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Dos Punts és el nom d’un projecte multimèdia sense 
ànim de lucre que busca recuperar l’hàbit d’inter-
canviar correspondències.

Aquest tipus d’intercanvi permet dialogar de forma 
pausada i reflexiva, donant valor al missatge i al 
temps d’espera de cada resposta. 

Enmig de l’actual saturació informativa i bombardeig 
constant de missatgeria instantània, creiem neces-
sari rescatar aquest format per assolir diàlegs més 
introspectius, raonats i significatius.
Per fer-ho, aquest projecte promou la creació d’un 
model de correspondència renovat que permeti 
utilitzar les arts plàstiques i els formats audiovisuals 
com el vídeo, la fotografia o el so per expressar-se i 
intercanviar idees, pensaments i impressions de la 
vida quotidiana, tal com es feia amb les cartes escrites.

Dos punts també és el nom de la plataforma web 
sota el domini www.dospunts.org, on es compartirà 
el material en format epistolar creat en el marc 
del projecte.

L’objectiu principal és posar en contacte a persones 
diverses amb inquietuds per compartir i conversar 
de formes diferents i en una dimensió de la conversa 
a la qual estem poc habituats. D’aquesta manera, es 
pretén estimular la creativitat a l’hora d’expressar 
aquelles coses de la nostra quotidianitat que no solem 
comunicar, trobant en les diferents disciplines 
artístiques la sensibilitat per mostrar idees que potser, 
d’altres maneres, no se sabrien transmetre.

Aquest projecte va néixer de la necessitat d’establir 
una correspondència entre dues persones acostu-
mades a parlar de manera improvisada i amb ganes 
d’experimentar amb noves formes de comunicació. 

Després d’enviar-nos una primera vídeo-carta, 
s’evidencia que aquest format estimula la crea-
tivitat a l’hora de parlar sobre aquelles accions i 
elements quotidians, despertant, així, els aspectes 
més creatius de la comunicació humana.

Aquesta primera peça audiovisual va anar seguida 
de més cartes que experimentaven amb altres llen-
guatges i permetien exposar missatges del mateix 
tipus de manera molt diversa. 

Les correspondències prèvies entre els creadors del 
projecte, han servit per explorar les possibilitats del 
format, experimentar de primera mà els beneficis 
o inconvenients d’aquest tipus de diàleg i elaborar 
un exemple de cara a presentar l’activitat a entitats 
externes. Descobrim, també a través d’aquest diàleg, 
que sabem molt l’un de l’altre sense arribar-nos a 
conèixer. Les cartes ens apropen a aspectes de 
nosaltres que durant el dia a dia estan amagats. Es 
poden consultar aquestes correspondències a l’annex 
d'aquesta memòria.

D’altra banda, al llarg d'aquest curs i en el marc 
d’aquest treball, s’ha realitzat un primer projecte  
per publicar a la plataforma web de Dos punts. 
Aquest, recull el procés de creació i el resultat 
d’una correspondència audiovisual entre dos cen-
tres de rehabilitació psiquiàtrica; l’un a Barcelona i 
l’altre a Rutigliano (Itàlia). 

La producció d'aquestes correspondències s’ha guiat 
a través de diversos tallers - impartits pels creadors 
de la plataforma - a ambdós centres de salut mental 
per tal de reflexionar i crear seguint les premisses 
d’aquest treball.

1. Presentació
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Volem que Dos punts es converteixi en un espai virtual per: 

CRÉIXER  
Dos Punts és un projecte escalable. En aquest sentit, començarà a treballar i a publicar projectes petits, d’àmbit 
local i que compten amb la implicació total dels creadors de la plataforma, amb l’objectiu d’anar creixent i 
sumant projectes, generant un espai cada cop més autogestionat i de referència on tothom qui hi estigui 
interessat, pugui compartir els seus projectes de correspondències.

PENSAR   
Volem que en aquesta plataforma les persones reflexionin sobre la comunicació i l’intercanvi que hi ha 
en un diàleg, més enllà de les converses quotidianes i els missatges instantanis en xats o xarxes socials.

EXPERIMENTAR
Dos punts és com un laboratori virtual: amb el diàleg que provoca l’intercanvi de cartes i amb la confrontació 
d’imatges, pensaments, paraules, etc. de diferents procedències, es generen idees que no haguessin pogut apa-
rèixer de cap altra manera, tal com passa en un laboratori d’experiments.

ESTIMULAR   
Dos Punts s’ha ideat com una eina a l’abast de les persones. Un espai digital de visualització i, per tant, inspira-
ció i estímul per portar a terme els propis projectes de correspondències i apropar distàncies geogràfiques, 
generacionals, ideològiques o culturals.

COMUNICAR-SE   
El principal objectiu de Dos punts és establir diàlegs pensats, compartint i intercanviant impressions 
amb la plena consciencia d’estar-nos comunicant amb tot el que comporta. 

2. Manifest

Primers destinataris: Els primers projectes de la 
web són reculls de correspondències entre persones 
d’aquells col·lectius més vulnerables en el context 
de comunicació actual: Infants i joves creixent i 
educant-se enmig d’aquesta saturació informativa i 
aquelles persones que, per algun motiu o altre, tenen 
poc o nul accés a les actuals formes de comunicació 
immediates. 

Futurs destinataris: A mesura que el projecte creixi, 
volem arribar a un punt de participació en el qual qui 
mira els projectes publicats a Dos punts, sigui també 
qui li interessi fer-los. 
Tothom té coses de dir i no volem que ningú se 
senti alienat d’un sistema cultural que, encara ara, 
és considerat elitista o excloent.
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3. Definició del projecte

La incomunicació

  ¿Si el universo moderno de la comunicación, de la hipercomunicación, no nos 
hubiera sumido en lo insensato, sino en una enorme saturación de sentido, consumiéndose 
con su éxito; sin juego, sin secreto, sin distancia? […] ¿Si toda esta mutación no dependiera, 
como creen algunos, de una manipulación de los sujetos y las opiniones, sino de una 
lógica sin sujeto en la que la opinión se desvanecería en la fascinación? […] ¿Y si todo ello 
no fuera entusiasmante ni desesperante, sino fatal?

 Jean Baudrillard, El otro por sí mismo, Barcelona, Anagrama, 1988

El filòsof francès Jean Baudrillard sostenia que "el destí i la condició de les societats 
avançades actuals és que qualsevol fet tendeix a degradar-se com a tal i a esdevenir es-
pectacle o objecte de consum. Informacions i interpretacions, emeses i rebudes en allau, 
s'igualen en qualitat de mers simulacres de la realitat"1.

Segons Baudrillard, actualment hi ha dos grans temes dels quals no només és difícil, 
sinó impossible parlar: la comunicació i la informació. Principalment perquè ambdues 
es troben rodejades de moltes fantasies tecnològiques creades per sostenir el mite de la 
comunicació. La gran dificultat per parlar-ne es deu al fet que, actualment, pertanyen al 
món de les imatges, de l'espectacle i de les aparences.

La societat actual es caracteritza per una doble concentració humana: la física, en grans 
zones metropolitanes, i la telemàtica, en grans xarxes comunicatives que enllacen tots 
els territoris. Aquesta doble i intensa interacció humana en dues connexions, provoca 
fenòmens que ja avançava Baudrillard: en lloc de perfeccionar-se la comunicació a partir 
de les noves tecnologies, aquesta tendeix a desaparèixer a causa de la saturació d'infor-
mació. La comunicació, un acte humà per excel·lència, s'ha convertit en una operació 
tecnològica. Acabem confiant més en aquestes tecnologies que en l'observació dels aspec-
tes més humans de la comunicació, que tenen a veure amb la manera d'expressar-se, des 
de la tria del llenguatge fins a la gesticulació inconscient.

En certa manera, Dos punts pren de referència la tesi de Baudrillard. Notem que aquesta 
saturació d'informació ens impedeix comunicar-nos de forma clara i, sobretot, retenir 
coneixements i intercanviar-los sense fer ús de les tecnologies de la informació. 
També pensem que aquesta hipercomunicació ha derivat a una no-comunicació o, si 
més no, a una falta de reflexió sobre aquesta - tant en els missatges que rebem com en 
els que emetem -.

1. Gonçal 
Mayos Solsona 
a Baudrillard 
i la societat 
simulacre. 
A Barcelona 
Metropolis. 
Abril-juny, 2010. 
En línia
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D'una manera menys radical, no pensem que s'hagin de descartar aquestes tecnologies que han permès 
connectar-nos en xarxa, sinó aprofitar tots els mitjans que tenim a les nostres mans per reprendre una 
comunicació més significativa i raonada. Aquest objectiu es podria haver plantejat de moltes formes, però 
el format que més ens ha convençut per reentendre les bases de la comunicació és, precisament, el de la 
correspondència. A continuació presentem, doncs, què és i què significa per nosaltres aquest format.

Què entenem per correspondències?

Una relació per correspondència parteix d'un diàleg entre dues persones normalment separades per una 
distància. Quan encara no es concebia la comunicació instantània que ara permeten els telèfons i Internet, 
allò que propiciava l’inici d’aquest format de diàleg acostumava a ser la distància territorial: una llunyania 
física que no permetia veure a l’altra persona i entaular-hi una conversa directa.

Actualment, la correspondència es relega a allò que no volem que sigui instantani, sinó part d’una conversa 
més pausada, reflexiva o ideada al voltant d’una temàtica que pot ser tan simple com les impressions del 
dia a dia. En aquest sentit, Dos Punts facilita aquest objectiu de reduir distàncies, però ja no solament 
territorials, sinó distàncies generacionals, ideològiques o culturals.

Consideraríem el correu electrònic una de les formes actuals que ha pres la correspondència. Li reservem 
espai a allò que volem pensar, que no responem de forma improvisada. Es veu exemplificat en l’ús estès 
del correu electrònic per temes laborals. Ens preguntem, però, perquè no intentem pensar i “rellegir” els 
nostres diàlegs en altres àmbits de la vida quotidiana.

L’origen del nostre projecte són aquelles cartes o postals que s’enviaven antigament per comunicar assump-
tes personals i que ara hem substituït pel format xat o altres sistemes de missatgeria instantània o xarxes 
socials. Hi ha coses d’aquelles cartes que s’han perdut i que creiem necessari recuperar.

Aquesta essència insubstituïble de l’intercanvi de correspondències, “aturar-se a pensar” sabent que el 
que fas quedarà de forma material al llarg del temps, no és quelcom intrínsec de les cartes en paper. És 
per això que aquest projecte parteix de la idea de reelaborar aquestes cartes clàssiques a través de disciplines 
contemporànies com són el vídeo, la fotografia o altres tècniques d’expressió, mantenint aquesta idiosin-
cràsia de la correspondència i el seu diàleg íntim i pausat.  

Fer una carta és un exercici molt personal que pot fer prendre consciència d’un mateix a la vegada que s’esta-
bleix un vincle de confiança amb un interlocutor. Escriure una carta, doncs, requereix una introspecció 
personal i ser conscient de a qui t’estàs dirigint i de com adaptar aquesta investigació personal a un mis-
satge per a un receptor concret.

Dos punts vol estimular una nova tendència de contingut multidisciplinari basat en la dinàmica de la carta, 
l'element de l'espera i la comunicació pensada.
Aquest format de correspondència multidisciplinari - no només escrit -, pretén potenciar una connexió 
dels llenguatges creatius per experimentar amb els diversos vehicles que poden transportar un missatge. 
Explorar diferents disciplines comunicatives ajuda a comprendre millor la globalitat de la comunicació, del 
llenguatge i fins i tot de l'art.

Per tot això, el format de difusió que pren aquest projecte, és a dir, el format interactiu, és l'idoni per 
publicar i presentar aquestes correspondències. És un format multimèdia capaç d'integrar i donar visibi-
litat a les diferents disciplines artístiques - recurrent a les tecnologies de "digitalització" audiovisuals - i, a 
més, està obert a tothom i té una capacitat de difusió molt gran i poc restrictiva. Creiem, a més, que activa 
l'espectador, que pot aprofundir en totes les vessants del projecte gràcies a les capacitats dels cercadors 
d'Internet i fins i tot pot animar-se a realitzar el seu propi projecte de correspondències.
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Seguint l'ètica organitzativa de Dos punts, les obres no es modificaran per part nostra 
abans de ser publicades i es respectaran els drets d'autoria i els d'imatge a partir dels 
formularis d'autorització pertinents2. Com s'ha dit, es tracta d'un projecte sense ànim 
de lucre, per tant, en cap cas la intenció serà explotar econòmicament els projectes 
publicats ni cobrar per l'accés als continguts per tal de garantir la possibilitat d'accés a 
tothom a la nostra plataforma web.

Com s'ha dit, no es modificaran les obres i es donarà llibertat als creadors. La vida 
que se'ns explica - sobretot des dels mitjans de comunicació -, està determinada per la 
situació general de la societat; una societat que no deixa espai per a tot. Volem que Dos 
punts expliqui la vida de maneres diferents, amb correspondències que parlin d'històries 
aparentment irrellevants i que, sense descriure explícitament la nostra societat, posin en 
evidència els seus discursos predominants i la singularitat de les persones que l'habitem.

Per últim, volem esmentar en aquest punt que creiem en aquest projecte de final de 
grau com una espècie de retorn a la societat de la formació que hem adquirit en aquesta 
Universitat pública. El dret a la comunicació és universal i nosaltres, com a graduats 
en aquest sector, juguem un paper important a l'hora de decidir el camí que prenen els 
nous models de comunicació actuals. Esperem que Dos punts acabi fent una petita 
aportació a aquests canvis que estem vivint en la manera d'intercanviar missatges i 
contribueixi a conscienciar-nos sobre la importància de conservar un tipus de diàleg 
més reflexiu i pensat.

2 Pel primer 
projecte publicat 
a la plataforma, 
s'han utilitzat 
els formularis 
d'autorització de 
drets d'imatge 
que la  UPF posa 
a la disposició 
dels alumnes. 
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És evident que la correspondència no és un format nou; de fet, en el seu sentit més clàssic, 
el podríem arribar a considerar obsolet. Tampoc és nova aquesta renovació del format 
en diferents disciplines i, afortunadament, comptem amb molts referents de persones i 
projectes que han demostrat els usos i el potencial comunicatiu d’aquest tipus de diàleg. 

En aquest apartat de la memòria, juntament amb les imatges adjuntes, repassem de forma 
molt breu els projectes epistolars que més han inspirat la realització d’aquest treball i han 
servit d’exemple en nombroses ocasions durant la creació de les nostres pròpies cartes i 
durant el transcurs dels tallers i activitats als centres de rehabilitació psiquiàtrica de Bar-
celona i Rutigliano. 

Dos punts s’emmiralla en aquestes obres i vol recollir propostes de caràcter similar, adap-
tades als temps actuals, però amb el mateix valor educatiu, cultural i artístic que l’ha inspirat. 

Correspondències literàries

Les primeres publicacions que contenen projectes epistolars entre dues persones les 
trobem en la literatura, concretament en l’edició de llibres que recullen cartes escrites per 
personatges reconeguts de la nostra història1. Sabem que de cartes se n’escriuen des de 
l’Antiga Roma i, gràcies a elles, s’han pogut descobrir alguns dels trets més humans de les 
persones que habitaven aquelles èpoques i de l’entorn que les rodejava. 

Al llarg d’aquesta història s’han publicat milers de manuals sobre com escriure cartes, 
però sovint s’ha obviat “allò essencial” que permet aquest format. Les cartes són exerci-
cis molt personals i fins i tot han arribat a desenvolupar els seus propis subgèneres quan 
aquestes revelen les intimitats dels seus interlocutors. Cartes d’amor com les de James Joy-
ce a Nora Barnacle - d’un caràcter eròtic accentuat - o les que s’han recollit entre Gustav 
i Alma Mahler, demostren el potencial de la carta com a contenidor d’aquelles emocions 
fortes que costen d’expressar de manera improvisada. Pensaments que passen fugaçment 
per dins el cap i que la carta permet plasmar, compartir i perpetuar en el temps. 

Altres autors han experimentat amb aquest format i l’han convertit en una mena de diari 
dialogat. A La Vita Nova, Dante manté diverses converses - de caràcter bastant visceral 
- amb el seu cor i narra el seu desamor amb Beatriu mitjançant aquest recull epistolar di-
rigit al seu propi òrgan vital. És un altre estil de correspondència dirigida a un mateix - i a 
l’hora a un lector -que utilitza la carta com un mitjà per reflexionar i prendre consciència 
del propi ser i sentir.

1. S’han recollit 
grans intercanvis 
epistolars entre 
personatges tan 
diversos com 
Ciceró i Petrarca, 
Ovidi a Epistulae 
ex Ponto (Cartes 
des del Mar 
Negre), Lorca i 
Dalí o Joan Sales 
i Mercè Rodore-
da, entre molts 
d’altres.

4. El Contingut: Referents i breu marc teòric
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Correspondències en les arts plàstiques

Aviat s’evidencia que les correspondències poden anar més enllà de les paraules escrites i que 
allò que fa especial les cartes no és el seu format en escriptura tradicional, sinó quelcom que 
va més enllà i englova diàleg, pensament, comunicació i distància. El Mail art o Art postal és 
una de les referències més importants a l’hora de vincular creació artística i correspondències. 
Es tracta d’una pràctica artística que utilitza l’enviament per correu postal com a canal de 
distribució. El fet d’utilitzar aquest mitjà de transport condiciona les característiques de l’ob-
jecte que s’envia, en la seva mida, pes o forma, que s’han d’atenir a les condicions establertes 
pels diferents serveis postals de cada país. En aquesta pràctica el canal és part integrant - i a 
vegades de major pes - i aporta el soroll, la incertesa o la intervenció sobre l’obra a través de 
les diferents fases administratives per les quals transcorre el viatge postal. El Mail art, però, 
és més que un intercanvi d’art a través del correu. És, sobretot, comunicació. Art i comuni-
cació es fonen en l’enviament postal, prevalent un sobre l’altre segons cada ocasió i artista.

Un dels trets essencials del Mail art, que ha influenciat notablement el projecte de Dos punts, 
és la llibertat d’expressió total per part del creador. Tots els treballs rebuts s’accepten i s’ex-
posen, sense pressions, seleccions o editors. No hi ha vendes. El Mail art no fa negoci i els 
treballs enviats romanen en poder dels seus receptors, que tenen dret a exposar-los, col·lec-
cionar-los o disposar d’ells com ho vulguin, amb una certa obligació entesa de preservar-los.

Una de les obres que més ha inspirat aquest projecte, ja des dels seus inicis, és la famosa cor-
respondència entre John Berger i John Christie (1997-1999), que recull les converses entre 
ambdós artistes sota el títol “Te mando este Rojo Cadmio”. Es tracta d’una correspondència 
que barreja la carta escrita amb tècniques emprades en el Mail art i tocs personals de diverses 
arts plàstiques com el dibuix, el collage o la fotografia, juntament amb l’edició en diferents 
formats dels productes resultants - sobretot petits llibrets autoeditats-. 

El projecte va començar quan Christie va enviar a Berger un quadrat pintat de color ver-
mell carmí. A Berger, aquest color li va suggerir innocència; “...el vermell de la infància (...) 
el vermell de parpelles joves tancades amb força”. A partir d’aquest primer estímul, es va 
anar creant tot un diari; un llibre d’intercanvis de cartes, notes, escrits, dibuixos... formant 
una peça que explora noves formes de mirar i entendre el món a través de les impressions 
d’aquests dos autors.

En un context més proper, destaquem també el Quadern de correspondències de Joan Ponç 
(1948 - 1984), que demostra com aquest format reflecteix característiques íntimes de les 
persones i autors que el realitzen i, en aquest cas, permet entrar dins l’univers de Joan Ponç 
d’una manera molt directe, donant pistes per entendre la resta de la seva obra i les seves 
inquietuds creatives. A nivell visual, es val de tècniques diferents, expressant totes les seves 
idees no solament amb la paraula escrita, sinó a partir de dibuixos esbossats i imatges que 
passen pel seu cap en diferents presentacions visuals i que s’allunyen del pensament més 
literari i convencionalment emprat en les cartes.

 
Correspondències fotogràfiques

Marcelo Brodsky, juntament amb Guido Indij, va escriure el que s’anomenà “Manifest Cor-
respondentista” com a pròleg del llibre Correspondencias Visuales (2007-2009). Allà de-
fineixen que una correspondència visual és un confrontament d’imatges de procedències 
diferents - de dos interlocutors - que, en xocar, creen una obra nova. El diàleg fusiona les 
dues parts i el resultat pren una dimensió conjunta que és molt més que la suma estrictament 
matemàtica de les dues parts.
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A partir d’aquest manifest, Brodsky, en col·laboració amb altres artistes2, comença a man-
tenir un intercanvi de fotografies i, en algun cas, dibuixos, que encaixen amb aquesta 
definició de “la correspondència”.

Brodsky troba dos sentits a la paraula correspondència: per una banda, “semblança”. 
Dues parts diferents es corresponen entre elles quan, posades de costat, semblen tenir 
quelcom en comú - es corresponen -. D’altra banda, una correspondència també s’entén 
com una dinàmica d’intercanvi d’obres que requereix almenys dos protagonistes creadors 
que exerceixin les funcions de remitent i destinatari de manera alternada. Aquests dos 
“correspondents” reben una obra i han de trobar “correspondències” - enteses en aquest 
sentit de semblança - que la responguin creant un fil d’imatges que, connectades entre 
elles, adquireixin un sentit global.

No es tracta només d’emplaçar en una línia temporal imatges amb semblances o relacions 
“sinestèsiques”, sinó de crear una “correspondència”, una seqüència, un conjunt autònom 
que, de forma global, tingui un sentit diferent del que tenien les imatges inicials que el 
conformen. En definitiva, els dos punts de vista s’han d’acabar trobant. A les imatges 
annexades a continuació, es poden veure exemples del resultat de Brodsky i els seus in-
terlocutors. 

Hi ha maneres d’entendre la correspondència fotogràfica que s’allunyen més de la inter-
pretació i l’ús que en fa Brodsky. El fotollibre Japan -日本 (2011), de Tina Bagué i Toru 
Morimoto, recull una correspondència de 181 fotografies d’aquests dos autors: les unes 
en color, les altres en blanc i negre. El llibre té dues portades per tal que els lectors el 
puguin llegir per ambdós costats i descobrir, així, dues mirades diferents - l’autòctona i 
l’occidental - del Japó a través de la càmera fotogràfica. La peça final es pot entendre com 
un exemple de correspondència amb un sentit global que pretén revelar l’essència d’un 
poble, d’una realitat i dues maneres de mirar-lo.

 
Correspondències Audiovisuals

Com s'explicarà al següent apartat, el primer projecte publicat a Dos punts, així com 
també les cartes entre els dos creadors de la plataforma, denoten una forta influència dels 
referents de correspondències en vídeo. Una correspondència audiovisual és, segons 
Josep Ramoneda3, una “dinàmica cinematogràfica” basada en l’intercanvi epistolar de 
continguts en format vídeo. És, en certa manera, “un retorn als orígens, a la fase artesa-
nal del seu aprenentatge”, un aprenentatge que s’aconseguia i se segueix aconseguint a 
través del diàleg, l’intercanvi d’impressions, experiències i, per tant, coneixements sobre 
una realitat. Les correspondències fílmiques són produccions sense grans parafernàlies: 
una càmera que observa i una edició bàsica que associa les diferents idees d’aquesta ob-
servació.

L’experiència més comuna i generalitzada de l’espectador de cinema és la que es té amb 
aquell cinema entès com un gran espectacle de masses. Consegüentment, aquella matèria 
fílmica documental que fa ús del cinema per observar i escriure, acostuma a quedar des-
plaçada a llocs minoritaris d’un circuit més especialitzat.

Dos punts pren de referència aquesta matèria fílmica sense grans adornaments i narra-
da des de la intimitat, que dota el cinema d’humanitat i el fa més reconfortant per a les 
persones, més enllà de l’entreteniment immediat que puguin proporcionar algunes grans 
produccions.

2. Manel Esclusa, 
Cassio Vasconce-
llos, Pablo Ortiz 
Monasterio, Mar-
tín Parr i Horst 
Hoheisel 

3. Paraules de Jo-
sep Ramoneda a 
la nota de premsa 
de l’exposició To-
tes les cartes del 
CCCB (2011)
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Actualment, amb un smartphone a la mà, tot el món és cineasta en potència. Gairebé 
tothom filma escenes de la seva vida quotidiana i fa circular les seves pròpies imatges. Mi-
guel Ángel Baixauli4 adverteix, però, que això que s’anomena “cinema domèstic”, d’allò 
quotidià, d’allò pròxim, etc., córrer el perill de convertir-se en un “cinema domesticat”, 
és a dir, un cinema que “reprodueixi els models i els codis dominants del monolingüisme 
cultural globalitzat”.

Tant en aquestes correspondències que prenem de referents, com en les que proposem 
per als projectes de Dos punts, s’intenta evitar la reproducció d’aquests codis i significats 
convencionals per tal de subvertir-los, ja sigui a través del diàleg, la llibertat expressiva, 
l’absència de pressió econòmica o d’èxit pel resultat, l’experimentació prèvia a l’enregis-
trament de la carta, etc.

S’intenta revisitar allò que veiem cada dia i buscar la manera d’explicar-ho per tal que ens 
pugui sorprendre tant a nosaltres com als nostres destinataris.

Hem pres de referència les correspondències publicades a l’exposició del CCCB, a càrrec 
de Jose Luis Guerin i Jonas Mekas, Isaki Lacuesta i Naomi Kawase, Albert Serra i Li-
sandro Alonso, Víctor Erice i Abbas Kiarostami, Jaime Rosales i Wang Bing i Fernando 
Eimbcke i So Yong Kim. També d’altres correspondències fora del marc d’aquesta expo-
sició, com les de Robert Kramer i Steve Dwoskin. En elles s’estableixen diàlegs creatius 
al voltant del cinema i es viu la comunicació d’una manera molt més intensa. El to que 
prenen aquestes filmacions és molt més afectiu, íntim i disposat a donar a conèixer de 
forma directa determinats pensaments i idees, d’una manera que, en alguns tipus de pro-
duccions, el cinema convencional no admetria.

No només hem pres de referència aquestes cartes, sinó també diaris de cineastes que han 
anat enregistrant el seu dia a dia. Jonas Mekas va popularitzar el cinema-diari gairebé 
com un gènere autònom, però també trobem exemples paradigmàtics als diaris de David 
Perlov, Johan van der Keuken o Naomi Kawase, on es fa ús del cinema per explicar les 
singularitats dels humans i la seva relació amb el món que els envolta: casa seva, els seus 
éssers propers, el seu paisatge, la seva forma de vida... Les cartes no deixen de ser diaris 
bidireccionals i conformen un acte molt semblant al d’intercanviar aquests diaris íntims.

Una de les característiques més comunes - encara que no generalitzades - d’aquestes cor-
respondències audiovisuals és l’ús recorrent del pla subjectiu, establint una analogia entre 
la càmera i l’ull que mira. La persona que filma escull una realitat delimitada per l’en-
quadrament de la càmera i l’observa, l’interpreta, l’investiga, l’intueix.... L’ull fa moure la 
càmera que ens mostra la nostra manera de mirar. Aquesta és una de les idees que més 
s’han volgut recalcar als tallers de Dos punts als centres de rehabilitació psiquiàtrica. La 
importància de concebre la càmera com un element a través del qual mirar i no tant com 
una eina per enregistrar.

El projecte de Dos punts està en gran part inspirat per la tasca de l’associació A Bao A 
Qu i el projecte de pedagogia del cinema “Cinema en Curs”. Concretament, hem pres de 
referència en molts moments un dels seus projectes més destacats: Des dels nostres barris 
- Desde nuestros barrios (2014-15), una correspondència fílmica entre els alumnes de 3r i 
4t d’ESO de l’Institut de Bellvitge (Barcelona) i el Colegio Montserrat (Madrid). Malgrat 
no comptar amb la col·laboració de cineastes professionals, en l’organització i rodatge 
dels tallers que hem dut a terme hem pres de referència la dinàmica de creació d’aquestes 
cartes que han sigut claus pel desenvolupament del nostre treball. 

4. BAIXAULI, 
M.Ángel. ¿Cor-
respondencias 
fílmicas o corres-
pondencias audio-
visuales? - article 
en línia -.
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La correspondència musical

Unes de les correspondències creatives més prolífiques d’aquest recull, han estat les mu-
sicals. Sens dubte, aquest tipus d’intercanvi va tenir el seu punt àlgid en la pràctica del 
que s’anomena “Cassette Culture”; una escena underground al voltant de la producció i 
distribució de música en cintes de cassette per mitjà del correu postal. Aquesta cultura 
formava part del “Mail art” dels anys 70 i 80 i era deutora de l’ètica i estètica punk del 
DIY, que encoratjava als músics independents i amateurs a compartir la seva música i 
descobrir-ne de nova.

Els músics gravaven les cintes a casa i establien un diàleg musical a través del correu 
postal, enviant els cassettes a les adreces que publicaven revistes o programes de ràdio 
especialitzats. El correu funcionava com una xarxa de distribució per on els músics re-
bien inspiració i enviaven els resultats, creant una petita base de seguidors que escolta-
ven i contestaven les diferents creacions. Aquells qui van aconseguir destacar en aquest 
panorama, van acabar mantenint un llarg fil de correspondència amb músics diversos 
amb qui, després d’un intens diàleg musical, van acabar col·laborant i creant peces que no 
haguessin pogut sortir sense aquesta correspondència prèvia5. 

Destaquem, en aquest cas, la figura de Minóy (1951-2010), un “Mail Artist”, “Noise 
Maker”, artista digital, un enigma i una de les grans llegendes del període sociològic/
musical de la Cassette Culture. Va començar a enviar cintes a diversos programes de 
ràdio, sense cap comentari escrit ni informació de referència. Eren cintes autoeditades i 
amb portades úniques i fetes a mà on enregistrava sons de tot tipus  amb un equipament 
mínim que, malgrat tot, aconsegueix transportar a un univers indefinit amb la seva so-
noritat abstracta.

Ràdios i revistes especialitzades publicaven la seva direcció i, aquells qui contestaven 
per correu a les seves cartes musicals, començaven a intercanviar cassetes amb ell en una 
correspondència de poques paraules; només música noise i paisatges sonors. Els que el 
coneixien afirmaven que era molt introvertit, que mai mantenia contacte directe amb les 
persones ni se’l veia fora de casa. De fet, la majoria dels seus interlocutors no el va arribar 
a conèixer mai en persona.

Si s’analitza el valor d’aquestes correspondències en l’àmbit personal, l’intercanvi i aquest 
diàleg amb compositors de l’exterior servien a Minóy de teràpia pel trastorn mental que 
patia: una agorafòbia que li impedia viatjar, agafar el cotxe i, sovint, conèixer i comuni-
car-se directament amb les persones. Gravava les cartes a mitjanit, quan estava tranquil 
i es podia inspirar, i les enviava a programes de ràdio o a les desenes de músics i artistes 
amb qui es cartejava i intercanviava creacions. Va acabar deixant un llegat que, encara ara, 
és intensament buscat en fòrums i altament pagat en botigues de segona mà.   

En uns moments en què sembla que l’art es perd enmig de la tempesta d’informació, la 
petita xarxa de seguidors que pot proporcionar el correu postal ajuda a establir vincles 
artístics i diàlegs - en aquest cas musicals - raonats, pensats i treballats amb cura per con-
testar l’obra dels teus interlocutors i ser contestat per aquests.

De correspondències musicals se’ns segueixen fent actualment i Internet en facilita una 
difusió i èxit molt més significatius. És el cas d’un altre dels nostres referents, el disc Give 
Up (2003) del grup The Postal Service; una col·laboració musical feta per correu que va 
desembocar en un disc molt popular de la música indie dels 2000. El desembre de 2001, 
Jimmy Tamborello va enviar un CD-R de música electrònica al vocalista Ben Gibbard, 

1. És el cas de 
músics com R. 
Stevie Moore, 
Martin Newell o 
Al Margolis.
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qui va afegir-hi melodies i va retornar-li per tal que hi fes més capes i retocs, i així successivament al llarg 
de la producció del disc. L’intercanvi es va anar produint a distància durant 10 mesos, afegint bateries, gui-
tarres i teclats, fins que Gibbard va acabar i enregistrar les lletres i es va donar per acabada la composició 
de l’àlbum. 

Com és evident, el grup es va anomenar The Postal Service pel seu mètode d’intercanviar idees, tant a nivell 
musical com temàtic, ja que la correspondència aborda temes personals en referència a l’amor, la fama, la 
història i l’amistat.

La correspondència en el Còmic

Per últim, hem consultat algunes correspondències il·lustrades en format còmic. El traç d’un dibuix és molt 
expressiu i capaç de comunicar més enllà de les paraules d’una vinyeta. És un gest molt personal, que surt 
directament del propi moviment i el perpetua en el temps sobre un suport. No hi ha dos traços iguals i per 
això dues persones poden intercanviar missatges a partir de juxtaposar un element tan bàsic com és la línia. 

Edmond Baudoin i Tanguy Dohollau, van mantenir una correspondència dibuixada durant dos anys, que 
encara que en un principi no seguia cap camí preestablert, després de tractar-hi tot el que els passa pel cap i 
per la punta dels seus pinzells, va acabar resultant una mena de diari bidireccional que explica una història 
de misèria i denúncia de l’opacitat del món. El traç de Baudoin és violent, ple de taques i imperfeccions que 
transmeten la seva ràbia d’una forma molt directa. Les cartes de Dohollau tenen un estil molt més preci-
osista i d’un realisme incòmode que qüestiona la bellesa del món en els motius de les seves vinyetes, que 
reflexionen sobre la humanitat i l’amor. S’estableix una intimitat artística d’una fortalesa que costa de trobar 
en les col·laboracions en còmic. Els seus vincles artístics es troben en extrems oposats, cosa que aporta a 
l’obra una tensió constant que evidencia clarament que hi ha un diàleg entre pàgina i pàgina d’aquesta cor-
respondència que es va publicar en un llibre l’any 1995 sota el títol La diagonale des jours.

També és interessant el còmic que recull la correspondència que els dibuixants mexicans Jis i Trino van 
intercanviar entre 1997 i 2009. Va editar-se sota el títol Asuntos Moneros i la pròpia editorial introdueix 
el llibre amb aquestes paraules que Jis havia dit a Trino durant aquest intercanvi de cartes: «Amigo Trino, 
escribir y dibujar estas cartas tan íntimas y recibir las tuyas es lo único que le da sentido a mi vida. Por favor, 
conservémoslas en secreto como testimonio de nuestro vínculo hasta que la muerte nos separe». Malgrat 
tot, Trino va decidir publicar-les, cosa que converteix aquest llibre en una mostra de la intimitat violentada. 
Unes cartes sinceres enviades sense consciència de “públic” més enllà d’un únic destinatari.  
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Correspondències literàries

Correspondències en 
Arts plàstiques - El Mail Art.
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Pàgines de I Send You This Cadmium Red
de John Berger i John Christie
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Pàgines de I Send You This Cadmium Red
de John Berger i John Christie
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Quadern de correspondències
Cartes de Joan Ponç  

a Joan Brossa i a Xavier Corberó
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Correspondències fotogràfiques
Pàgines de Correspondencias Visuales  

de Marcelo Brodsky amb Horst Hoheisel
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Correspondencias Visuales 
de Marcelo Brodsky amb Ortiz 

Monasterio i Manel Esclusa
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Pàgines de Correspondencias Visuales  
de Marcelo Brodsky amb Martin Parr
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Pàgines de Correspondencias Visuales, 
de Marcelo Brodsky i Cassio Vasconcellos
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Fotografies de Japan - 日本.
Tina Bagué i Toru Morimoto
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Correspondències Audiovisuals

Fotogrames de Correspondencia(s):
José Luís Guerín i Jonas Mekas;
Isaki Lacuesta i Naomi Kawase
Victor Erice i Abbas Kiarostami 
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Fotogrames de Des dels Nostres Barris/Des de nuestros barrios, 
alumnes del Colegio Montserrat i l’Institut Bellvitge.

Cinema en Curs 2014-15

Cinema-diari de Jonas Mekas, 
David Perlov i Naomi Kawase.
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Correspondències musicals
La Cassette Culture

Correspondències en còmic
Le Diagonale Des Jours
Correspondència entre 

Edmond Baudoin i Tanguy Dohollau
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5. Primers passos

Des del mes de setembre de 2017 fins a principis 
del 2018, es van realitzar els primers passos per 
començar a abordar el tema de les correspondències 
i decidir de quina manera es feia. 

La recerca dels referents recollits a l’apartat anterior, 
va ser crucial a l’hora de començar a definir possibles 
projectes i objectius que volíem aconseguir, però 
no es va aprofundir veritablement en el tema fins 
que vam reprendre les correspondències personals 
entre els dos creadors de la plataforma Dos punts. 

Les nostres cartes havien començat l’any anterior 
arrel d’una assignatura de la Universitat i les volíem 
continuar de forma més experimental. La premissa 
va ser utilitzar diferents formats adaptables, d’alguna 
manera, a la visualització en digital - i intentar ex-
pressar aquelles coses que no dèiem normalment 
en les nostres converses diàries. 

Tal com es pot veure en el resultat d’aquest diàleg - 
als annexos d’aquesta memòria -, la conversa arranca 
amb una exploració de la nostra memòria familiar, 
revisitant el lloc d’on venim i preguntant-nos què 
en queda actualment. Els records són un tema 
tractat inconscientment al llarg de totes les cartes, 
en especial, la manera que tenim de conservar-los 
i les modificacions que aquests pateixen al llarg del 
temps fins a arribar a perdre’s. 

La realització d’aquest projecte personal s’ha pro-
duït en paral·lel al disseny de la plataforma i a la 
creació dels projectes de correspondències en els 
centres de salut mental, cosa que ha servit tant per 
organitzar els continguts i el format de visualitza-
ció de la pàgina web, com per experimentar i provar 
maneres interessants de comunicar els missatges. 
També han funcionat com a motor per definir la 
idea del que ha acabat sent Dos punts, que ha evo-
lucionat molt des de la seva concepció i s’ha anat 
acotant per tal d’arribar a destinataris que en un 
principi no contemplàvem. 

La idea inicial d’aquest projecte era convidar artistes i 
creadors a realitzar els seus projectes de correspon-
dències a partir de les seves disciplines creatives 
habituals. En cap moment descartàvem, però, que 
aquesta plataforma fos de tots i tothom hi pogués 
participar. Ens vam adonar que si començàvem 
dirigint-nos a aquest target acostumat a crear i a 
comunicar-se amb un públic que són “els altres”, 
no aconseguiríem que aquesta plataforma fos in-
tegradora i s’acabaria convertint en una editorial o 
una galeria d’art virtual que compartís aquest tipus 
de projectes per un públic. Era una opció a tenir 
en compte però que notàvem que deixava enrere 
la necessitat d’ensenyar a tothom les possibilitats 
d'explorar personalment aquest format de creació.

Teníem diverses opcions quant a destinataris: 

Per una banda, com ja s’ha dit, podíem posar en 
contacte a parelles d’artistes. D’altra banda, artis-
tes i persones no necessàriament vinculades al món 
de la creació. De la mateixa manera, també teníem 
present la possibilitat de posar en diàleg a parelles 
de persones no habituades a la creació artística, de 
diverses edats i procedències - geogràfiques, socials… 
-. Aquesta era l’opció menys concreta, tot i que en-
cara segueix sent un dels objectius marcats per la 
plataforma quan aquesta creixi. A més, també ens 
agradava la idea de convertir Dos punts en un pro-
jecte educatiu adreçat a infants i joves d’escoles 
diferents. De fet, en referència a aquest últim punt, 
vam mantenir una trobada amb els responsables de 
Cinema en Curs per establir una col·laboració - que 
definim a continuació - que ha quedat pendent de 
realitzar en un futur pròxim. 

No va ser fins a mitjans de novembre que ens vam 
adonar que aquest projecte s’havia d’acotar i que, 
malgrat mantenir aquesta voluntat d’escalar i abas-
tar cada cop més destinataris, s’havia de definir un 
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començament i fer un primer projecte concret que 
permetés anar ampliant la plataforma a poc a poc.

En aquell moment, la Laia Casas, una amiga nostra, 
marxava a treballar a un centre de rehabilitació 
psiquiàtrica a Itàlia i va ensenyar-nos que les per-
sones usuàries d’aquest centre realitzaven petites 
produccions audiovisuals com a part de la seva 
teràpia rehabilitativa. Això ens va cridar molt 
l’atenció i vam veure clar que, dins les possibilitats 
dels nostres destinataris, no havíem contemplat su-
ficient aquests col·lectius de persones denominats 
“minories”, que sovint queden apartats dels pro-
ductes culturals. 

Parlant amb ella, ens vam adonar que tot allò que 
ens havia impulsat a tirar endavant aquesta idea, 
s’adequava perfectament als objectius d’aquest cen-
tre i complementava aquests exercicis d’expressió 
artística i personal que volia que els seus pacients 
portessin a terme. 

Temptejant el terreny, vam començar a buscar si a 
Catalunya hi havia alguna institució semblant. En 
vam trobar moltes. Vam contactar amb algunes 
d’elles i ens hi vam acostar a conèixer què feien. 
Una d’elles va ser des d’on s’ha realitzat aquesta 
part del projecte: el servei de rehabilitació comuni-
tària de Ciutat Vella per a persones amb malalties 
mentals cròniques, que de seguida es van mostrar 
disposats a col·laborar amb la proposta.

El fet de treballar en col·laboració amb un servei 
sociosanitari ens va generar molts dubtes i, sobre-
tot, moltes necessitats i va comportar, gairebé de 
forma instintiva, la nostra implicació directa en 
el projecte com a “equip humà”, en contacte amb 
els usuaris dels centres a través de diferents tallers 

i activitats. Això és un dels trets diferencials del 
nostre projecte que, malgrat tenir la seva “seu” i 
instrument de difusió a Internet, hi segueix havent 
una comunicació cara a cara.

Així doncs, el pas evolutiu més gran que ha fet 
aquest projecte ha partit des de la voluntat de gesti-
onar i publicar projectes de correspondències autò-
noms des de darrere la pantalla d’un ordinador fins 
a conèixer directament els participants i estimular 
la creació d’aquests projectes a través d’exercicis i 
trobades recurrents. 

A partir d'aquí, es van produir diverses reunions 
amb els responsables dels centres implicats - in-
closa una visita al centre d'Itàlia per acabar de 
concretar la dinàmica de l'activitat i un calendari 
hipotètic - i es va fer una llista de totes les tasques 
que s'havien de tenir en compte per tirar endavant 
els projectes. 

Un dels elements del treball que hem intentat te-
nir clar des dels primers passos, és el format de 
difusió de tots aquests projectes. Conscients que la 
manera de compartir-los és molt important, vam 
decidir dissenyar la nostra plataforma web des de 
zero, adaptada al màxim a les nostres necessitats. 
Durant els primers mesos i a mesura que preparà-
vem aquest primer projecte per publicar a la plata-
forma, vam definir l'estructura de la pàgina web. 
En aquest moment vam decidir que hi hauria un 
apartat dedicat exclusivament al procés de creació 
d'aquests projectes, i per això vam començar a es-
criure un diari que, com explicarem més endavant, 
forma part i acompanya la publicació de les corres-
pondències.
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6. Els projectes: correspondències

El primer projecte publicat a la web de Dos punts 
és el recull d’una correspondència audiovisual entre 
persones usuàries del Centre Diürn de Rehabilitació 
psiquiàtrica a Rutigliano i del Servei de Rehabilitació 
Comunitària de Ciutat Vella.

A ambdós centres hi assisteixen persones que pa-
teixen d’algun tipus de trastorn mental en diferents 
moments de la seva evolució i que, malgrat estar 
majoritàriament compensades clínicament, presen-
ten algun tipus de dificultat en el seu funcionament 
social. Aquests espais, tant a Barcelona com a Itàlia, 
organitzen activitats que els permeten participar en 
un procés de rehabilitació activa per facilitar la seva 
reintegració en la comunitat.

El centre des d’on s’envia la primera carta està situat 
a Rutigliano: una localitat de la província de Bari, al 
sud-est d’Itàlia, a la regió de la Puglia. El centre for-
ma part del Gruppo Phoenix; una institució dedicada 

a la rehabilitació psicològica i psiquiàtrica en diferents 
àmbits. Des d’allà participen un grup de 4 persones 
que ideen i elaboren les vídeocartes d’aquesta corres-
pondència amb el suport tècnic i l’acompanyament 
de 3 dels treballadors del centre. En aquest cas, els 
participants tenen experiència prèvia en la realitza-
ció de peces audiovisuals, ja que una de les activitats 
que realitzen des de fa temps és un videoblog ano-
menat Ventidue TV, gestionat per ells mateixos amb 
el seu propi contingut audiovisual.

L’altre centre participant està situat al bell mig del 
nucli antic de Barcelona, al barri de Ciutat Vella, i 
forma part del servei de salut mental del Parc Sani-
tari de Sant Joan de Déu. S’han animat a participar 
en aquest intercanvi de correspondències 5 persones 
sense experiència prèvia en l’audiovisual i acompa-
nyades, sobretot en l'àmbit tècnic, pels dos creadors 
de la plataforma i 2 educadors del centre, que han 
ajudat a organitzar la logística de l’activitat.

6.1. Presentació i objectius específics

6.1.1. PROJECTE 1: Centres de Rehabilitació Psiquiàtrica de Rutigliano i de Ciutat Vella.

TÍTOL: A c’appartin
LOCALITZACIÓ: Barcelona - Rutigliano
DATES: De febrer a juny de 2018
SUPORT: Vídeo
NOMBRE DE CARTES: 4
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Les temàtiques que es treballaran prèviament al diàleg són:

Objectius principals*:

Generar INTERCANVI CULTURAL: aprendre 
d’una altra cultura, persones, espai i situació.

Cinema i llenguatge audiovisual Intercanvi cultural Rehabilitació psiquiàtrica

Agafar consciència sobre el propi “JO”, la pròpia 
cultura i el propi espai que habitem.

Estimular la CREATIVITAT.

Aprendre a COMUNICAR-SE. Aprendre a 
comunicar la nostra manera de veure i viure, amb 
veus sinceres amb moltes coses per ensenyar i amb 
idees per compartir.

Aprendre, també, a comunicar-se amb un altre 
llenguatge de comunicació no-instantània: 
L’AUDIOVISUAL.

Trobar noves maneres de DIALOGAR de forma 
pausada i reflexiva; estimular el format "carta” 
per tal que les persones puguin parlar en una altra 
dimensió de conversa a la qual no estem habituats.

Descobrir la SENSIBILITAT audiovisual de cadascú.

Construir un projecte en EQUIP que representi la 
veu de tots els participants.

Desenvolupar la capacitat REFLEXIVA i 
EXPRESSIVA, compartir idees i treballar tant 
l’expressió d’aquestes com l’escolta de les altres 
perspectives.

Crear la sensació de “COMUNITAT” i alineació: 
un espai amb components d’àgora.

CONTINUÏTAT. Projecte escalable i continuable 
amb possibles intercanvis futurs.

Compaginar la DIVERSIÓ i la SOCIALITZACIÓ

Fer una DIFUSIÓ del projecte resultant a la 
pàgina web de Dos punts amb la voluntat de “de-
construir” l’estigma i promocionar la participació 
de les persones amb un diagnòstic o patiment 
mental dins les activitats de creació artística i social.

* Depenent de la temàtica escollida en el diàleg de correspondències, poden haver-hi objectius en conseqüència d’aquesta.

40



El segon projecte publicat a la plataforma de Dos 
punts arrancarà l’octubre vinent i s’acabarà durant 
el mes de maig de 2019. Es tracta d’un projecte de 
correspondències que es durà a terme durant un 
curs acadèmic entre alumnes d’una escola i membres 
d’un casal de gent gran de Catalunya, els quals 
s’intercanviaran cartes en diferents formats combi-
nant l’audiovisual i l’escriptura tradicional. 
De moment tan sols s’ha dissenyat una breu ideació 
del projecte, que es concretarà un cop iniciat el 
contacte amb els centres implicats.
Durant el passat mes de gener de 2018, es va inten-
tar iniciar el projecte emmarcant-lo dins el termini 
de l’actual curs acadèmic (2017-18), però per raons 
organitzatives i per tal de concentrar energies en el 
projecte dels centres de rehabilitació psiquiàtrica - que 
ja havia començat -, es va decidir ajornar aquesta 
correspondència de cara al curs vinent.
Així i tot, es va produir un primer contacte amb 
possibles centres implicats. Vam trobar-nos amb la 
Núria Aidelman, una de les coordinadores de l’as-
sociació A Bao A Qu, que ens va recomanar con-
tactar amb l’Escola de Bordils (Gironès), coneguda 
per haver participat en diverses ocasions al pro-
grama Cinema en Curs. D’altra banda, també vam 
contactar amb casals de gent gran, un dels quals es 
va mostrar especialment receptiu a iniciar l’activi-
tat: el Casal de Gent Gran de Torelló (Osona).
Quan es va decidir ajornar el projecte, ambdós 
centres van acceptar parlar més endavant de com 
organitzar l’activitat amb temps i així donar conti-
nuïtat a Dos punts.
Així doncs, a diferència del projecte ja publicat dels 
centres de rehabilitació psiquiàtrica, el que s’explica 
i concreta a continuació i a l’apartat 6.2.2. Metodo-
logia del projecte “Escola i Centre de gent gran”, 
respon a una ideació i plantejament hipotètic per 
tirar endavant l’activitat en un futur pròxim. 

La idea va sorgir mentre definíem els primers des-
tinataris del nostre projecte. Com s’ha explicat, un 
dels principals objectius de Dos punts és combatre  
els efectes d'aquesta sobresaturació informativa 
que dificulta la retenció de coneixements en edat 
d’aprenentatge i que, amb el sistema educatiu actual, 
afavoreix la superficialitat en l’estudi.
Els temps han canviat molt i molt de pressa i actu-
alment conviuen persones que han viscut i crescut 
en entorns molt diferents. No volem jutjar si els 
canvis han sigut o no positius, però sabem que 
les generacions més grans tenen moltes coses per 
aprendre de les més joves i viceversa. Aquest projecte 
neix de la voluntat de facilitar aquest intercanvi de 
coneixements intergeneracionals d’una manera 
pausada i contraria a la instantaneïtat dels missatges 
que acostumem a rebre i a enviar actualment; pensant 
en profunditat allò que ensenyem i aprenem, tant 
de nosaltres mateixos com dels altres.
Aquests canvis en els sistemes de comunicació ac-
tual han propiciat que molta gent gran hagi quedat 
desvinculada dels nous mitjans de comunicació pú-
blics com les xarxes socials o els dispositius mòbils 
connectats a Internet. Parlem de manera generalit-
zada i és evident que hi ha moltes excepcions, però 
hem comprovat que és el cas d’una bona part de 
les persones de més de 65 anys, prenent d’especial 
referència el casal de gent gran de Torelló esmentat 
anteriorment.
Gairebé de forma oposada, aquesta informatització 
dels sistemes de comunicació ha propiciat que cada 
vegada els infants - o preadolescents - s’exposin al 
públic d’Internet des de més petits i ho facin sense 
aturar-se ni qüestionar-se massa què estan comuni-
cant ni de quina manera, a través de mòbils, tauletes 
i ordinadors connectats a xarxes socials, amb una 
important presència de l’audiovisual com a suport 
d’exhibició i presentació.

6.1.2. PROJECTE 2: Correspondències entre una escola i un centre de dia de gent gran 

TÍTOL: A definir
LOCALITZACIÓ: (Provisional) Bordils - Torelló
DATES: Curs acedèmic 2018-19
SUPORT: Fotografia, paper (escrit) i vídeo
NÚMERO DE CARTES: A definir - entre 6 i 8
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Participants - per confirmar -:

Escola de Bordils: Alumnes d’entre 3r i 6è de 
primària de l’escola Bordils, proposada per Cinema 
en Curs, que ja tenen experiència en aquest tipus de 
projectes, sobretot en el camp del cinema.

Casal Cívic de la gent gran de Torelló: Membres 
d’un casal de dia del municipi de Torelló, sense 
experiència prèvia en el camp de l’audiovisual i 
acostumats a realitzar activitats tradicionals com 
per exemple rebosteria, ceràmica, contes, punta al 
coixí o herbes remeieres. Són activitats gairebé en 
“perill d’extinció” i alhora molt vinculades a aquesta 
manera de fer les coses de forma pausada i artesanal.

B

T

Objectius principals*:

Les temàtiques que es treballaran prèviament al diàleg són:

COOPERACIÓ i retroalimentació de coneixement.

Apropar DISTÀNCIES, geogràfiques, 
generacionals, ideològiques, culturals...

Experimentar amb FORMATS AUDIOVISUALS, 
descobrint la sensibilitat per comunicar-se amb ells.

Reflexionar sobre el record, la MEMÒRIA i 
l’herència d’aquests records i memòries.

Descobrir RITMES, temporalitats i altres maneres 
de viure, jugar o relacionar-se. 

GLOBALITZACIÓ CURRICULAR [Escoles]:
Tot el que s’aprèn a l'escola pot aplicar-se a les cor-
respondències i expressar-se amb un altre llenguatge.

DIVERSIÓ i la SOCIALITZACIÓ

Crear en EQUIP, respectant la veu de tots.

Llenguatge audiovisual - pràctica - Intercanvi intergeneracional Història de la comunicació AV

* Depenent de la temàtica escollida en el diàleg de correspondències, poden haver-hi objectius en conseqüència d’aquesta.
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6.2. Metodologia i procés de creació

6.2.1. PROJECTE 1: Metodologia i procés de creació als Centres de Rehabilitació Psiquiàtrica

A. Preproducció

El projecte parteix d’una proposta per part dels 
creadors de Dos punts als educadors i responsables 
d’ambdós centres de rehabilitació psiquiàtrica. 
Es presenta un calendari hipotètic on s’encabeix 
un programa “acadèmic” que permet complir els 
objectius marcats anteriorment i treballar les temà-
tiques i referents exposats en aquest treball. 

Després de conèixer el videoblog de Ventidue TV 
que es gestiona des del centre de Rutigliano, definim 
que el suport d’aquestes cartes serà en vídeo. 
El treball creatiu en l’audiovisual aporta molts 
avantatges en els processos de rehabilitació psicolò-
gica, ja que inconscientment es parla de temes que 
podrien resultar incòmodes o frustrants de tractar 
en una teràpia convencional i es revelen aspectes 
íntims i identitaris que es poden tractar amb les 
psicòlogues del centre. D’altra banda, la dinàmica 
de rodatge en equip ajuda a treballar aspectes fo-
namentals de la reinserció comunitària, així com el 
fet de compartir i comunicar-se directament amb 
persones - a priori - desconegudes.

A nivell d’organització de personal i per tal de 
gestionar bé l’activitat als centres, hem comptat 
amb l’ajuda de dos educadors socials a Barcelona 
(Meritxell Puig i Israel Márquez) i una psicòloga 
catalana resident a Bari (Laia Casas).

Amb ells, es va definir un calendari definitiu de 4 
(+2) mesos: durant el gener es va desenvolupar la 
preproducció del projecte, calendaritzant-lo i orga-
nitzant-lo a nivell de personal i material necessari. 
De febrer a maig, es va produir l’intercanvi de co-
rrespondències, editat i publicat durant el mes de 
juny. Aquest calendari ha condicionat el desenvolu-
pament de la resta de tasques que requereix aquest 
treball, com per exemple el disseny i la programació 
web o la investigació quant a referents i informació 
al voltant d’aquest tipus de projectes.

Amb aquesta base organitzativa, decidim que la 
primera carta s’enviï des de Rutigliano. Malgrat que 
en un principi vèiem més lògic començar filmant a 

Barcelona, finalment es va concedir aquest primer 
pas als companys de la Puglia per no condicionar 
l’estil del projecte amb les nostres idees prèvies. 
Com a creadors d’aquest projecte, teníem definides 
unes expectatives del tipus de peça que volíem i, 
a l’hora, no volíem influenciar l’estil dels partici-
pants. Aquesta decisió pretén fer arribar una mirada 
nova, que trenqués els nostres esquemes i enriquís 
el xoc de mirades que s’expliquen entre elles. 

Durant el mes de gener també es va fer un recull de 
l’autorització de drets d’imatge dels participants. 
Com en tot projecte que requereix la participació 
de persones alienes a l’entitat i l’ús de les seves 
imatges, és pertinent tenir coberta una bona gestió 
de drets i permisos. La UPF posa a la nostra dispo-
sició uns formularis per a cedir els drets d’imatge. 
En aquest, la persona filmada els cedeix gratuïta-
ment pels usos especificats en cada projecte, asse-
gurant que no farà cap reclamació econòmica.

D’altra banda, en el moment en què els participants 
generen una peça conjunta, cadascú d’ells obté la 
propietat intel·lectual d’aquesta. A la plataforma, 
cada integrant i creador de les cartes apareixerà 
com a tal als crèdits i es respectarà la citació de 
l’autoria de cada peça en uns drets d’autor que no 
podran ser explotats econòmicament.

Durant aquesta preproducció, també es van sol·li-
citar permisos de rodatge en espais públics. Els 
nostres rodatges no excedien a les 10 persones i 
només hi havia un sol trípode i una sola càmera, 
per la qual cosa tan sols calia sol·licitar un permís 
de l’Ajuntament que s’atorga a través del Barcelona 
Film Comission i que, un cop tramitat, serveix de 
justificant davant de qualsevol requeriment.

Al centre de Rutiglinao han utilitzat el seu propi 
material de rodatge i edició. A Barcelona, s’ha 
fet servir una càmera de vídeo Sony A7s d’un dels 
creadors de Dos Punts, una gravadora Zoom H4 
cedida per la universitat i un ordinador personal 
amb l’Adobe Premiere Pro.  
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B. Desenvolupament: Els tallers

A l’inici del projecte, juntament amb els responsables 
de cada centre, es van idear una sèrie de tallers amb 
l’objectiu d’explicar què és una correspondència 
audiovisual i de quina manera es poden buscar 
formes diferents de comunicar-se i executar un 
missatge a partir d’aquest format.  

Aquests tallers setmanals es van organitzar per tal 
de fer-ne un total aproximat de 4 per carta: un pri-
mer dia d’introducció, un segon de guió, un ter-
cer de rodatge i un quart d’edició. Aquest segui-
ment del procés de treball, permet donar una base 
de referents i conduir conjuntament una reflexió al 
voltant del nostre diàleg, prenent consciència dels 
missatges que comuniquem, del “jo” i “l’equip” i, 
sobretot, de la importància dels nostres interlocu-
tors i l’escolta de les seves perspectives.  

Tenint en compte el calendari establert i la dispo-
nibilitat per fer un sol taller per setmana, l’inter-
canvi de cartes es produeix un cop al mes. Amb 
els terminis d’entrega del Treball de Final de Grau, 
aquest sistema ens ha permès intercanviar un total 
de 4 cartes fins al maig. 
Totes aquestes activitats es realitzen al propi cen-
tre, a excepció del rodatge, que es fa en els llocs 
seleccionats durant el guió.

Les correspondències d’aquest projecte s’han pensat 
com un exercici col·lectiu on els participants de 
cada centre elaboren les cartes en equip. 
Els participants de Rutigliano van escollir que la pri-
mera carta, a tall de presentació, girés entorn el con-
cepte “d’identitat”. A l’hora de fer el guió, van partir 
d’una expressió dialectal pròpia de la regió de la 
Puglia: “A c’appartin”, que s’utilitza per introduir allò 
“què em pertany”, “on pertanyo” o aquelles coses 
que “formen part de com sóc” en el propi origen.

Els tallers serveixen per encetar la reflexió sobre 
aquesta identitat, l’intercanvi cultural i estimular la 
creativitat a l’hora de comunicar-se. Un cop escollit 
el missatge, es busca assolir una mirada pròpia i de 
caràcter més aviat documental, que guia uns rodat-
ges on preval l’experimentació amb el llenguatge 
audiovisual per descobrir sensibilitats artístiques 
noves i expressar coses que potser no se sabrien 
comunicar d’altres formes. Les activitats també ser-
veixen per aprendre a interpretar les cartes rebudes, 
detectar els missatges que transmeten i respondre’ls 
de manera creativa. 

El nombre de participants és reduït, amb un total 
de 5 persones a Barcelona i 4 a Bari. L’objectiu és 
que, malgrat que la carta es creï col·lectivament, 
tots els membres del grup es puguin veure reflec-
tits a la peça, cosa que es treballa durant les sessi-
ons de guió i durant els rodatges, on tothom pot 
utilitzar la càmera i la gravadora i aportar el seu gra 
de sorra a la creació de la vídeocarta, sense establir 
una dinàmica de rodatge tradicional i jeràrquica. 

Els participants tenen llibertat per fer que les seves 
mirades xoquin i s’expliquin entre elles. Encara 
que se’ls ensenyi referents, són ells qui, en última 
instància, decideixen com mostrar-se als altres i 
comunicar la seva manera de veure i viure, tant en 
la narració com en l’ús que fan del llenguatge i re-
cursos audiovisuals. 

Durant els tallers s’ha proposat un estil que con-
siderem interessant per dur a terme les correspon-
dències i que té el seu referent en un àmbit concret 
del cinema documental: El documental observaci-
onal i el cinema directe, on la realitat no es cons-
trueix i s’adapta a la narrativa, sinó que es filma i, 
després, en el visionat de les imatges, s’estableixen 
connexions que acaben configurant un retrat o un 
discurs sobre aquella realitat. 

La sessió introductòria i de presentació del projecte 
va consistir en un repàs de referents interessants que 
hem volgut donar a conèixer per tal de motivar els 
participants i implicar-los en la creació de les cartes. 
Tant a Barcelona com a Itàlia, es van visionar col·lec-
tivament fragments de diaris audiovisuals com els de 
David Perlov o Jonas Mekas i una part del projecte 
Des dels nostres barris/Des de nuestros barrios, pro-
duït per Cinema en Curs. D’aquesta manera es vo-
lia remarcar que tot allò que ens envolta i trepitgem 
gairebé cada dia, pot ser objecte protagonista d’una 
peça audiovisual. Un cop visionat, es van comentar 
les obres i va començar una pluja d’idees amb tot allò 
que forma part del nostre entorn i podíem explicar.

Les sessions de guió han estat, a gust personal, les 
més enriquidores. S’han fet exercicis per estimular la 
comunicació creativa a partir de fotografies antigues, 
el treball sobre el record i la memòria o la geografia 
subjectiva - o psicogeografia -, tal com s’explica als 
textos del diari de cada carta - disponibles al bloc de 
la pàgina web -.
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El rodatge ha estat "l’experiència directa" i la part 
preferida dels participants, que han sortit de la seva 
rutina habitual i experimentat amb llenguatges que 
no acostumen a tenir la possibilitat d’emprar. 

Els dies d’edició han sigut els més complicats i els 
que han requerit més intervenció dels creadors de 
Dos punts, ja que no s’ha disposat del temps necessari 
per aprendre a fer a funcionar un software des de 
zero, ni es tenien els equipaments suficients perquè 
tothom pogués provar d’editar. Per aquest motiu 
s’ha treballat molt l’edició des de la fase de guió, 

ordenant tots els components com si es tractés d’un 
trencaclosques, parlant de músiques i altres elements 
que s’incorporarien a posteriori. 
Així i tot, els dies d’edició han servit, sobretot, per 
comentar resultats, opinions, maneres de millorar 
o destacar aquelles coses que ens ha agradat fer. 

C. Difussió

A part del procés de realització de les correspon-
dències, una de les fases essencials d’aquest projecte és 
la seva publicació online. Generalment, les cartes 
són exercicis molt íntims i personals que no acos-
tumen a ser publicats. En aquest cas, des de la seva 
concepció els interlocutors han sigut conscients de 
la seva exposició al públic d’Internet, cosa que ha 
determinat el contingut de les peces i, alhora, ha 
donat als autors de la correspondència una finestra 
a través del qual comunicar-se amb altres persones, 
expressar-se i fer sentir la seva veu. 

La publicació del resultat final a la pàgina web va 
acompanyada, tal com s’explica més endavant, d’un 
bloc amb entrades que contenen l’explicació de tot 
el procés de creació de cada carta, juntament amb 
imatges, anècdotes o impressions relatives a aquest 
treball realitzat. La difusió del projecte no seguirà 
els paràmetres clàssics que es fan servir en molts 
projectes culturals, ja que les publicacions de Dos 
punts es visualitzen, en principi, exclusivament a 
través de l’ordinador. Un cop acabat cada projecte, 
és interessant buscar Qui i Com pot promocionar-lo, 
cercant entitats relacionades amb la temàtica o amb 
les persones que han treballat en les correspondèn-
cies. En el cas d’aquest projecte que ens ocupa, es 
contactarà amb entitats vinculades al sector de la 
salut mental, com per exemple Osonament (un servei 
que promou la incorporació de persones amb pato-
logies mentals al món de l’art a través d’un programa 
anomenat “Parelles Artístiques”), l’Associació El 
Far o l’Associació sociocultural Ràdio Nikosia, així 
com amb altres centres de rehabilitació psiquiàtri-
ca com el Club Social 

Mosaic, el Grup CHM Salut Mental, Ment i Salut 
La Muralla, Mutuam, el Sant Joan de Déu o l’Insti-
tut Pere Mata. Creiem que a través d’aquests cercles 
el projecte pot arribar a més interessats i difondre’s 
de manera més específica. Aquest tipus de difusió 
també ens podria anar bé per aconseguir futurs 
projectes en centres relacionats o afins.

La fase de difusió del projecte encara no està con-
solidada, però contempla donar-lo a conèixer a través 
de xarxes socials, posicionament web i presentació 
dels resultats a convocatòries de festivals o beques 
que resultin adequades als continguts que hi apareixen.

Un cop finalitzada l’activitat als centres, vam orga-
nitzar una sessió per visionar de forma seguida les 
quatre cartes i comentar-les conjuntament. El 14 
de juny vam organitzar un passi públic d'aquestes 
correspondències a la Universitat, on van assistir 
els usuaris i educadors del centre de Barcelona i al-
gunes persones que no havien vist res del projecte. 

Aquesta projecció va evidenciar el progrés que hi 
ha entre la primera i la segona carta en ambdós 
casos, tant en la manera de gravar com en les coses 
que s'expliquen, cada vegada més íntimes i sinceres. 

Tant les persones alienes al projecte com els ma-
teixos participants van comentar positivament les 
cartes, recalcant aquesta millora i la sensació d'haver 
conegut, en certa mesura, el dia a dia d'altres per-
sones i les seves maneres de pensar i entendre la 
vida. 
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En veure-ho de manera seguida, el projecte pren 
més consistència i cohesió; s'entén millor i apro-
fundeix més en els objectius inicials de l'intercanvi. 
Vam parlar de quines maneres es podria seguir 
mantenint el contacte entre ambdós centres i vam 

quedar en organitzar una videotrucada per parlar 
sobre futures col·laboracions amb la nostra partici-
pació, cosa que ens satisfà i omple de ganes de tirar 
endavant amb el projecte. 

14 de juny, UPF Barcelona
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* Tal com s’ha indicat anteriorment, aquesta és la 
ideació d’una metodologia que encara no s’ha posat 
en pràctica i està subjecte a canvis diversos un cop 
s’hagi parlat amb les entitats involucrades. 

-

Creiem que s’ha de replantejar el sistema educatiu 
ara que les xarxes socials i la missatgeria instantà-
nia tenen tanta presència en el dia a dia. Hem ideat 
aquest projecte que té com a principal objectiu refle-
xionar sobre la comunicació i, sobretot, les diferents 
formes en què aquesta es porta i s’ha portat a ter-
me. Per fer-ho, no podem deixar al marge aquelles 
persones que porten tant de temps comunicant-se, 
que han viscut tots aquests canvis de primera mà 
i que, desafortunadament, en poques ocasions se’ls 
permet opinar sobre el tema a no ser que s’hagin 
pogut adaptar al nou format comunicatiu.

Una de les primeres idees per portar-ho a terme, 
consistia a apropar les persones del casal de gent 
gran al popular món de Youtube i el format ví-
deo-tutorial, molt popular entre els més joves i 
estretament vinculat a la idea d’ensenyança. Nor-
malment l’edat dels autors/es d’aquests vídeos està 
compresa entre 15 i 35 anys i poques vegades veiem 
persones més grans realitzant aquest tipus de con-
tinguts. L’objectiu d’introduir els participants del 
casal de gent gran a aquesta pràctica és realitzar 
una sèrie de vídeos-tutorials en format carta on es 
mostrin als alumnes de l’escola les activitats que 
realitzen al casal, de forma autogestionada, i que 
tenen molt a veure amb l’artesania i els oficis.

Immediatament i en una contraposició a aquests 
vídeos-tutorials, va aparèixer la idea de portar la 
fotografia analògica a l’escola. D’aquesta manera, 
es podria facilitar la presa de consciència de la cap-
tació d’una imatge i del missatge que aquestes con-
tenen. Acostumats a xarxes com Instagram, aquesta 
noció de temporalitat i artesania en l’acció de foto-
grafiar s’ha perdut. Pensar abans de fotografiar és 
un dels principals objectius d’aquesta activitat, així 
com donar a conèixer un mètode desconegut pels 
alumnes de l’escola o, si més no, considerat obsolet.

Una idea que també ens hem plantejat és treballar 
el vincle entre imatge i text i escriure petits textos 
darrere les fotografies resultants que enriqueixin 

aquest intercanvi i expliquin més detalladament 
l’entorn i costums dels joves participants.

Material necessari:

Escola: Es necessitaran diverses càmeres analògiques 
que s’aconseguirien mitjançant una recol·lecta de 
material de segona mà o, si no en trobem suficient, 
càmeres d’un sol ús, que són les més econòmiques. 
Segons el pressupost, el nombre de participants i 
material es valorarà si es fan equips, parelles o de 
manera individual.

Casal: Es necessitaran càmeres digitals o telèfons 
mòbils amb càmera integrada, un ordinador amb 
Adobe Premiere Pro i una gravadora de so.

Els tallers: 

En tractar formats - i destinataris - diversos, els 
tallers d’ambdós centres s’enfocaran de maneres 
diferents per tal que s’aprenguin a utilitzar els apa-
rells corresponents i les maneres de crear amb ells. 
Quan arribi el moment, caldrà perfilar el planteja-
ment d’aquests tallers amb els responsables de cada 
centre, sobre la base d’una situació real i adequant-se 
a la resta de continguts del curs acadèmic o orga-
nització del casal. Altre cop, els tallers estan pensats 
per guiar, però mai per imposar cap estil ni mirada. 
Es pretén donar referents i unes nocions bàsiques 
de la creació artística i estimular aquesta creativitat 
i sensibilitat audiovisual que tots podem treballar.

Tenim clar, però, que el projecte de correspondències 
culminarà, en aquest cas, amb la trobada cara a 
cara d’ambdós grups de participants. Aquesta tro-
bada en directe es realitzarà durant una jornada 
on es podrà crear conjuntament, tant en el format 
audiovisual com en retrats fotogràfics entre uns i 
altres, podent editar després aquests vídeos o bé 
les fotografies en format foto-llibre o impressió de 
qualitat.

Referents específics:

A les sessions més teòriques d’aquests tallers, a més 
de conceptes bàsics de fotografia, vídeo i edició, es 
donarà referents als participants. A banda dels pro-
jectes esmentats a l’apartat 4, pensem que val la pena 
ensenyar els projectes que citem a continuació:

6.2.2. PROJECTE 2: Metodologia a l’escola i al centre diürn de gent gran 
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Compte d’Instagram @F1rstoftheroll, que impulsa els usuaris d’aquesta xarxa social a realitzar fotografies 
analògiques i compartir la primera fotografia del seu carret. Cada dia compta amb la participació de més 
gent jove i la majoria de les fotografies mostren el reflex directe d’aquesta nova generació.
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Fotografia en curs i el projecte amb els avis. Part del projecte pedagògic de A Bao A Qu.

Pel que fa els referents de Youtube - o actualment també Instagram -, seran variats segons el tema que 
es decideixi tractar. Per citar alguns bons exemples, tenim referents amb continguts més aviat educatius 
com els de Jaime Altozano, Asap Science, David Calle, Ter o l’Animalliureojuliyuli. 

Visionat:

Hi haurà una sessió de visualització per cada carta enviada. En aquestes sessions es pretén fer un visionat 
i un debat posterior on es comparteixin idees i s’estableixi un diàleg entre el que han vist i el que volen 
contestar. Al final d’aquestes sessions es prendrà nota de tot el que s’ha parlat per tal d’aprofitar aquestes 
idees a mode de brainstorming, per a la següent sessió de guió.
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7. Disseny de la interfície web

7.1. Estructura

7.1.1. Estructura Global

A escala global, la plataforma parteix d’una PÀGINA D’INICI (nivell 0) des d’on es pot accedir a les tres 
pàgines principals on es troba el contingut de la web (nivell 1).  

El nivell 1 està format per aquestes tres pàgines: IDEA (ABOUT) - conté la informació pertinent a la des-
cripció de Dos punts -; CORRESPONDÈNCIES (LLISTAT) - conté un índex de tots els projectes publicats 
a la plataforma - i DIARI - redirigeix a un bloc que recull el procés de creació de cada projecte, així com 
altra informació relativa a aquests -. 

A partir de la pàgina “Correspondències”, es pot accedir a la resta de nivells on es troba l’obra i els treballs 
publicats a la plataforma.

^  -  Sitemap global de www.dospunts.org
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User Journey - Recorregut de l’usuari per la web

Per explicar el recorregut ideal que un usuari faria per aquesta pàgina web, definim primer quines carac-
terístiques idònies tindria aquest usuari i el context en què es troba:

• Usos previstos: En visitar la web, l’usuari ideal hauria de tenir com a principal objectiu saber què 
és Dos punts i, un cop entès, visualitzar els projectes de la plataforma amb la ment oberta i ganes de 
descobrir veus i mirades noves. 

• Context i àmbit d’utilització: L’usuari hauria d’entrar a aquesta plataforma en un context de tran-
quil·litat i disposat a passar una estona mitjana-llarga dins la web. Defensem una observació atenta i 
reflexiva dels diferents diàlegs, per la qual cosa no s’haurien de passar les cartes de forma ràpida en 
un context ple de distraccions externes. Si no es donen aquestes condicions, el recorregut d’usuari 
esperat podria quedar incomplet. 

• Interfície física ideal: Ordinador amb ratolí o trackpad, teclat, pantalla i altaveus. També es podria 
visualitzar còmodament amb una tauleta tàctil en format horitzontal. La pàgina no està pensada per 
ser visualitzada des de pantalles petites i verticals. D’aquesta manera tenim més possibilitats que 
l’usuari es trobi en el context mencionat anteriorment. És per això que des del telèfon tan sols es 
podrà accedir a la pàgines "IDEA" (about). 

• Interfície digital ideal: Un navegador d’Internet i connexió Wifi - no hi haurà aplicació per a mòbil.

El recorregut o journey que farà aquest usuari per la web serà el següent:

Pàgina d’inici  (idioma - es pot canviar des de totes les pàgines) → Idea (XXSS, contacte, compartir, subs-
criure’s) →  Retorn a l’inici (fent clic al menú de la part superior dreta, torna a aparèixer l’índex de l’inici. 
Per tornar a la pàgina d'inici real, es pot fer clic al logotip de la part superior esquerra - a totes les pàgines -) 
→  Correspondències (Selecció del projecte - possibilitat de tornar a l’inici a través del menú superior 
o logotip) → A c’appartin - proj.1 (Clic a la primera carta si es vol visualitzar el projecte o bé a “Diari 
de la correspondència” si es vol conèixer el procés de creació d’aquest). Es poden visualitzar les diverses 
cartes a través de l’eix cronològic - explicat més endavant - o per les fletxetes laterals que transporten 
d’una carta a l’altra. Paral·lelament, es pot d’accedir a l’entrada del diari que conté l’explicació del procés 
de creació de la carta corresponent.
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PÀGINA D’INICI

Quan l’usuari accedeix a l’URL www.dospunts.org, entra directament a una pàgina d’inici amb el logotip, el 
nom de la plataforma i tres enllaços que permeten accedir als continguts principals. Els continguts del 
lateral esquerra de la pàgina es mantenen durant tot el disseny. El logotip de la part superior, redirigeix 
sempre a la pàgina d'inici.  

A la part inferior esquerra hi ha un selector d’idiomes que permet escollir la llengua dels continguts 
entre català, castellà i italià - queda pendent una futura traducció en anglès -. Aquest sistema de traducció 
encara presenta algunes mancances que es corregiran en breus: Els subtítols de les cartes encara no estan 
disponibles en castellà i, ara per ara, el contingut del diari només està disponible en català. 

Les lletres dels tres enllaços apareixen de color gris i es tornen negres en passar-hi el ratolí per sobre.
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IDEA (“ABOUT”)

S’hi accedeix des de la pàgina d’inici. En aquest apartat hi ha aquella informació pertinent a la definició 
del projecte, els enllaços a les xarxes socials, el correu electrònic de contacte i el formulari amb sistema 
de emailing integrat on l’usuari pot subscriure’s i rebre, periòdicament, una newsletter amb les novetats 
de Dos punts. També inclou els enllaços directes que permeten compartir el projecte a Facebook, Twitter 
o per correu electrònic. L’usuari pot tornar al menú de l’inici a través del logotip de l'esquerra o fent clic 
a la icona (+) de la part superior dreta de la pàgina - que està a totes les pantalles -. Quan cliques aquest 
símbol, es converteix en una x i, sense sortir de la pàgina actual, permet accedir al menú de l'inici.
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CORRESPONDÈNCIES (LLISTAT DE PROJECTES)

S’hi accedeix des de la pàgina d’inici i conté un llistat dels projectes de correspondències publicats a la 
plataforma. Actualment només hi ha un projecte publicat, però els diferents títols s’aniran acumulant en 
columna al llarg de la pàgina. 

En fer hover per sobre el títol de cada projecte, apareixeran dues imatges representatives, juntament amb 
els noms i els codis postals de les localitzacions que s’han intercanviat les cartes. Quan l’usuari hagi escollit 
quin projecte vol veure, cal que faci clic sobre el títol corresponent i accedirà a la visualització d’aquest - 
explicada a l’apartat següent: estructura local -. 

Si no es vol visualitzar cap projecte i es vol tornar enrere, es pot fer, altre cop, a través del menú que 
s’amaga a la icona de la part superior dreta de la pàgina o a través del logotip. 
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DIARI

La paraula “Diari” de la pàgina d’inici, redirigeix a un bloc - construït a partir d’una plantilla de Tumblr - 
que recull tota aquella informació pertinent al procés de creació de cada projecte de correspondències. Es 
demostra, amb aquest bloc, la importància que Dos punts atorga al procés i a la reflexió que es fa durant 
i després de la realització de l’activitat. Actualment s’hi poden trobar tres tipus d’entrades diferents: 

• La primera, “Presentació”, descriu de manera detallada l’origen, els referents i els objectius de Dos punts. 
• La segona entrada es titula “01. A c’appartin” i presenta l’origen i objectius d’aquest primer projecte 

de correspondències en concret. Cada un dels projectes publicats tindrà una entrada introductòria al 
diari que resumirà l’experiència i la metodologia dels diàlegs. 

• El tercer tipus d’entrada recull el procés de creació de cada carta intercanviada al llarg del projecte, 
des de la seva ideació fins al seu enviament. Actualment hi ha 4 entrades per les 4 cartes publicades 
i s’acompanyen de fotografies i tot aquell material que complementi l’explicació de l’experiència. En 
l’exemple d’aquest primer projecte, el diari està escrit pels coordinadors de l’activitat, tant a Barcelona 
com a Itàlia, però els autors - i també el format - del text poden variar segons el projecte. 

El diari també permet accedir al Facebook, Instagram i correu electrònic de Dos punts, així com tornar 
enrere a la pàgina inicial. L’objectiu del diari és ampliar informació i va dirigit a aquelles persones que 
sentin curiositat per saber més sobre el projecte. Pel mateix motiu, la seva consulta és prescindible, encara 
que enriquidora a l’hora de visualitzar les correspondències de Dos punts. 

A nivell de disseny i navegació, el bloc està format per un menú lateral i fixe a l’esquerra de la pàgina que 
redirigeix a les entrades situades al seu costat dret, tal com es veu a les imatges de la pàgina següent:
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7.1.2. Estructura Local: Visualització dels projectes

Un cop escollit el projecte que es vol visualitzar, l’usuari entre dins l’estructura local de la pàgina web. Pre-
nem d’exemple el projecte publicat actualment - A c’appartin -, però el format de visualització podria variar 
segons els arxius multimèdia que integrin les cartes. 

Cada projecte té una pàgina d’inici que permet a l’usuari fer-se una idea de la magnitud del contingut que 
vol mirar. En aquest cas, la pàgina conté un eix cronològic minimalista i horitzontal format per 4 punts que 
representen les 4 cartes enviades, situats a més o menys distància segons el temps d’espera entre cada carta. 

Quan passes el cursor fent hover per damunt d’un d’aquests punts, aquest s’expandeix i mostra una miniatura 
de la carta que conté i el número de carta de la qual es tracta. 
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A sota d’aquest eix, s’hi recull una mínima informació del projecte per tal que l’usuari pugui contextualitzar 
el diàleg. Aquesta inclou: títol de l’obra, llocs de procedència de les cartes, duració en minuts del total del 
projecte i una descripció breu en 5 línies de text. A sota, un enllaç a l’entrada del diari que explica de manera 
més detallada el projecte i els autors de l’obra. 

Des d’aquesta pàgina d’inici, l’usuari pot realitzar diferents accions dins la web: 

1. Visualitzar qualsevol de les 4 cartes fent clic al punt corresponent
2. Tornar al menú de l’inici fent clic a la icona de la part superior dreta o al logotip.  
3. Fer clic al botó “Diari de la correspondència” redirigir-se a l’entrada del bloc que explica el procés cre-

atiu d’aquest projecte. 
4. Compartir el projecte amb els enllaços directes a Facebook, Twitter i correu electrònic. 

En el cas que l’usuari comenci a veure el projecte i faci clic a un dels punts de l’eix cronològic, se li obrirà 
un reproductor a una pàgina com la següent:
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Elements de navegació

Per tal que l’usuari s’orienti i avanci per la pàgina web, hem incorporat elements de navegació (“on puc 
anar”) i de situació (“on sóc respecte el global”). D’aquesta manera, una persona que arribi al projecte a través 
d’una cerca a Google, un enllaç a Facebook o a un article en línia, podrà entendre ràpidament l’estructura de 
la web i ser conscient d’on es troba respecte el global.

Els elements de navegació que es repeteixen són: 

• El Menú de la part superior dreta - el mateix que trobem a la pàgina d’inici -.
• El Logotip que redirigeix sempre a la pàgina d'inici
• El Botó  ( < tornar enrere ) del player, que permet tornar a la pàgina anterior 
• L’URL de la pàgina dona una idea de l’apartat en què es troba l’usuari. Per exemple: dospunts.org /

diari/projecte1/carta3    

Experiència d’usuari 

El recorregut fins al projecte ha de ser curt, perquè no és una plataforma d’entreteniment (com podria ser 
un joc) i el més important és arribar al contingut creatiu. El recorregut fins allà no serà emocionant però si 
informatiu. Així doncs, es tracta inicialment d’un recorregut dissenyat per l’eficàcia (usabilitat) i no pas per 
a l’estímul. 

Per tal de garantir una bona experiència, els textos de la pàgina seran breus, amb un llenguatge sintètic i 
entenedor. Aquest és un dels motius pels quals existeix el diari de la pàgina, on hi poden accedir aquells qui 
vulguin més informació a banda de la bàsica que donen les pàgines principals.  

Com ja s’ha indicat, la navegació és clara i senzilla, seguint els estàndards que coneix l’usuari i el disseny és 
atractiu i molt cuidat dins aquesta branca minimalista. 

Aquest reproductor mostra el contingut audiovisual de la carta, amb possibilitat de veure’l a pantalla com-
pleta. Les fletxes laterals permeten passar a la següent o anterior carta sense necessitat de tornar a la pàgina 
de l’eix cronològic. 
Si l’usuari vol tornar a aquest eix, però, pot fer-ho a través del botó situat a la part superior dreta ("tornar 
enrere") o fent clic al títol del projecte ("A c'appartin"). 

Sota el reproductor hi ha un enllaç a l’entrada del diari que explica el procés de creació de la carta que s’està 
reproduint. També s’hi indica el lloc de procedència i destinació de la carta i la data en què aquesta es va 
enviar i rebre (l’enviament és instantani per mitjà de correu electrònic).

60



La percepció de l’usuari davant el contingut hauria de ser positiva i gràcies a la utilització de la pàgina, 
hauria de poder-se informar sobre diferents perspectives o impressions i conèixer, directe o indirectament, 
realitats diverses, semblants o allunyades a la seva. 

En l’experiència que es deriva de la navegació, cap element intrusiu del disseny web hauria de destorbar 
l'usuari. Per aquest motiu i per qüestions de la moral organitzativa del projecte, la pàgina no contindrà 
publicitat. 

Confiem en què una bona experiència d’usuari produeixi fidelització, satisfacció, recomanacions i, sobretot, 
confiança per provar i animar-se a desenvolupar projectes propis.

Visualització per mòbil

Pels motius esmentats anteriorment, els projectes de la plataforma no es poden visualitzar al mòbil. Quan 
l’usuari accedeix a l’URL des del seu dispositiu mòbil s’obra una pàgina amb un text d’advertència - en 
diferents idiomes - com el que apareix a les imatges següents, que convida a informar-se sobre el projecte 
i a consultar-ne el contingut a través d’un ordinador. A partir d’allà, tan sols podrà accedir a "l'About del 
projecte" a través d'un botó amb accés directe.

En el cas de les tauletes tàctils, el contingut només es podrà visualitzar en format horitzontal. Amb el dis-
positiu en vertical, apareixerà un text d'advertència per tal que l'usuari giri la tablet i pugui consultar els 
vídeos en un format més gran.
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7.2. Estil i referents en disseny i organització web

Aquests són alguns dels referents web que han influenciat el nostre disseny a nivell estètic, en l’edició de 
continguts o l’arquitectura de la informació:

www.n-o-o-n.co.uk/issues 

Referent en disseny gràfic i 
disseny web minimalista.

Referents de projectes semblants: 

www.cinemaencurs.org  
www.parellesartistiques.osonament.cat
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www.bullyingandbehavior.com

Referent en l'estructura local de 
la web i la visualització del pro-
jecte en format d'eix cronològic.

www.futura-artists.com

Referent en el llistat de 
projectes i utilització dels 
hovers.

www.nowness.com

Referent en el tipus de 
contingut - visual - i 
disseny web minimalista.
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7.3. Adequació del nostre disseny als valors del projecte

La pàgina web de Dos punts ha estat dissenyada 
íntegrament per nosaltres des de zero, tenint en 
compte les necessitats de la plataforma i la imatge 
que volem que projecti. El seu disseny respon als 
valors de simplicitat, usabil itat i accessibil itat. 
L’estructura global de la pàgina és molt simple, sense 
mapes laberíntics i de dimensions reduïdes per tal 
que persones de diferents edats o diversitat cognitiva 
puguin entendre-la i navegar-hi. 

Hem dissenyat una interfície bastant neutra a nivell 
de colors i formes per tal de fer-la integradora, que 
tothom s’hi pugui sentir a gust i que siguin els con-
tinguts els que dotin de significació aquest espai 
virtual. En la mateixa línia, les tipografies utilit-
zades - Baskerville, Georgia i Univers -, barregen 
serifa i sansserif per tal de no encasellar el projecte 
en una tipografia corporativa única amb un o altre 
caràcter connotat. 

Dins aquest minimalisme, hem intentat mantenir 
sempre una simetria i estètica cuidada i neta, afegint 
alguns elements diferencials que doten la pàgina de 
més personalitat amb una interacció dissenyada per 
a l’estímul, com passa, per exemple, en l’element de 
l’eix cronològic. 

Es tracta d’un projecte multidisciplinari i la pàgina 
buscarà, en cada projecte, la millor manera d’integrar 
els diferents elements multimèdia dins el format 
digital. En el projecte publicat actualment, imatge i 

vídeo estan presents al llarg de la presentació, recolzant 
així el format que integra les cartes d’ambdós centres. 

A nivell de concepte gràfic, l’eix cronològic remarca la 
importància que té el pas de temps en aquest projecte, 
l’espera i la relació continuada. En la mateixa línia, el 
disseny també incorpora referències a la iconografia 
del correu postal tradicional, com per exemple l’ús 
dels codis postals a la pàgina “correspondències” o 
les fotografies de les bústies a la presentació del Diari. 

El nom de "Dos punts" fa referència al concepte 
de distància, també molt important en la ideació 
d’aquest projecte. Dos punts al mapa, dos punts 
que es connecten, dos punts de vista diferents. Dos 
punts que són dos ulls que miren i expliquen. Dos 
punts que són un signe utilitzat per precedir una 
enumeració de coses o introduir el text d’una carta 
o d’un diàleg. 

En geometria, un punt no és més que una posició 
en l’espai i, a la vegada, és l’inici i el final de tots els 
traçats, de totes les línies i connexions. 

Per tot això hem anomenat així el projecte i hem 
dissenyat - seguint l’estètica minimalista i neutral - 
un logotip i una firma amb el nom complet que 
serveix de signatura.
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7.4. Procés de disseny: wireframes, layouts i mockups

El procés de disseny ha estat guiat per una depuració sistemàtica d'elements innecessaris o redundants. Com 
mostren els esbossos següents, el primer pas va ser realitzar esquemes previs amb possibilitats a l'hora de 
dissenyar la pàgina. Primer es va pensar a mà, es van dibuixar wireframes i sitemaps i, un cop clara l'estruc-
tura de la web, es va fer un disseny final amb Indesign de cada pàgina del recorregut.
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En revisar l'Indesign amb el disseny final amb la programadora, es va simplificar encara més la pàgina, 
eliminant algunes transicions innecessàries i seguint la lògica de "com menys clics hagi de fer l'usuari, 
millor". Aquestes tres imatges següents resumeixen el procés que ha seguit el disseny d'aquesta pàgina: 

(1) Wireframe

(2) Indesign (3) Programació final







8. Programació web

Per la programació de la pàgina Dos punts, hem 
comptat amb l’ajuda de la Telma Llos, programadora 
junior a Llos&, un estudi de desenvolupament web 
centrat en webs de disseny.

La pàgina està programada a partir del sistema de 
gestió de continguts de Wordpress. Es va decidir 
partir d’aquest sistema per facilitar l'actualització 
de la pàgina a llarg termini i poder-hi afegir con-
tinguts sense necessitat de modificar el codi html 
contínuament.  
D'altra banda, el sistema de Wordpress facilita la 
possibilitat d’incorporar traduccions a altres idiomes, 
cosa que era necessària amb les característiques del 
primer projecte publicat. 

Així i tot, el codi no parteix de cap plantilla pre-
dissenyada i s'ha anat adaptant fidelment al nostre 
disseny inicial. 

El primer pas va ser comprar un domini .org a 
través de l'empresa de hosting GoDaddy. D'aquesta 
manera podíem allotjar la web sense necessitat de 
mantenir el nom de Wordpress a darrera la nostra 
adreça URL. 

El domini genèric ".org" és el que més encaixa amb 
les intencions del projecte, ja que és el que acostumen 
a utilitzar els projectes sense finalitats lucratives o de 
caràcter més aviat social i educatiu. 

A partir d'aquí, es va anar codificant el disseny i les 
seves interaccions. 

Fins a últim moment no sabíem fins a quin punt 
podríem comptar amb l'ajuda d'una professional i, 
com que els nostres coneixements de programació  
web són bàsics, el disseny de les interaccions de 
la pàgina es va pensar per tal que fos senzill de 
programar. Tot i així, com ja hem dit anteriorment, 
aquesta simplicitat juga a favor del projecte a l’hora 
d’adaptar els seus valors sobre un suport digital.  

La programació de la web és responsive, és a dir 
que el disseny s'adapta a la mida de la pantalla del 
navegador, segons el dispositiu que s'està utilitzant. 
Quan s'està entrant a la pàgina web des d'un smart- 
phone, però, i com ja hem indicat a l'apartat anterior, 
el mateix codi bloqueja l'accés al contingut de les 
correspondències i redirigeix l'usuari a una advertència 
que aconsella visualitzar els vídeos des d'una panta-
lla més gran i hortizontal. Tot això s'aconsegueix 
a partir de condicionals de codi i encara que s'in-
tenti accedir apuntant directament les URL, si el 
servidor detecta la sol·licitud d'entrada des d'un 
dispositiu mòbil tàctil, redirigeix la direcció al text 
d'advertència.

El contingut de les correspondències en format ví-
deo, ha estat penjat al Vimeo PRO de Llos&, cosa 
que ens permet tenir un reproductor amb el dis-
seny personalitzat i alliberar espai del nostre ser-
vidor. De cara a un futur, però, caldria comptar 
amb la nostra pròpia subscripció mensual de Vimeo 
i comptabilitzar-la a les despeses del projecte. 

Per últim, hem utilitzat una altra eina externa pel 
sistema d'emailing integrat a la web, que permet 
crear llistes de subscriptors a qui enviar les nostres 
newsletter. Es tracta de Mail Chimp, un servei de 
màrqueting per correu electrònic que s'adjunta di-
rectament al codi del Wordpress per tal que, quan 
l'usuari introdueix el seu correu a l'apartat de 
subscripció, la seva adreça s'adhereixi automàtica-
ment a la nostra llista de difusió per correu.

Ara per ara, la pàgina està preparada per poder pu-
blicar més projectes, però segons les característi-
ques del següent treball, s'hauràn de fer petites mo-
dificacions al codi per suportar formats nous

Queda pendent, també, modificar el codi del "Diari" 
per poder-hi introduir traduccions a altres idiomes.
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9. Continuïtat

9.1. Promoció i difusió

Dos punts vol tenir una projecció més enllà de ser 
un treball de fi de grau i fer-se un lloc dins l’àmbit 
cultural i educatiu - directament, de cara al públic, 
però també com a plataforma de difusió online -. 

La promoció del projecte és essencial per donar a 
conèixer els nostres objectius i les tasques que volem 
dur a terme. El primer pas per seguir endavant, és 
valorar aquest primer projecte, A c’appartin, que 
s’ha deixat guiar amb força per l’experimentació i 
l’assaig. Cal veure quines coses es poden millorar 
i quina és l’essència que s’ha de conservar de cara 
aquest segon treball que estem preparant. L’objectiu 
d’aquesta autocrítica és promocionar els trets forts 
de Dos punts per diferents mitjans, començant per 
aquells més tradicionals - premsa editorial, televi-
sió i ràdio - i sobretot a mitjans digitals. El format 
natural per visionar les publicacions de Dos punts 
és online, per tant, generar trànsit a la pàgina web 
és essencial per promocionar-nos. Les publicacions 
digitals, que permeten enllaços, facilitaran que el 
públic acabi visitant la nostra pàgina.

D’altra banda, segons el projecte de correspondències, 
determinats blocs especialitzats poden enllaçar les 
publicacions que puguin interessar als seus seguidors. 
Un cop acabat cada projecte, serà interessant buscar 
Qui i Com pot promocionar-lo, cercant entitats re-
lacionades amb la temàtica o amb les persones que 
han treballat en les correspondències. En el cas del 
projecte A c’appartin, ja hem esmentat associacions 
o entitats que podrien difondre’n el resultat i arribar 
a un cercle d’interessats de forma més específica.

També hem creat i enllaçat a la pàgina un compte de 
Facebook: /dospunts2 i un d’Instagram: @_dospunts, 
ja que la presència a les xarxes socials és un comple-
ment essencial pel posicionament de la nostra web. 
S’utilitzaran a tall de noticiari per donar a conèixer 
novetats i l’estat dels projectes, acompanyats de foto-
grafies i vídeos que mantinguin els seguidors al dia 

de què anem fent. Tot i voler estar “fora” d’aquesta 
saturació d’informació a les xarxes, entenem que és 
important utilitzar-les - amb mesura - per reforçar la 
visibilitat dels projectes i arribar a públics diferents, 
tal com permet el sistema de followers i following. 
D’altra banda, com que la pàgina web de Dos punts 
no accepta comentaris, les xarxes socials poden con-
vertir-se en un bon lloc per on rebre feedback i opinió.  

En la mateixa línia, aquells qui es vulguin subscriure 
a la newsletter de la pàgina, podran rebre notícies de 
Dos punts periòdicament al correu electrònic. 

Ara per ara, els mètodes de SEO i les tècniques 
d’optimització per posicionar l’URL de Dos punts 
als motors de cerca, no estan completament treballa-
des. Amb temps, la intenció és aprofitar al màxim 
aquestes eines per fer destacar aquest projecte dins 
el gran oceà d’Internet. Això s’aconseguirà en pa-
ral·lel a la difusió del projecte, en ser enllaçats per 
altres mitjans i incorporant, també, petites millores 
de codi i etiquetatge de paraules clau.  

La nostra estratègia de comunicació contarà, també, 
amb una tirada de promoció en format paper. Gai-
rebé tota la nostra publicitat serà online, a partir de 
publicacions en línia i de les xarxes socials, però 
per abastar altres públics, volem fer una tirada de 
postals impreses sobre paper que arribin a persones 
que normalment accedeixen al món de la cultura i 
de l’art a través dels seus circuits més convencionals 
(museus, llibreries, galeries, etc).

Imprimirem unes postals com la que s’adjunta en 
aquest treball, que es deixaran a diferents llocs estra-
tègics com si es tractés d’un flyer. A més, així retem 
un subtil homenatge a l’origen de Dos punts: les 
postals tradicionals i les cartes en paper. Serà una 
manera de vincular el nostre projecte al món de la 
cultura en la seva localització clàssica i legitimar, 
així, la posició de Dos punts a l’espai virtual.
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9.2. Passos següents: intencions i idees pel futur

Un cop acabada aquesta fase acadèmica del projecte 
i encaminada la segona publicació entre l’escola i el 
casal de gent gran, la plataforma Dos punts pot se-
guir diversos camins que hem d’anar contemplant. 
Les possibilitats són infinites i l’opció d’establir col-
laboracions amb altres entitats o projecte similars, 
obra un ventall d'oportunitats molt ampli.

Des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, ha quedat 
oberta la possibilitat de mantenir aquest vincle de 
col·laboració en projectes creatius que tinguin una 
funció rehabilitativa dins els seus projectes socials 
per a adults o infants, on el projecte podria adquirir 
una dimensió més educativa.

Seguint aquesta línia d’educació i comunicació, tam-
bé veiem potencial a la plataforma si s’incorpora 
dins l’àmbit universitari. Connectar diferents cen-
tres universitaris o, fins i tot, diverses assignatures 
o cursos d’una mateixa facultat a través de corres-
pondències, seria una bona manera de potenciar 
l’intercanvi de coneixements i l’aprofundiment en 
l’aprenentatge. Permetria encetar noves col·laboraci-
ons multidisciplinàries i diluir aquesta sensació que, 
malauradament, sovint acompanya als alumnes dels 
graus, quan sembla que els projectes neixen i desa-
pareixen dins el marc d’una assignatura. 

També ens hem plantejat la idea que Dos punts pugui 
passar a formar part d’altres organismes o serveis 
que organitzin activitats per estimular la creació artís-
tica - el CCCB, el servei educatiu del MACBA, etc. 
- El suport d’una entitat consolidada en el sector ens 
asseguraria una projecció de futur més gran.

D’altra banda, si Dos punts està pensat per a totes 
les persones, creiem que ha de poder arribar a un 
punt de participació total on totes aquestes persones, 
sense necessitat d’estar integrades a cap “col·lectiu 
social-educatiu” dels esmentats anteriorment, puguin 
generar correspondències i intercanvis creatius i pu-
blicar-los a la plataforma. 
Creiem fermament en les possibilitats del projecte tal 
com està plantejat, però aquest univers tan gran de 
possibilitats a l’hora d’encaminar Dos Punts, ens fa 
pensar en si realment tots els projectes requereixen 
la nostra intervenció directa i de forma total - com 
ha passat en els centres de rehabilitació psiquiàtrica 
-, o si, a la llarga, es poden publicar projectes autònoms 
creats per persones acostumades a treballar amb aquest 
tipus de format. En aquest cas, nosaltres només exer-
ciríem de “consultors”, “editors” o “distribuïdors”. 

Sense que això signifiqui desvincular-nos al 100% 
dels projectes, ens entusiasme pensar que, si la línia 
de publicacions de Dos punts és coherent, s’entendrà 
el tipus de projecte que volem potenciar i publicar 
fins al punt que aquests es puguin generar sense la 
nostra supervisió total. 

Això aportaria mirades noves, projectes diferents 
i convertiria la plataforma en un espai on trobar 
tots aquests reculls de correspondències, siguin de 
qui siguin, des d’aquells produïts amb una intenció 
“social i educativa” més clara, fins als que mostrin 
un diàleg íntim entre dos creadors habituats al món 
artístic - com és el cas de la majoria de referents que 
hem esmentat -. 

Ara per ara, aquesta “autogestió” dels continguts és 
una ambició idealista, però després de diversos pro-
jectes i amb una bona comunicació, la idea es pot 
anar integrant a poc a poc i amb cura. 

Per començar a potenciar aquesta participació àm-
plia, un cop realitzades diverses publicacions seguint 
el mètode definit en aquesta memòria, ens agradaria 
encetar un apartat dins la plataforma, anomenat “Zip 
Code”. El Zip Code és una idea que vam començar a 
treballar al principi del nostre TFG i que es va descar-
tar momentàniament per tal d’acotar més el projecte. 

Es tracta d’un mapa interactiu que, aprofitant les 
possibilitats del mitjà digital, crearia una xarxa de 
cartes que creixi gràcies a contribucions anònimes 
de diferents procedències. Per participar-hi, cada 
usuari s’identificaria amb un codi postal i respon-
dria a una carta realitzada per un usuari anterior. 
D’aquesta manera, el mapa de la web aniria establint 
llaços entre cartes que qualsevol usuari podria respon-
dre, contribuint a engrandir aquest plànol interactiu 
traçat per obres anònimes.

De moment, tot això són hipòtesis i idees que no 
volem descartar perquè podrien convertir-se en un 
camí a seguir, que es definirà un cop valorat el primer 
projecte i la resposta rebuda per part dels implicats i 
els visitants de la plataforma web. 
Aquest apartat de la memòria demostra que les pos-
sibilitats de la plataforma són moltes i que el camí 
seguit en aquest treball ha estat una constant presa 
de decisions difícils que han fet acotar el projecte 
i han resultat en una petita mostra de fins on pot 
arribar Dos punts. A l’apartat de conclusions (10) es 
comentaran aquestes impressions amb més detall.

72



9.3. Pla finançament 

A c’appartin, el primer projecte realitzat a Dos Punts 
ha estat completament autofinançat per nosaltres. La 
pàgina web ha estat programada amb recursos propis, 
el material de rodatge és el nostre i les dietes han 
estat cobertes pel servei de rehabilitació comunitària 
de Ciutat Vella i el centre diürn de rehabilitació 
psiquiàtrica de Rutigliano. Ens hem adonat que per 
a projectes futurs, haurem de buscar mètodes de 
finançament per encarar-los sense tantes limitacions 
econòmiques.

En ser un projecte sense ànim de lucre, un dels 
primers passos que hem de realitzar per finançar-nos, 
és el registre de Dos punts com a associació o orga-
nització sense caràcter lucratiu. D’aquesta manera, 
podrem demanar beques i subvencions que ajudaran 
a tirar endavant aquest projecte a nivell econòmic. 
Per efectuar el registre, cal emplenar uns articles que 
determinen la nostra localització com a empresa, 
els noms dels responsables i una enumeració de les 
tasques que es durien a terme. Un cop disposem 
d’un CIF i de la confirmació estatal, podem optar 
a obrir un compte bancari pel projecte i començar 
a demanar la sol·licitud de les beques i subvencions 
que interessin. Aquestes subvencions serien prin-
cipalment autonòmiques i d’alguna entitat privada.

Aquestes subvencions - públiques i privades - s’acos-
tumen a repartir a concurs; és el cas de les que atorga 
l’Obra Social La Caixa on, a través d’un pitching, 
un jurat decideix a qui es concedirà el finançament 
del projecte. Passa el mateix amb les subvencions 
que atorga l’Ajuntament de Barcelona i la Genera-
litat de Catalunya, on cada trimestre surten noves 
convocatòries per a projectes ubicats a la ciutat 
comtal o a la resta de Catalunya, que es relacionin 
d’alguna manera amb obres socials o col·lectius en 
risc d’exclusió social. També ens interessaria buscar, 
de cara a altres correspondències, subvencions per 
a projectes que vinculin cultura, art, comunicació, 
educació i benestar social. 

En el sector públic, altres alternatives són les ajudes 
que ofereix l’Institut Català d’empreses culturals, 
on es pot aconseguir ajuda professional per part 
de treballadors del sector i ajudes econòmiques a 
projectes culturals que s’emmarquin dins el sector 
audiovisual. 

Per últim, també contemplem la possibilitat de 
contactar amb el servei de consultoria de l’Ajun-
tament de Barcelona, per tal de rebre informació i 
assessorament personalitzat sobre mètodes de finan-
çament en el nostre projecte particular i dins el 
territori de la ciutat.
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10. Conclusions

No podem deixar a ningú els nostres ulls perquè 
vegin, mirin i es fixin en allò que nosaltres veiem, 
mirem i ens fixem. L'experiència viscuda en aquest 
treball, però, ens ha ensenyat que és possible fer 
entendre als altres la nostra manera de mirar i sen-
tir i comprendre la mirada i el sentir de les perso-
nes que ens ho comparteixen. 

Les filmacions i imatges resultants dels primers 
projectes de Dos punts, són íntimes i comparteixen 
un punt de vista únic, propi i interior. Les corres-
pondències deixen entreveure la sensibilitat i intuïció 
dels seus interlocutors i, sobretot, mostren aquelles 
coses amb les quals ens fixem; aquelles que ens fan 
aturar i observar; les més importants. 

Sens dubte el primer que ens fa valorar positiva-
ment aquest projecte és la seva basant més humana. 
El tracte amb les persones que s'han obert a nosal-
tres, disposats a ajudar-nos i a pensar junts, ha estat 
el màxim al·licient per seguir amb ganes de tirar 
endavant aquest projecte. Durant el procés d'aquest 
treball ens hem tret de sobre prejudicis i no hem 
parat de sorprendre'ns positivament amb tots els 
participants, amb qui hem acabat generant un vincle 
molt especial que, a més, ha resultat productiu.

Més enllà de generar el material resumit en aquestes 
pàgines, hem adquirit punts de vista nous, sensibilitat 
i empatia per treballar, paciència, poder d’impro-
visació i, sobretot, la capacitat d'obrir la ment més 
enllà de les nostres previsions. Per la seva natura-
lesa col·laborativa, en cap moment hem tingut el 
control de guiar aquest TFG pel camí fixe de les 
nostres expectatives i, per això, el resultat s'ha anat 
transformant a poc a poc fins a convertir-se en el 
que és ara. Ha estat un procés molt enriquidor que 
no havíem experimentat prou a la Universitat i que, 
encara que ens resultés frustrant en un principi, 
ens ha ajudat a desenvolupar una capacitat d'anàlisi 
i interpretació més àmplia de la que teníem abans. 

Treballar conjuntament amb l'àmbit de la psicologia 
ens ha fet adonar que aquesta ciència està molt vin-
culada al món de la creativitat i que treballant junts 
s'aconsegueixen resultats que es complementen 
d'una manera molt potent.

Amb aquest treball hem reafirmat les hipòtesis que 
teníem al començament: aquesta carència de diàlegs 
significatius i pausats que ens va impulsar a començar 
les nostres correspondències. Ha sigut d'allò més 
satisfactori veure com els participants dels centres 
de rehabilitació psiquiàtrica aprenien tant de les 
correspondències com ho vam fer nosaltres en el 
seu moment, prenent consciència del seu entorn i 
d'ells mateixos. Hem gaudit ensenyant i aprenent i 
hem vist millores indiscutibles entre les primeres i 
les últimes cartes pel que fa a la realització audio-
visual i la quantitat d'idees inicials. 

Vam començar el projecte amb una mica de por, 
endinsant-nos en un terreny que desconeixíem i 
que en prou feines havíem treballat durant el grau. 
Això ens ha permès anar destapant aptituds que no 
sabíem que teníem i hem establert enllaços molt 
clars entre tot el que hem après durant la nostra 
carrera i aquesta experiència aparentment allunyada 
de la majoria d'assignatures que hem cursat. Ens 
hem adonat que portem quatre anys reflexionant 
sobre què és la comunicació i quin paper juguen els 
missatges dins l'àmbit creatiu. 

A més, la nostra especialització en comunicació 
interactiva, ens ha ajudat a trobar una manera de 
difondre aquest projecte amb consciència del poder 
que té actualment el mitjà digital, que encara ara 
no es té del tot en compte - o valorat - en el panorama 
cultural-artístic més popular.

La valoració que han fet els centres implicats també 
és positiva. Es tracta de dues institucions amb moltes 
coses en comú, que comparteixen projectes de 

10.1. Valoració de l'experiència
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recerca semblants i centres en fase d'experimentació 
actius. Arran de realitzar aquestes correspondències, 
la relació ha quedat oberta per projectes futurs i la 
seva intenció és continuar mantenint una relació 
professional que pugui contribuir a la millora dels 
pacients i de les pròpies institucions.

Així doncs, com s'intueix en tots aquests comentaris, 
estem satisfets amb el resultat d'aquest treball de 
fi de grau, on gairebé no hem tingut la sensació 
d'estar realitzant un treball acadèmic, sinó un pro-
jecte que va més enllà d'un prototip, que ens realitza 
a nivell professional i continuarem un cop graduats.

És necessari realitzar un exercici d'autocrítica per 
tal de detectar els punts forts del projecte i aquells 
amb els que cal millorar o concentrar energies. 

Considerem que hi ha hagut limitacions degut al 
calendari del projecte. Si bé és veritat que ens havíem 
de cenyir a les dates d'entrega del TFG, el fet de 
coordinar els horaris d'ambdós centres, els nostres 
i la disponibilitat dels participants, ha suposat una 
feina de producció molt intensa que en certa ma-
nera ens ha desgastat  i, en algunes ocasions, ha fet 
modificar coses del projecte que es podrien haver 
fet millor amb més temps. Els centres havien de 
quadrar les seves agendes plenes d'activitats i sovint 
ens havíem d'adaptar a les primeres o últimes hores 
del dia, que considerem que no són les millors per 
treballar. Depeníem de força gent que a vegades 
no es mantenia fidel a les dates d'entrega, especial-
ment a Itàlia, on el ritme de treball era diferent. Tot 
això milloraria amb la figura d'un productor; algú 
que ens donés un cop de mà amb l'organització i 
amb altres aspectes burocràtics - relacionats amb 
beques i subvencions -, que nosaltres sols encara 
no hem pogut assumir. 

És la primera vegada que ens embarquem en un 
projecte d'aquesta envergadura i que, com ja hem 
anat comentant, ha acabat sent una petita mostra de 
la nostra idea inicial. Vam tardar a prendre consci-
ència o a acceptar que quan es treballa amb tants 
participants es necessita molt de temps per desen-
volupar tasques que a priori semblen senzilles. 
Ho hem vist molt clar en els tallers d'edició i mun-
tatge audiovisual, que no hem pogut desenvolupar 
com volíem a causa de la falta de temps i de material. 
Ens hauria agradat poder gaudir de més sessions al 
centre amb horaris pactats i, d’aquesta manera, 
haver fet més cartes i tallers específics segons les 
necessitats dels participants.

Degut també a aquesta dificultat per preveure el 
temps i la dedicació necessària per fer cada pas, no 
hem pogut portar a terme el projecte entre l'escola 
i el casal de gent gran, que en un principi pensàvem 
desenvolupar en paral·lel al dels centres de reha-
bilitació psiquiàtrica. Entenem que, ara per ara, a 
la pàgina web hi ha poca representativitat del que 
volem fer. Per aquest motiu, ara que toca presentar 
la plataforma al públic, el treball de comunicació 
haurà de ser clar i donar entendre les possibilitats 
de Dos punts més enllà de l'àmbit de la salut mental.

Les principals dificultats en els tallers les hem 
trobat a nivell tècnic, a l'hora d'ensenyar als par-
ticipants a utilitzar totes aquestes tecnologies au-
diovisuals. De cara a un futur projecte, haurem de 
plantejar-nos a dedicar més sessions a conèixer el 
material de treball.

La diferència d'idioma entre ambdós centres, que 
en un principi semblava una barrera molt gran, ha 
acabat suposant menys dificultat de la que esperà-
vem. Tot i així, la figura d'un traductor professional 
hauria significat un punt a favor pel projecte, que 
hagués permès una comunicació molt més fluida 
entre els responsables de l'activitat i en tasques de 
traducció de subtítols o textos de la web, on alguns 
apartats només estan disponibles en català. 

D'altra banda, a nivell de disseny web ens agradaria 
que aquest fos més arriscat en un futur i reflectís 
les ganes d'experimentació que el projecte vol po-
tenciar. També ens agradaria treballar més el dis-
seny de les interaccions per a l'estímul entre l'usuari 
i la pàgina, que ara per ara són simples i dissenyats 
per la seva funcionalitat. 
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Estem contents del disseny que hem realitzat, 
tenint en compte que és la nostra primera pàgina 
web, però hi ha alguns elements que hem de pensar 
i intentar incorporar en un futur pròxim. Per posar 
un exemple, ens agradaria que l'intercanvi de les di-
ferents correspondències es pogués fer directament 
a través de pàgina web de Dos punts, sense necessitat 
de recórrer al correu electrònic dels interlocutors, 
tal com ha passat en aquest primer projecte. Això 
donaria valor afegit a la pàgina, que facilitaria més 
l'intercanvi i donaria les eines per establir aquest 
diàleg a través de la plataforma. 

Encara ens queda molt per millorar i només hem 
pujat un esglaó del camí que podríem recórrer, però 
mirant enrere aquests nou mesos de feina constant 
i reconsideració del projecte, només podem estar 
satisfets i orgullosos de tot el que hem pogut acon-
seguir. Veure els resultats penjats a una pàgina web 
que ens ha sortit completament de dins, ens dóna 
l'impuls i la motivació per continuar endavant i se-
guir fent el que, per nosaltres, dóna més sentit a 
aquests anys d'estudi.
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