 

aquest procés, em vaig trobar dificultats: la rapidesa dels adolescents i els adults al 

escriure era molt més gran que la dels infants i, a més, la validació de la prova era 

molt complexa. Així que, malauradament, no vaig saber resoldre els problemes 

presentats i vaig haver de descartar aquesta opció. D’aquesta manera, em tornava 

a trobar en la mateixa situació que anteriorment: havia de seguir buscant una forma 

efectiva per al meu treball d’avaluar la creativitat.  

 

Així que cap d’aquests tests m’anaven bé per avaluar la creativitat d’una manera 

senzilla, fàcil, objectiva, ràpida i sense requeriment d’experts. Aleshores vaig 

començar a buscar noves formes de valorar la creativitat que, encara que no fossin 

de les més utilitzades, tinguessin la mateixa fiabilitat que les altres, almenys en 

Espanya. Finalment, vaig trobar una prestigiosa investigadora i catedràtica 

d’avaluació psicològica anomenada Maite Garaigordobil, que el 2004 va 

desenvolupar dos mètodes per avaluar la creativitat que em van semblar força 

interesants:  

1. La creació lliure d’una quadre (CC): En aquesta prova s’avalua la 

creativitat a partir de l’avaluació del producte creatiu (el quadre). Tanmateix, 

aquest test té dos inconvenients. Per una banda, en aquesta proba només 

s’avalua el producte creatiu i es deixa de banda el procés creatiu, en el qual 

podem observar el camí triat per arribar al producte. Per una altra banda, no 

hi ha una forma objectiva per avaluar la creativitat i és necessària la 

intervenció de dos experts que avaluïn el resultat.  

 

2. L’escala de personalitat creadora (EPC): Aquest test avalua la creativitat 

del subjecte explorant conductes i trets de la personalitat creadora. La prova 

conté 22 frases o afirmacions sobre conductes o trets creatius, plantejades 

en una escala d’estimació amb la qual s’avalua si la conducta o el tret es pot 

aplicar a aquesta persona “res, una mica, bastant o molt”.  A més, per 

l’avaluació dels infants es planteja l’autoavaluació i la heteroavaluació pels 
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professors. Aquesta prova em va semblar una forma objectiva, ja que 

segons el que responien se li sumava fins a quatre punts per cada pregunta, 

sense necessitat de que intervingui cap expert i ràpida de realitzar.  

 

El test EPC 

Per realitzar l’EPC, vaig dividir els individus en tres franges: infants (6-13 anys), 

joves (14-24 anys) i adults (25 anys cap a endevant) i vaig fer-los el test que 

veurem posteriorment a 18 nens, 37 joves i 44 adults, tenint un total de 99 

entrevistes. En principi, la realització del test es feia on-line, tanmateix, hi ha frases 

que són difícils d’entendre pels nens, així que, per assegurar-me que aquest test 

tingués fiabilitat, vaig anar al meu antic col·legi anomenat CEIP Planas i Casals, i 

vaig fer el test personalment, explicant als nens que volia dir exactament 

cadascuna de les frases. Per aquesta raó, hi ha menys tests realitzats per nens que 

per qualsevol de les altres dues franges. (Veure Annex 1).  

Amb aquest test, s’han de llegir les 22 frases i triar per a cada frase “res”, “una 

mica”, “bastant”, “molt”. Segons que es tria en cada frase, es puntua d’una manera 

o d’una altra: si es tria “res”, s’atribueix 1 punt; si es tria “una mica”, 2 punts; si es 

tria “bastant”, 3 punts; i si es tria “molt”, 4 punts. Desprès es sumen tots el punts i 

es divideix entre el total. En el meu cas, com hi havia tantes persones que havien 

fet el test, he reunit totes les respostes en una tres taules per franges, he contat 

quants “res”, “una mica”, “bastant” i “molt” hi havia, he multiplicat pel seu 

corresponent valor, he sumat els resultats i, desprès, he multiplicat el nombre de 

frases que hi havia al test (22 frases) pel nombre de persones que havien fet el test 

en aquella franja d’edat. Posteriorment, he dividit el resultat de la suma de la 

primera operació pel resultat de la multiplicació de la segona operació. Si el resultat 

és d’entre 1 a 1,75 punts, la creativitat la podem anomenar baixa. Si és entre 1,76 i 

2,5 punt, la creativitat l’anomenarem mitja-baixa. Si és entre 2,6 i 3,25 punts, la 

creativitat serà mitja-alta. I si, finalment, el resultat està entre els 3,26 i els 4 punts, 

la creativitat serà alta.  

Aquests han estat els resultats de cada entrevista:  

1) Nens (6-13 anys) 

Els resultats de les enquestes de 18 nens (veure Annex 2) aporten la solució final 

calculada amb la formula abans esmentada, i el resultat ha sigut aquest:  
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Punts totals

Res

Una mica

Bastant

Molt

 

En total:  

 209 respostes amb “molt”, que multiplicat per 4, que és el valor que se li 

atribueix, dóna 836 punts.  

 102 respostes amb “bastant”, que multiplicat per 3, que és el valor que se li 

atribueix, dóna 306 punts.  

 68 respostes amb “una mica”, que multiplicat per 2, que és el valor que se li 

atribueix, dóna 136 punts.  

 17 respostes amb “res”, que multiplicat per 1, que és el valor que se li 

atribueix, dóna 17 punts.  
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Si sumem tots els punts (1295 punts) i ho dividim pel número de nens (18 nens) 

que han fet el test multiplicat pel nombre de frases (22 frases), el resultat seria 3,27 

punts. D’aquesta manera podem dir que la prova marca la creativitat dels nens 

com alta, ja que passa dels 3,26 punts.  

 

2) Joves (14-24 anys)  

Amb els resultats de les enquestes de 37 joves (veure Annex 3), prenem el mateix 

procediment que pels nens i la solució final és:   

 

En total:  

 256 respostes amb “molt”, que multiplicat per 4, que és el valor que se li 

atribueix, dóna 1024 punts.  

 269 respostes amb “bastant”, que multiplicat per 3, que és el valor que se li 

atribueix, dóna 807 punts.  

 224 respostes amb “una mica”, que multiplicat per 2, que és el valor que se li 

atribueix, dóna 448 punts.  

 65 respostes amb “res”, que multiplicat per 1, que és el valor que se li 

atribueix, dóna 65 punts.  
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Si sumem tots els punts (2344 punts) i ho dividim pel número de joves (37 joves) 

que han fet el test multiplicat pel nombre de frases (22 frases), el resultat seria 2,88 

punts. D’aquesta manera podem dir que la prova marca la creativitat dels joves 

com mitja-alta, ja que passa dels 2,6 punts però no arriba als 3,25 punts.  

 

3) Adults (25 anys cap a endevant)  

Amb els resultats de les enquestes de 44 adults (veure Annex 4), realitzem el 

mateix procediment que pels nens i pels joves:   

Punts totals

Res
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Molt

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A
fi

rm
ac

ió
 1

A
fi

rm
ac

ió
 2

A
fi

rm
ac

ió
 3

A
fi

rm
ac

ió
 4

A
fi

rm
ac

ió
 5

A
fi

rm
ac

ió
 6

A
fi

rm
ac

ió
 7

A
fi

rm
ac

ió
 8

A
fi

rm
ac

ió
 9

A
fi

rm
ac

ió
 1

0

A
fi

rm
ac

ió
 1

1

A
fi

rm
ac

ió
 1

2

A
fi

rm
ac

ió
 1

3

A
fi

rm
ac

ió
 1

4

A
fi

rm
ac

ió
 1

5

A
fi

rm
ac

ió
 1

6

A
fi

rm
ac

ió
 1

7

A
fi

rm
ac

ió
 1

8

A
fi

rm
ac

ió
 1

9

A
fi

rm
ac

ió
 2

0

A
fi

rm
ac

ió
 2

1

A
fi

rm
ac

ió
 2

2

Molt

Bastant

Una mica

Res



La creativitat 

 

 

 
 

82 

Punts totals

Res

Una mica

Bastant

Molt

 208 respostes amb “molt”, que multiplicat per 4, que és el valor que se li 

atribueix, dóna 832 punts.  

 314 respostes amb “bastant”, que multiplicat per 3, que és el valor que se li 

atribueix, dóna 942 punts.  

 226 respostes amb “una mica”, que multiplicat per 2, que és el valor que se li 

atribueix, dóna 452 punts.  

 220 respostes amb “res”, que multiplicat per 1, que és el valor que se li 

atribueix, dóna 220 punts.  

 

 

 

 

 

 

Si sumem tots els punts (2446 punts) i ho dividim pel número d’adults (44 adults) 

que han fet el test multiplicat pel nombre de frases (22 frases), el resultat seria 2,53 

punts. D’aquesta manera podem dir que la prova marca la creativitat dels adults 

com mitja-baixa, ja que passa dels 1,75 punts però es queda en els 2,5 punts i no 

arriba als 2,6 punts.  

 

Conclusió: 

Finalment, podríem dir que, segons aquest test, els nens tenen una creativitat alta, 

els joves una creativitat mitja-alta i els adults una creativitat mitja-baixa. D’aquesta 

manera, queda demostrat que la meva hipòtesi, la qual era que els nens tenen més 

creativitat que els adults, és certa. La resposta al per què, la trobem al punt 6 de la 

meva part teòrica, que és, fent un breu resum, que el sistema educatiu i l’ambient 

en el que ens envoltem no és el més adient pel desenvolupament de la creativitat i 

només uns pocs que aconsegueixen superar aquestes barreres i, més tard, els 

bloquejos pertinents, són els creatius que, gràcies als coneixements i les 

experiències adquirides, fan que la nostra societat evolucioni cap a una millor.  

Si trenquéssim aquestes barreres, hi haurien molts més creatius i, d’aquesta 

manera, més competitivitat, que faria que es creessin millors solucions a problemes 

que existeixen.  
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Reportatge de la fira “Connect’Art” 

També vaig fer un reportatge a una fira de joves 

creadors de Badalona anomenada “Connect’Art”. 

Aquesta fira tenia com a objectiu facilitar als joves 

l’oportunitat de donar a conèixer, exposar i 

promocionar els projectes i la seva obra en les 

diverses disciplines artístiques. El Departament de 

Joventut vol reforçar la viabilitat de projectes 

emprenedors dins del món artístic, així com ampliar 

la seva visibilitat a la ciutat, i aquest any era el segon 

que es feia. La fira es composava per diverses 

paradetes on els artistes exposaven les seves 

creacions i per varies representacions teatrals, 

exposicions audiovisuals o de cinema, maquillatge, 

circ, humor, espectacles i un mural animat de 

l’escola Pau Gargallo. 

Aquest reportatge es basava en entrevistes relacionades amb el meu tema i la 

meva hipòtesi i en enregistrar l’ambient de la fira. Hi havia tres tipus d’entrevistes, 

depenent de a qui anava destinada: als vianants, als artistes i als creadors de la 

fira. (Veure Annex 5). 

-Dels vianants puc dir que tots pensaven que els nens tenien més creativitat que 

els adults encara que no sabien respondrem molt bé perquè. La resposta més 

utilitzada va ser: “Perquè tenen més imaginació i no els hi costa utilitzar-la”. A la 

segona pregunta que és: Creus que aquesta obra és creativa? Què hi veus de 

creativa? Tots els vianants em van respondre amb un si i em van descriure la obra 

però cap va aprofundir gaire més. Així que la conclusió de les entrevistes als 

vianants és que el tema de la creativitat, tan important en la nostra societat, és poc 

conegut per la gent i que s’hauria d’informar més, duent a terme més fires com a la 

que hi vaig estar jo, xerrades sobre el tema o espais on exercitar-la. D’aquesta 

manera, aconseguiríem una societat molt més preparada mentalment per aportar 

solucions innovadores a problemes de qualsevol tipus i això faria de nosaltres, una 

societat més moderna i evocada a l’èxit i no al fracàs.  

 

 

Fig. 13- Connect’Art 
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-Tots els artistes em van respondre d’una forma molt similar i, gràcies a això, he 

pogut extreure conclusions sobre com és o, millor dit, com pensa un artista: Els 

artistes o creatius s’inspiren amb vivències personals, gent que estimen, paisatges 

que els hi agraden, etc. Totes les idees els hi han sorgit espontàniament, sense 

pensar-ho, i no a partir d’un procés de llargues estones pensant. Per crear, 

necessiten tranquil·litat, relaxació, serenitat i, la majoria, música. Tots els artistes 

dubten abans de respondrem si són vertaderament creatius però, finalment, ho 

acaben afirmant. A més, cap pensa que la creativitat, degudament exercitada, es 

perdi amb el pas del temps, simplement, no és utilitzada. Finalment, tots 

manifesten, molt segurs, que els nens tenen més creativitat perquè no tenen 

impediments que no els deixin crear.   

-Els creadors de la fira van ser el Toni Alonso, tècnic de joventut de l’ajuntament 

de Badalona, i la Lucia Arbondo, coordinadora del Badiu Jove, i aquestes són les 

conclusions que he tret de l’entrevista:  

 Tots dos creuen que la creativitat, si s’exercita, no es deuria perdre amb el 

pas del temps, encara que hi ha bloquejos que es poden anar presentant 

amb el pas del temps i que fan que s’acabi per deixar d’exercitar la 

creativitat.  

 Al test sobre la definició de la creativitat, els dos van respondre amb l’opció 

b. Això és degut a que el pensament divergent és una característica de la 

creativitat molt important i, si no s’estudia amb deteniment, es poden arribar 

a confondre.  

 Segons ells, la creativitat es pot treballar envoltant-nos d’un ambient relaxat i 

tranquil, amb diversos materials completament inconnexos i, afegeixen, que 

una mica de música mai va malament. Segons l’estudi de música i cervell 

que he posat al punt 3, aquesta teoria queda demostrada.   

Fig. 14- La fira 
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 Per últim, afirmen que la creativitat dels nens és sorprenent perquè tenen la 

capacitat de connectar coses que, aparentment, no tenen cap relació i, a 

més, no tenen problemes de cap tipus que els impedeixin fer el que realment 

volen i crear. Tanmateix, asseguren que els adults tenen les mateixes 

capacitats o més per crear, a la mateixa fira teníem l’exemple, però que han 

d’aprendre a desenvolupar-les, no tenir por ni inseguretats i provar, ja que, 

què més donen tots els fracassos que acumulem, si només fa falta tenir una 

bona idea?  

 

Entrevista als experts 

Per acabar, vaig fer una entrevista a 5 experts del tema per a que expressessin la 

seva opinió i, d’aquesta manera, poder-me guiar jo per aquesta o, si més no, saber 

quina és l’opinió de persones que han estudiat la creativitat i que la observen, 

treballen i viuen conscientment.   

L’entrevista (veure Annex 6) va donar els següents resultats:  

 

1.”Què és la creativitat?” 

De la primera pregunta, la qual vaig relacionar amb el punt 1 de la part teòrica on 

defineixo la creativitat, les respostes més interessants van ser:  

- “És llibertat, joc i imaginació. És el moment més ple de connexió amb la Font 

universal de la ‘creació’”, afirmava Pablo Reyes (30 anys), músic mexicà.  

- “La creativitat són bones idees o, al menys, idees interesants, que poden 

desenvolupar-se i convertir-se en una creació. Sorgeix de la inspiració, sumada a 

coneixements pràctics que permetran la concreció de la idea”, explicava Belén 

García (24 anys), dissenyadora de roba argentina.  

 

2.”Creus que la creativitat es perd amb el pas del temps?” 

De la segona pregunta, la qual la vaig relacionar amb el punt 6 de la part teòrica on 

parlo de l’evolució de la creativitat, les respostes van ser:  

- “No necessàriament. La creativitat s'exercita amb el joc, la llibertat i la imaginació, 

per això qualsevol adult que s'ho permeti pot ser tan creatiu com un nen o fins i tot 

més. La creativitat es pot estancar en tot cas, més que perdre, i és qüestió 

d'exercitar-la de nou per poder sortir d'aquest bloqueig creatiu, que generalment és 

temporal”, contrastava Pablo Reyes.  
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- “Crec que la creativitat, com tot, ha de ser entrenada i estar en constant 

actualització. Si es deixa de banda l'acte creatiu, si no s'estimula, pot perdre’s o ser 

més dificultós tenir una bona idea”, deia Juan Santos (40 anys), creatiu de 

publicitat.  

 

3.”Qui creus que té més creativitat, els nens o els adults?” 

Aquesta era la tercera pregunta que la relaciono amb la meva hipòtesi i que, 

sorprenentment, els experts van respondre amb arguments molt similars: 

- “Els nens poden aparentar tenir més facilitat per connectar amb l'estat creatiu però 

els adults creatius, per la seva experiència, solen tenir més facilitat per polir els 

esforços creatius i alimentar-los”, enunciava Pablo Reyes.  

- "No especialment, depèn del que s'entengui per creativitat, però si bé és cert que 

tenen una major capacitat per a establir relacions originals entre idees i/o 

conceptes coneguts (-Em fa mal el sol als ulls o -Tinc fred, aquesta manta no 

funciona) i a nivell simbòlic són molt més flexibles que un adult (sobretot en l'etapa 

prèvia a l'escolarització). També és cert que una part important de la creativitat és 

la de produir una solució original i un nen no es veu obligat a resoldre situacions 

problemàtiques amb la freqüència amb què ho farà en la mesura que es faci més 

autònom. Tenen la imaginació a flor de pell però no per això són més creatius", 

exposava Juan Santos.  

-"Com a mestre veig que els nens tenen un traç més natural i lliure, així com menys 

autocensura a l'hora d'establir límits a la seva creativitat. Aquesta amb l'edat va 

sent coartada, limitada o encotillada. Guanyen amb els anys coneixements i 

destreses, però perden naturalitat i essència ", sostenia Aureli Segarra (39 anys), 

mestre de secundària de dibuix.  

- "La creativitat, la recerca de sentit, l'experimentació, el joc crec que són trets 

inherents a la persona. I això en un nen es dóna sense cap inhibició, és la seva 

forma d'interaccionar amb el món. L'educació mal entesa, la instrucció van 

modelant aquest impuls, minvant-lo. El sentit moral, el pudor i una forma d'entendre 

la nostra comunitat en termes de rendibilitat fan que aquest impuls vagi ocultant-se 

en la majoria dels casos o bolcant-se en una ocupació professional en altres. Crec 

que no hi ha cap professió que no exigeixi una determinada dosi de creativitat. I 

aquesta repressió d'aquesta creativitat porta a que surti en altres àrees, en el temps 

de lleure. Porta també a un paper més passiu en la creativitat, la consumim, 

consumim art i cultura però poques vegades la protagonitzem. També es referma 

una creença que alguna cosa creada ha de tenir un acabat perfecte com allò que 

consumim. Un nen crea sense aquest tipus de traves. No hi ha un judici propi sobre 

el que crea i amb una mica de sort tampoc ho haurà per part de l'adult. El nen és 
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més creatiu perquè conserva el seu impuls i té menys dificultats per desenvolupar-

lo. Però també hem d'entendre que tots som creatius i que utilitzem aquesta 

creativitat en molts moments del dia a dia per resoldre problemes, no només en 

moments en què aquesta creativitat és visible ", anunciava Fernando Vera (38 

anys), realitzador.  

- “Crec que els nens juguen amb la creativitat i s'imposen menys traves al moment 

de crear qualsevol cosa. La imaginació juga un paper primordial en la creació i els 

adults solen limitar les seves idees amb prejudicis, pors o inseguretats pròpies. Per 

aquesta raó, es va considerar que els nens són més lliures en els seus pensaments 

i tenen més facilitat per crear que la majoria dels adults”, manifestava Belén 

García.  

 

4.”La creativitat d’una persona va canviant amb el pas dels anys?” 

La quarta pregunta també està relacionada amb el punt 6 de la part teòrica, ja que, 

com ja he dit, parla sobre l’evolució de la creativitat. Vegem el que van contestar:  

-“Potser. La creativitat pot estancar-se com ja he esmentat, però exercida, va 

guanyant cada vegada més experiència i capacitat de discerniment. En tot cas, 

crec que amb el pas dels anys la creativitat es torna més selectiva i ben abordada, 

és capaç d'aterrar millor tota aquesta mala herba d'idees, sempre que no perdi la 

fonamental dosi lúdica del procés”, comenta Aureli Segarra.  

-“Considero que si, ja que amb el pas del temps s'incorporen nous coneixements, 

conceptes i vivències que poden estimular o deteriorar la creativitat”, explica Belén 

García.  

 

5.” Per a que serveix la creativitat? Penses que és important?”  

Aquesta pregunta està relacionada amb el punt 6 de la part teòrica on parlo de la 

importància de la creativitat. Les respostes han sigut:  

-“La Creativitat serveix per estar vius. És fonamental. L'ésser humà que no es 

permet ser creatiu s'estanca i va morint a poc a poc. El més engrescador i 

vitalitzant del procés creatiu és el mateix camí que es fa al caminar. És la 

vertiginosa experiència de tenir el cap envoltat d'idees com globus aerostàtics i 

tractar d'atrapar-les a qualsevol preu perquè no es perdin en l'eternitat”, afirmava 

Pablo Reyes. 
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-“La creativitat pot ser molt útil en la vida. Resoldre una problemàtica de manera 

creativa és estimular el cervell, i mantenir-lo actiu. Moltes vegades és necessari 

utilitzar les respostes tradicionals i buscar una millor manera de solucionar la 

manera de fer les coses, i per això és important poder pensar de manera creativa”, 

deia Fernando Vera.  

 

6.”Creus que els animals tenen creativitat? Hi ha alguns estudis que ho 

demostren?” 

La última pregunta va encaminada cap investigacions futures que es poden fer. És 

un tema que em crida molt l’atenció però que si parlava d’això al meu Treball de 

Recerca ja m’hauria anat del tema.  

-“Crec que si. No estic segur sobre si hi han estudis però sens dubte puc recordar 

la forma en què el meu gos va inventar una forma d'obrir la porta de la casa, fet que 

em va semblar de les formes més creatives que he vist mai. Va empènyer el sofà 

amb el seu cap fins aproximar-lo al moble del telèfon al costat de la porta. Així es 

va enfilar cautelós i amb el musell va mossegar la maneta fins a fer-la girar”, 

informava Pablo Reyes.  

-“No sé si podem considerar creatius als animals, ni tampoc sé sobre estudis al 

respecte. Certes situacions animals poden semblar enginyoses, però considero que 

són instintives, ja que tots els animals de la mateixa raça es comporten igual i 

segueixen, en general, les mateixes normes. Considero que la creativitat és un acte 

que ens distingeix individualment, i que no és comú que això passi en el regne 

animal”,  manifestava Belén García. 

 

Conclusió: 

Per acabar, afegeixo que tant en el test, com en el reportatge, com en les 

entrevistes als experts, tot indica que els nens tenen més creativitat que els adults i 

això és a causa, com ja he dit anteriorment, del sistema educatiu, de l’ambient que 

ens envolta, de les influències que tenim, dels diferents bloquejos però, sobretot, de 

no creure en nosaltres mateixos. Com diu Fernando Gonzales, els que triomfen, 

ho deuen a una creença arrelada, generalment a la creença en si mateixos. Perquè 

si canviem la forma de veure les coses, les coses canvien de forma. Només hem 

de creure en nosaltres mateixos per fer grans coses.  
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CONCLUSIÓ 

Tots pensen que el camí cap a l’èxit és aconseguir un treball amb una certa 

rendibilitat i una estabilitat a llarg termini. Però aquest pensament no és del tot cert, 

ja que vivim en un món en el qual l’evolució i la innovació queden a l’ordre del dia. 

Per aconseguir aquestes dues transformacions, és indispensable un alt grau de 

creativitat, ja que és la base d’aquestes, i actualment no es dóna.  

Sembla una paradoxa afirmar que, actualment, els nens tenen més creativitat que 

els adults, ja que els adults són els què, amb el pas del temps, adquireixen 

coneixements i experiències. Això és degut a una sèrie de factors com són el 

sistema educatiu, l’ambient que ens envolta, el valor que li donem a les coses i, per 

tant, el pensament arrelat a aconseguir beneficis que només són factibles a curt 

termini però, que a la llarga, no ens faran evolucionar cap a una societat moderna i 

ens quedarem estancats per manca de gent creativa que la faci avançar.  

Si no hi haguessin aquests factors que impedeixen el desenvolupament de la 

creativitat, la paradoxa esdevindria inexistent.  

La hipòtesi d’aquest treball tractava de demostrar que els nens tenen més 

creativitat que els adults, i gràcies a les xerrades de Sir Ken Robinson, que  queden 

resumides al punt 6 de la part teòrica, les entrevistes als experts efectuades a la 

part pràctica, els quals el 100% d’ells opinen que la hipòtesi és certa, i el test de 

l’EPC, que calcula i valida la creativitat en tres franges d’edat, aquesta hipòtesi 

sembla confirmar-se.  

El resultat final del test EPC indica la creativitat de cadascuna de les tres franges 

d’edat, i ho podem veure resumit en la següent gràfica:  
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Així mateix, no veia possible parlar de la hipòtesi sense abans haver tractat el tema 

de la creativitat. Per aquest motiu, he efectuat una recerca profunda en molts 

àmbits com són la definició de la creativitat, la personalitat del creatiu, la ubicació 

de la creativitat, les relacions amb aquesta i altres aspectes a tenir en compte.  

De les entrevistes als experts, destaco la resposta de Belén García, que resumeix 

el resultat de la hipòtesi: “Crec que els nens juguen amb la creativitat i s'imposen 

menys traves al moment de crear qualsevol cosa. La imaginació juga un paper 

primordial en la creació i els adults solen limitar les seves idees amb prejudicis, 

pors o inseguretats pròpies. Per aquesta raó, es va considerar que els nens són 

més lliures en els seus pensaments i tenen més facilitat per crear que la majoria 

dels adults”. 

La conclusió, aleshores, és que, a causa de diverses barreres que minven el 

desenvolupament de la creativitat amb el pas del temps, els adults deixen d’utilitzar 

la creativitat i es centren en tot el que envolta el pensament convergent i, per 

aquest motiu, els nens tenen més creativitat que els adults actualment.  

Per finalitzar el treball, unes frases per reflexionar:  

- “Un home amb una idea nova és un boig fins que la idea triomfa”.- Mark 

Twain.  

- “Tots som genis. Però si jutges a un peix per la seva habilitat per trepar 

arbres, viurà tota la seva vida pensant que és un inútil”.- Albert Einstein.  

- “Quantes coses perdem per por a perdre”.- Paulo Coelho.  

- “Què seria la vida si no tinguéssim el valor d’intentar alguna cosa nova?”.- 

Vincent Van Gogh. 
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Annex Nº 1.- Test EPC. 

EPC. ESCALA DE PERSONALITAT CREATIVA 

Garaigordobil, 2004 

SEXE:                                       EDAT:                                          ESTUDIS: 

Instruccions: Llegeix les següents frases i indica amb una senyal (X) en què 

mesura te les pots aplicar a tu mateix.  

Frases Res Una 
mica 

Bastant Molt 

1. Mostro curiositat sobre moltes coses fent continues 
preguntes sobre diferents temes. 

    

2. Faig preguntes inusuals/ sorprenents per la meva edat.      

3. Tinc facilitat per identificar problemes que existeixen, per 
exemple, en l’escola, a casa, amb els amics.  

    

4. Dono solucions originals a problemes que observo.      

5. Utilitzo materials d’un mode original i creatiu.      

6. Invento jocs originals.     

7. Construeixo altres objectes amb materials que tinc al 
voltant.  

    

8. Em motiven els reptes.      

9. Mostro interès per activitats artístiques.      

10. M’agraden els jocs intel·lectuals que requereixen pensar 
i buscar solucions noves. 

    

11. M’agraden els jocs de paraules.      

12. Invento cançons, poemes, bromes, histories…     

13. M’agrada imaginar coses fantàstiques, irreals.      

14. M’agrada escoltar relats, contes i històries.      

15. M’interesso per moltes coses i tinc moltes aficions.     

16. M’agrada aprendre coses noves.      

17. Sóc independent.      

18. Tinc sentit de l’humor, m’agrada fer bromes.      

19. Sóc perseverant, quan començo una feina, sóc constant 
i la termino encara que em costi.  

    

20. Estic obert a noves experiències, m’agraden els canvis i 
les novetats.  

    

21. M’agraden les situacions que impliquen risc i aventura.     

22. Sóc creatiu.     
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Annex Nº 2.- Resultats del test EPC als nens. 
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Annex Nº 3.- Resultats del test EPC als joves. 
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Annex Nº 4.- Resultats del test EPC als adults. 
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Annex Nº 5.- Entrevista Connect’Art. 

ENTREVISTA CONNECT’ART (18-10-2014) 

(*) En quina franja d’edat estàs? (9-13) (14-24) (25-36) (37-59) (60-cap a endavant)  

(*) Sexe:  

(*) Estudis i/o professió: 

 

Vianants 

1) Qui creus que té més creativitat, els nens o els adults? Per què? 

2) Creus que aquesta obra és creativa? Què hi veus de creativa? 

3) T’agrada? Què creus que representa? Per què ho creus?  

 

Artistes 

1) Com has arribat a crear la teva obra? En què t’has inspirat?  

2) Quant de temps has trigat en fer-la? T’ha costat molt? Tens cap mètode per 

inspirar-te?  

3) Et consideres una persona creativa? Per què? Què vol dir ser creatiu?  

4) Què representa la teva obra? 

5) Creus que la creativitat es perd amb el pas del temps? Per què?  

6) Qui creus que té més creativitat, els nens o els adults? Per què?  

 

Creadors-Organitzadors del concurs  

1) Quin ha sigut el motiu pel qual s’ha creat aquesta fira?   

2) Hi ha fires iguals o similars per a altres edats? Per què? 

3) Quins han sigut o seran els criteris d’avaluació del concurs? 

4) Creus que la creativitat es perd amb el pas del temps? Per què? 

5) Què és la creativitat? 
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             a) La creativitat és la capacitat per captar la realitat de manera singular, 

generant i expressant noves idees, valors i significats (Menchén, 2002). 

(Creativitat). 

             b) La creativitat és la resolució de problemes de forma diferent a com ho fa 

la major part dels subjectes (Guilford, 1950). (Pensament divergent). 

             c) La creativitat és la capacitat de construir imatges mentals, visualitzar, 

asombrar-se, somniar i anar mes enllà de tot allò percebut o real (Mnechén, 2002). 

(Imaginació). 

6) Com es pot treballar la creativitat? 

7) Qui creus que té més creativitat, els nens o els adults? Per què? 
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Annex Nº 6.- Entrevista experts 

ENTREVISTA EXPERTS  

Edat:                          Sexe:                          Estudis i/o professió: 

 

1) Què és la creativitat? 

2) Creus que la creativitat es perd amb el pas del temps? Raona la resposta. 

3) Qui creus que té més creativitat, els nens o els adults? Raona la resposta. 

4) La creativitat d’una persona va canviant amb el pas dels anys? Raona la 

resposta.  

5) Per a que serveix la creativitat? Penses que és important? Raona la resposta. 

6) Creus que els animals tenen creativitat? Hi ha alguns estudis que ho demostren? 
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