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Una sèrie de converses per reflexionar sobre temes de 
radical contemporaneïtat de l’escena creativa. 

En cada una d'aquestes edicions hi participen cinc veus 
d'àmbits diferents per creuar coneixement i compartir 
diferents maneres d’imaginar, projectar i composar. 

Dotze escenes per obrir mires i transvasar coneixement 
entre disciplines. 
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Toni
Soler

Humorista i director 
de televisió

Debatre sobre la forma és entrar en un 
dels binomis més importants de la creació 

artística: la contraposició entre forma i fons. 
La forma determina el contingut o és el contingut 
el que determina la forma? La relació entre els dos 
aspectes ha anat variant al llarg de la història.  
Però és ara que el format ha agafat una importància 
superlativa. Parlem de forma, de format i de nous 
llenguatges. Cinc personalitats. Cinc disciplines. 

Cinc mirades.

Apassionat, eloqüent, irònic. Toni Soler és historiador, escriptor, 
humorista, presentador, guionista i director de televisió. Actiu en 
tots els mitjans, també a xarxes socials. Dirigeix Polònia, el recone-
gut programa de paròdia i sàtira política de TV3. Des de 2017 també 
està al capdavant de l’informatiu satíric Està Passant. 
Impulsor del diari Ara, on hi escriu habitualment. També dirigeix 
la revista El món d’ahir (2016) i ha escrit obres com Història de Ca-
talunya (molèstia a part) (1998) i 14 d’abril. Macià contra Companys 
(2011)

TS
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Ricard Planas és editor, crític d’art i gestor cultural. Dirigeix la 
revista Bonart, la Fundació Lluís Coromina i la Fundació Focus 
Engelhorn, entre altres. Ha exercit de curador per diferents artis-
tes, entre ells Modest Cuixart, Xavier Escribà, Joan Fontcuberta 
i Eduard Arranz-Bravo. Amb la idea de visualitzar i descobrir els 
valors de la cultura del nostre país, ha realitzat exposicions per tot 
Catalunya. 
A més, va dirigir dues temporades el programa radiofònic La Bohè-
me (Ona Catalana) i ha col·laborat com a tertulià a Catalunya Ràdio, 
Catalunya Cultura i RAC1. 

RP

Miquel 
Alzueta

Galerista

Galerista, escriptor, poeta i editor. Un home de cultura en el sentit 
més ampli. Conversador vehement, es troba a gust en la confrontació 
d’idees. Alzueta va començar la seva carrera com a editor amb la fun-
dació de Columna Edition, un segell que va traduir al català a autors 
com David Leavitt o Tom Sharpe. 
Anys més tard va exercir de galerista, representant artistes com Regi-
na Giménez o Manolo Ballesteros. Actualment gestiona dues galeries: 
el Palau de Casavells a Figueres i la Alzueta Gallery a Barcelona. 
Com a poeta ha publicat títols com Amb un paper i un llapis (1979), 
Fulls i hores (1981) i Quinze poemes d’abril (1982) entre d’altres. 

MA

Ricard
Planas
Editor i crític d’art
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Periodista, directora creativa, presentadora de televisió. Bibiana 
Ballbè és una entusiasta professional, agitadora incansable, una 
fàbrica d’idees oberta 24/7. Pura curiositat i passió per la creació, 
pel pensament, per la comunicació. Fundadora de TheCreative-
Net, TheCreativeAgency i TheCreativeFest, la seva preocupació pel 
present i futur de la cultura i els artistes de la ciutat de Barcelona 
es nota en cada entrevista que fa, cada programa de televisió que 
presenta, cada intervenció que fa en tots els mitjans.

JC Reflexiu, profund, acurat, perfeccionista i visionari. Josep Camps 
és co-fundador de l’estudi Arquitecturia Camps Felip. Tortosí de 
naixement, Camps va ser reconegut com a Young Architect of 
the Year el 2013 junt amb l’Olga Felip. Junts han liderat un estudi 
d’arquitectura de prestigi que ha rebut nombrosos premis. Paisat-
ge, ciutat, entorn, habitatge, disseny. L’arquitectura com a eina 
d’innovació i progrés, reflex de la societat i amb vocació de servei. 
Josep Camps té un diploma en estudis avançats d’Arquitectura a 
l’ETSAB i és professor associat de Projectes Arquitectònics de la 
UdG. Tot i els premis, publicacions, exposicions y reconeixements, 
en Josep no perd les ganes d’aprendre, créixer i seguir endavant.

BB

Josep
Camps

Arquitecte

Bibiana
Ballbè

Periodista
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Restaurant
Panot. Casa Fuster

La majestuosa Casa Fuster, obra de l’arquitecte Domènech i 
Muntaner, marca el punt i final del senyorial Passeig de Grà-
cia. Aquest edifici imponent és el marc del nou projecte del 
xef televisiu Marc Ribas. A Panot, Ribas connecta la gastro-
nomia catalana, basada en productes frescos i de tempora-
da, amb una de les principals obres del modernisme català. 
Entrar a Panot, a la Casa Fuster, és transportar-se a l’instant 
a la cuina del segle passat amb plats i sabors que ens ajuden 
a conèixer la cultura de l’època. El restaurant ideal per parlar 
del passat, el present i el futur dels formats, per entrar en un 
tema atemporal: el fons i la forma. 

Passeig de Gràcia, 132, 08008 Barcelona
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Què és el format?

Enfoquem aquest tema amb una visió àmplia, de 
context, fins i tot historicista, amb cinc per-
sonalitats molt diferents. Miquel Alzueta, Toni 
Soler i Ricard Planas s’uneixen a Josep Camps i 
Bibiana Ballbè. 

El format. La relació entre 
fons i forma. El debat etern. 
Què pesa més? Quin dels dos 
aporta més valor? És possi-
ble la forma sense contin-
gut? Actualment, sembla 
que el format és el tòtem ab-
solut. L’evolució de la comu-
nicació posa sobre la taula 
una multitud de formats di-
ferents, que es trepitgen l’un 
a l’altre. La forma, per tant, 
agafa protagonisme, influeix 
en el llenguatge i posa de 
relleu, més que mai, les di-
ferències generacionals. 
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Entrem a Casa Fuster amb ganes de parlar. Es 
nota. Ja abans de seure a taula, la conversa és 
animada. Anècdotes, coneixences mútues, inter-
canvi d’idees sobre projectes… avui la tertúlia 
promet ser llarga i fructífera.
Ja hem demanat: patates d’Olot, croquetes, coli-
flor a la brasa, canelons i pernil. I unes copes 
de vi, sisplau. Així doncs, ara que ja no hi ha 
més distraccions, li toca a la Bibiana centrar 
la conversa. Comencem. 

Panot. Casa Fuster
Barcelona
18.02.20  |  12 h.

Vers03
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En el món artístic on jo em moc, entenem com a format allò extremada-
ment formal. Els artistes es guien per formats preestablerts, que són la 
figura o el paisatge. Tenen una codificació, un llenguatge universal que 
pots entendre. 
Estic segur que el format condiciona el contingut, i això és el més inte-
ressant per a mi. O sigui, que qualsevol artista, quan s’enfronta a una 
peça gran o petita o vertical o horitzontal, ho fa d'una manera comple-
tament diferent. Per tant, contingut i forma en aquest aspecte, tenen un 
vincle enorme. No crec que es pugui parlar només de format, des d'una 
perspectiva formal, sinó que el format en sí mateix té un contingut, una 
línia tàctil, intel·lectual.

I una manera d'explicar les coses i d'arribar a conclusions. La gràcia de 
qualsevol manifestació creativa ha de ser desafiar els formats existents, 
no? Tots aspirem a ser originals, i en canvi jo estic en un món on això 
està molt castigat. 
Ara parlo de televisió. Si tu vas a vendre una idea i dius: “aquesta idea 
és meva i només l'he fet jo”, desconfien. Volen que els portis una cosa 
que ja s'ha fet a 20 països i ha funcionat. Crec que també passa en altres 
disciplines. Estic segur que molts editors, per exemple, volen rèpliques 
de la novel·la d'èxit d'un cert país.

Sens dubte.

L’esclavitud del format. Jo crec que va en contra del temperament, 
digueu-ne espontani, de qualsevol creador. Però, a la vegada, suposo 

que és una eina perquè la indústria cultural funcioni. Perquè si no hi ha 
pautes, comences cada vegada de zero, no? 

Posar ordre al caos.

Una mica, sí. 

Però, al mateix temps limita, no?

Tu creus que busques, des del punt de vista creatiu, trencar el format, 
o busques una relació entre el format i el contingut?. Penso que no hi 
ha tants formats diferents. Probablement estiguin molt vinculats a 
aspectes tècnics o tecnològics. Si agafem el format de que trobem en el 
cinema o en la televisió, veiem que, és un format que ve del tub catòdic, 
que et dóna una pantalla, una dimensió, no?

En el món de l'art, l’originalitat és un valor, tot i que jo hi estic en contra. 
Per a mi l'originalitat no és un valor en si mateix. Si algú diu, com deia 
abans el Toni "això només ho faig jo" i apareix un senyor que enganxa 
burros volant del sostre, evidentment no ho fa ningú més. Això en el 
món de l'art contemporani seria un actiu.  
En altres sectors, com quan en la literatura determinats escriptors van 
voler trencar el format creant una nova visió del text, no n’ha quedat 
res. Com aquell escriptor que només escrivia amb una vocal. Només era 
la voluntat de trencar un format o unes regles preestablertes. 

Jo me'n recordo d’alguna reunió de guió, a programes d'entreteniment, 
que algú deia "podríem fer tal cosa en el plató, que això no s’ha fet mai", 
i el director responia " si no s'ha fet mai, serà per alguna cosa".

Això és veritat. Però també és cert que quan algú, finalment, s'atreveix 
a apostar per un format que no s'ha fet mai i funciona, revoluciona el 
mitjà. Llavors, de cop, tothom comença a fer “realities”, per exemple. Hi 
ha d'haver algú a qui se li permeti, o que tingui la valentia suficient, com 
per trencar el format i tocar l'èxit. 

 O el prestigi i la capacitat de risc suficient. 

Quan això té èxit, normalment no és que es trenqui el format, sinó que s'in-
venta un nou format. Quan algú va pintar per primera vegada un quadre 
rodó, per entendre'ns, a diferència dels quadres rectangulars o quadrats...
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Què és el format per vo-
saltres? Què enteneu per 
format, és un mitjà, és una 
eina, és una idea en sí?

BB
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És un format nou. 

...és una sorpresa, és un format nou. A la televisió, quan hi ha un feno-
men de programa que trenca amb el que veiem habitualment i té èxit, 
no és tant que hagi trencat, sinó que ha creat un espai de comunicació. 
Però no és una nova forma de comunicar-se amb l'espectador. I 
probablement és això el que té valor, realment. O sigui, la idea de 
trencar el format per intentar ser innovador, novíssim, crec que és 
una rucada. 

Els formats són receptacles on t'hi poses. Per a mi, el més important és la 
idea, hi ha formats molt innovadors però no diuen res. Perquè en el fons, 
no hi ha un background que aguanti tot allò.

El que has de trobar són formes que s'adaptin al que vols comunicar 
o al que vols crear. I utilitzar les eines i els medis més adequats per al 
discurs que vols transmetre. 

Però a vegades, el format també és una idea en sí.

Clar, això és el que és interessant. 

Mira, per exemple Instagram. Instagram, fins fa quatre dies era quadrat, 
i de cop, el nou format dels stories van trencar i van revolucionar com-
pletament la manera com ens comuniquem. 

Sí però, ara ho has dit, la manera com ens comuniquem. Però, què co-
muniquem? 

És molt diferent el que comuniquem amb els stories i el que comuni-
quem amb els posts.

Evidentment. Però la idea preexistent o els valors hi han de ser, tinguis 
el format que tinguis. Pesa però no condiciona la idea.

El format és tan potent com el contingut. Òbviament, darrere de tot hi 
ha el relat, la idea. Penso que són coses paral·leles, avui en dia.

Jo crec que som una mica esclaus del format, de la imatge i fins i tot de 
la pròpia idea preconcebuda que tenim a la ment.

No hi ha un format nou sense una idea nova.
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"El format en 
sí mateix té un 
contingut, una 

línia tàctil, 
intel·lectual."

Miquel Alzueta
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No hi estic d'acord. A vegades, la conseqüència d'un format nou és una 
idea nova.

D'acord. Em refereixo a que van units, el nou format amb una idea nova.

Exacte.

A vegades diem: “anem a formatejar de nou”, i el que fem és canviar qua-
tre aspectes  superficials per continuar fent el mateix o dient el mateix.

Això passa amb tot. En el fons, l'home des de que té consciència i 
llenguatge, li preocupen una sèrie limitada de coses. La naturalesa, per 
exemple, que potser a l'home de Cromanyó li preocupava d’una forma 
i a nosaltres ens preocupa el canvi climàtic. Li preocupava això, li preo-
cupava l'amor, la mort, etc. Jo crec que no hi ha tants temes, hi ha molts 
més formats que temes. 

Però, hi ha infinitat d'idees i aquest és l'avantatge.

El primer que va inventar un like, ho va fer per agradar-li a la veïna. "Jo 
et diré que m'agrades i et faig un like". I la primera vegada que algú va 
rebre un like devia pensar " això  és meravellós, li agrado a un noi". Ara 
s'envien centenars de milions de likes cada segon.

Perquè ja és un llenguatge en si.

Moltes vegades hi ha artistes que em pregunten què haurien de fer, i jo 
sempre els responc que el que han de fer és llegir, perquè tot està en els 
llibres. Tot està en el llenguatge. 

Et condiciona el pensament. És la base del pensament.

És un estat de confort. La gent necessita que l'etiquetis en algun lloc i 
els formats serveixen, una mica...

Per ordenar, el que dèiem abans, oi?

Sí, em codifico. Però això també és molt restrictiu. 

Però amb la restricció, moltes vegades també és on tens més llibertat. 

"La gràcia de 
qualsevol mani-
festació creativa 
ha de ser desa-
fiar els formats 

existents."
Toni Soler
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Això és la història. Les ideologies són una fase.

El que fem nosaltres és intentar controlar l’espai. Però si mires enrere en 
la història, en relació a allò que tu Toni deies de l'elitisme, sempre hi ha 
hagut una intenció d’anar més enllà. Trobar un format que permeti sortir 
de les condicions de límit com la funció, la relació, la necessitat...

Quan apareix la idea en arquitectura, apareix com la voluntat pròpia 
d’expressió de l'individu, del subjecte, que pot introduir un valor afegit. I a 
partir d'aquí, durant tot el segle XX comencen a aparèixer el que serien es-
tructures formals, és a dir, maneres d'estructurar esquemes. Però clar, això 
ha acabat sent una cosa personal, molt allunyada, i fins i tot, molt elitista. 
Jo no sé si s’hauria de tornar al format com a punt de partida, a tenir aquest 
tauler de joc comú. Perquè el format sí que es pot compartir amb els altres.

Les idees són molt més vagues, d'alguna manera.

I més abstractes, i més subjectives… No sé si el format ens permet ser 
una mica més objectius. Ens permet compartir un tauler de joc en el que 
cadascú de nosaltres pot intervenir més fàcilment en el procés creatiu. 
Però on el canal de comunicació que dèiem, no s’hagi trencat.  

El format et dóna una referència molt clara. De fet, moltes vegades, 
quan tens una idea nova t'aculls a un format i fas com un paral·lelisme. 
Això és com un Netflix de no sé que, això és com un Linkedin de tal... 
perquè ens ajuda, perquè és una base comuna i compartida. 

Fixeu-vos que avui en dia, quan apareix una idea nova que triomfa és 
absoluta. Instagram, és absolut. I no hi ha un Instagram millor que l'Ins-
tagram. S’associa marca i producte. 

Exacte.
 
Per això, tota persona que es planteja una innovació ideològica, com en 
el terreny de les idees polítiques, o de les teories religioses o tecnològi-
ques... ha de començar de zero i anar per un altre camí, no val l'anterior. 
 
Per mi aquests grans canvis van molt lligats a les noves generacions que 
tenen una manera nova de comunicar-se. Per exemple, ara Instagram 
s'està estancant i surt Tik Tok. N'heu sentit a parlar? Tik Tok és el nou 
Instagram dels joves entre 10 i 17 anys. 
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Més que llibertat, tens capacitat d'autosuperar-te, però no sé si és un 
avantatge. Després, hi ha molts tipus de restriccions: hi ha restriccions 
monetàries, hi ha restriccions mentals, hi ha restriccions d'espai... Jo 
crec que hi ha molts formats, però que les idees costen més de sortir i 
que siguin alguna cosa d'interès universal. 

Vivim una època, probablement, on es descobreixen molts nous for-
mats. Per tant, des d'un punt de vista formal, és més amplia la capacitat 
de comunicació que tenim, però en canvi, vivim en una època de molt 
poques idees. O sigui, les idees, les ideologies estan desapareixent, la 
filosofia desapareix, el pensament desapareix.

Jo no diria tant, però sí que hi ha grans idees que estan molt amagades 
per una base d'"infoxicació" total.

Recordo que quan tenia 30 anys, podia dir-te 25 pensadors i filòsofs 
influents i importants. Avui, no és que vingui indocumentat, però...

A l'arquitectura passa el mateix. És difícil trobar una figura en el últims 
15 o 20 anys. Necessites distància a vegades. 

Perdoneu, però això, en part, era elitisme pur. Hi havia pocs prescrip-
tors, pocs receptors d'aquesta prescripció, pocs lectors... 
Ara circula un volum incomparable d’informació respecte a la resta de 
la història de la humanitat. Tothom és emissor, tothom és receptor. La 
democratització també té la seva cara negativa, implica una trivialitza-
ció, és el preu que hem de pagar. 

Però jo et dic una cosa: tot això que estem vivint ara, acabarà amb la demo-
cràcia. La democràcia tal i com l’hem conegut fins ara, no serà igual d’aquí 
30 anys. Acabarà amb les ideologies, la gent no serà de dretes o d'esquerres. 
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Sens dubte, estem immersos en una conversa 
apassionada. Tant, que el dinar s’està refre-
dant a taula. Hem parlat de contingut, de codis, 
d’ideologies… Fem punt i seguit i seguim apro-
fundint en el debat sobre els formats.  
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Perdona però en això discrepo, Bibiana. Jo crec que els hi ofereixen 
perquè necessiten que segueixin sent consumidors. I per tant, algú està 
dient que els hem d'oferir una cosa nova cada any. És l'oferta que ha 
estimulat la demanda.

No hi estic d'acord. Hi ha mil iniciatives que es perden pel camí. I només 
queda la que connecta, la que funciona perquè està pensada des d'aques-
tes noves generacions i les seves necessitats. Jo amb el Tik Tok ja no hi 
connecto, no és un format amb el que em sento còmoda comunicant.
 
El meu fill de 10 anys ho fa.
 
Però és una revolució, i ara em poso historicista, que va començar fa 
temps, a mitjans del segle XX i no la veurem acabar. La revolució digital 
és, com a mínim, tan important com la revolució industrial. 

Una pregunta, què hi ha abans del format?
 
La idea.
 
La necessitat.
 
De connectar, de comunicar, d'expressar-se.

Posar ordre. Com el llenguatge.
 
És tot una qüestió de llenguatge. 
 
El llenguatge és el format suprem.
 
Els grans pensadors haurien de ser els sociolingüistes, perquè tot és una 
qüestió de llenguatge. Avui dia el llenguatge és un llenguatge tecnològic, i 
el llenguatge postmodern també; hi ha infinitat de llenguatges.
 
Però el gran drama és la desaparició del llenguatge oral. Si nosaltres 
controlem 700 o 800 paraules, la següent generació en té 200 i no saben 
expressar pensaments complexes per  falta de vocabulari.

Per la prevalença de la imatge, de la icona, d'un altre tipus de verbalització.
 
És igual a què et vulguis dedicar, llegeix. Perquè si no, no sabràs expli-
car les coses.
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Bibiana Ballbé

"Grans canvis 
van molt 

lligats a les noves 
generacions 

que tenen una 
manera nova de 
comunicar-se."
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gent allò que no entenem, quan sovint és banal i idiota. 
Poso per exemple la pel·lícula aquesta que ha guanyat als Oscars (Parà-
sits), és una pel·lícula completament idiota. És una bona pel·lícula, 
simpàtica, per veure un diumenge a la tarda. Ara bé, com que ningú 
l’entén, algú ha començat a fer un anàlisi sobre el capitalisme i les 
xarxes socials a través de la pel·lícula. S'ha creat una pilota, perquè no hi 
ha coneixement ni pensament, i tothom accepta el pensament de l'altre, 
que és pura invenció sense base intel·lectual. És una pel·lícula normal i 
corrent. Simpàtica, costumista... 

Hollywood és aquest format, aquest codi. 

Heu vist Joker?
 
Molt dura.
 
Filosofia per a “mentecatos”. 
 
L'actitud és més important que el format.
 
L'actitud va abans del format.
 
Però és una versió de Taxi Driver durant 5 minuts.
 
Sí, tens raó. Té molt a veure amb Taxi Driver. Però és un tema que fasci-
na la gent, d'on surt el mal? Això connecta amb tothom.
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Ara les generacions són molt més visuals.
 
Totalment.
 
Ells tenen coneixement molt més profund de les emoticones. Al meu 
equip hi ha gent molt més jove que jo, i sempre troben una emoticona que 
expressa, exactament, les situacions amb un punt d'ironia, amb un punt...

 Som una mica egipcis, oi? Perquè els egipcis veien imatges i icones, la 
gent s'expressava molt més ràpid.
 
I això no és vàlid? Aquest format no és vàlid? 
 
Sí, hi ha coses que són vàlides. Fins i tot hi ha autors que defensen que 
els nanos estan desenvolupant un tipus d'intel·ligència alternativa. Un 
videojoc exercita unes parts del cervell que nosaltres ni sospitem que 
existeixen.
Ara, la capacitat d'explicar-se, d'explicar com em sento, de preguntar a 
un altre com se sent...
 
Jo veig que a les escoles, o jo mateixa al meu fill, li faig explicar com es 
sent, li faig explicar amb colors, amb el que sigui. El que em fa por és 
que estiguem pecant de no connectar amb els joves, de pensar que el 
seu sistema i format no és vàlid. I potser sí que és vàlid per a aquestes 
generacions i pel món en el que viuran.
 
Jo a la universitat m'hi trobo constantment, la dificultat de connectar 
amb els xavals que deuen tenir entre 20 i 22 anys. Jo entenia els meus 
professors, però crec que ells no ens entenen a nosaltres.
 
Què no entenen?
 
Com s'estructuren els missatges, en el nostre cas, com s'estructura un 
projecte, que hi ha al darrere, què comunica... els hi costa.
 
El format, que és un senyor que va parlant i prou, per a ells és el menys 
estimulant del món.

I s'avorreixen. 

Vivim en un món on, per la democratització del coneixement, la gent ha 
perdut l’esperit crític. Aplaudim allò que no entenem i considerem intel·li-
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En aquest punt la conversa agafa vida pròpia i 
gira cap a l’educació i les noves generacions. 
Conceptes que aniran apareixent més endavant. 
A la taula encara queda coliflor i patates 
d’Olot, però sobretot, encara queden alguns 
temes per parlar. 
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Però, què és més bo i què és més dolent?
 
Ho hem de saber. Bo és bo i allò dolent, és dolent. Ho hem de dir, i ningú 
diu que la pel·lícula coreana és dolenta.
 
Al contrari, Miquel. Ho diu massa gent. Quan una cosa agrada molt de 
seguida apareix el plasta de torn que diu que és una merda. 

Quin seria l'antònim de format?
 
Bona pregunta.
 
El pensament líquid. El que ara es diu pensament líquid.

El pensament és un format.
 
Bé, és un format perquè el definim, però vivim en un moment que 
tendeix a la idea líquida de les coses. L’Albert Serra seria un exemple de 
personatge que el seu màxim interés és el trencament del format.

No li agraden els actors.

Ell parteix de la base que tot el que ell pugui fer en el món del cinema, 
ha de ser trencador, innovador, diferent i mai fet. I amb algunes coses 
ho aconsegueix. 
Però vull dir, que jo crec que l'Albert, no diria que fa trampa, però 
treballa tant amb aquesta idea preconcebuda de crear una cosa que 
sorprengui l'espectador que a vegades... És de les poques persones que 
he conegut que té vocació de geni.
 
Totalment. Però l’Albert, amb aquesta intenció tan clara de trencar 
el format i d'experimentar, no sé si ho acaba aconseguint. És a dir, 
que es nota aquesta intenció a les seves pel·lícules, però en canvi no 
estableix cap nou format al que s'hi pugui acollir més gent. És un 
segell molt seu.

També tenim l’Isaki Lacuesta que està fent nous formats molt diversos i 
molt interessants.
 
Però això és el cine no cine. L’actor no actor, el director no director i el 
guió no guió.

RP

MA

TS 

BB

RP

MA

TS

MA

RP

MA

BB

RP

MA

Josep Camps

"El marc 
en el que ens 
comuniquem 

tindrà tant valor 
o més que 

el contingut."
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Jo si tingués el talent d'algun d'aquests personatges, m'agradaria com-
plementar-ho amb la curiositat. Intentaria fer Aquí no hay quien viva, 
per exemple.
 
Perdó, però seria una meravella.
 
Una vegada van fer una entrevista a tots els membres del grup d'An-
tònia Font. Van preguntar quin tipus de música els interessava. Un va 
dir Jimi Hendrix, l'altre els Beatles...i en Joan Miquel Oliver va dir tota, 
tota. I aquesta actitud m'agrada molt. Perquè m'agrada la música, però 
m'agrada tota. L'actitud de dir “no, jo sóc d'aquests, faig això, vine tu al 
meu món”, no hi simpatitzo, saps?
 
Això és un punt de proteccionisme sobre formats que són hiper minori-
taris. Si no hi poses un plus de "carinyo", desapareixen dins de l'amal-
gama de tot plegat. No ho veig tant com una qüestió de sectarisme, sinó 
com una qüestió de resistencialisme, potser malentesa, però que serveix 
per protegir a alguns entorns.

Jo crec que és més per protegir-te a tu mateix que no pas a l’entorn. 
Perquè et defineix molt.
 
Formar part d’alguna cosa.

Exacte. Aquest sentiment de pertinença.
El format si no es pot recrear, és un format en si o només és un intent de 
trencar un esquema? 

Jo no crec en els absoluts. Crec que són molt fràgils. Potser per qüestió 
historicista, però tots els formats tenen una continuïtat, alguns relats 
són més o menys trencadors, però no 
surten del no res, és impossible. Quan analitzes l’Steve Jobs, ve del con-
text de la NASA, del IBM... No hi ha una persona genial, en un context 
genial, sense un ecosistema del que es pugui nodrir.
 
Però ha de sortir el geni. Hitler, ell sol, no explica la Segona Guerra Mun-
dial. Però ha d'aparèixer un Hitler en aquell ecosistema perquè la cosa 
surti malament del tot. I en sentit positiu també passa.
 
En Zuckerberg és un home que sí té una visió del món. Per primera 
vegada té una visió d'una cosmologia diferent. En Zuckerberg diu: és 
factible crear una comunicació directa entre els humans. Això abans era 

impossible. Com et podies comunicar amb tots els humans? I ara ho fas. 
 
Ara estàs dient que no surt d'un pensament únic.
 
La genialitat d'una persona amb una peana il·luminada. Encara existeix 
el glamour d’això. 

Perquè l'individu ens encanta. Per això triomfen els biopics al cinema i 
les biografies a la literatura. 
 
Bé, cada vegada menys.
 
M'encanten.
 
La història de l'individu fora del món, l'heroi, és un tema universal. És 
fantàstic. Però tots sabem que aquests individus apareixen i cavalquen 
sobre una onada concreta, que és l'onada històrica del seu temps.
 
És que no pots obviar el teu entorn. Evidentment, tot neix d'algun lloc, 
perquè no ets aliè al que t'envolta.
 
Sí, però hi ha gent que té una visió diferent. Steve Jobs mirava les coses 
d'una manera completament diferent.

Diferent, única.

Una persona que el que li agradava era la tipografia, l'art japonès, la 
cal·ligrafia...
 
I es va ficar en un món que no era ben bé el seu. 

A vegades les visions externes, les aficions afegides són més interes-
sants i diferents. El format sí que canvia.

Molts cops, els arquitectes es queixen que no hi ha prou feina, que no troben 
inversors, que no poden ser emprenedors. Jo penso, potser sí que hi ha 
terrenys per explorar i que no s'han explorat mai en l'arquitectura. Nous for-
mats. Jo faria cases temàtiques. Per exemple, per a una persona que li agra-
da la bicicleta, li faria una casa que girés al voltant del món de la bicicleta. 
Això és posar-te al cap de l'usuari. És com pensa el disseny, és a dir, què 
vol el client?
Clar, no és el segell de l'arquitecte sinó el segell de l'usuari. 
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Tenir un format predefinit i intentar canviar el contingut. Retícules, 
elements espaialment molt clars en un format determinat. Que després 
pugui passar-hi qualsevol cosa. Aquí entraríem en el tema de la tipolo-
gia, intentar evitar una tipologia purament funcionalista.

Despatx, habitació, convidats...

Exacte. Per un costat tens el material i el pes que determinen un temps 
de l’espai i la construcció i la seva relació amb el context on és. I per un 
altre costat hi ha el temps del qui l’habita, segons uns rituals que van 
variant i adaptant-se a necessitats pròpies i al medi exterior. 

Quan tu fas una casa o un edifici amb tots els pisos iguals, com fan nor-
malment els arquitectes per un tema de viabilitat, suposo, el que fas és 
excloure a infinitat de consumidors. 

Totalment d'acord. El gran problema que hi ha a Barcelona, i en qual-
sevol mercat immobiliari ara, és que hi ha unes tipologies pensades per 
unes estructures d'organització familiar que són bastant iguals. I l'oferta 
ha sigut sempre la mateixa, ha variat molt més lentament del que la 
societat demana. 

Ja ho tenen prou complicat els arquitectes com perquè, a sobre, hagin 
d'anar client a client per veure que els hi agrada.

El Walden 7 de Bofill, aquí a Sant Just, torna a estar de moda per temes 
de llenguatge i no tant per temes relacionats amb l’organització dels 
espais de l’habitatge o l’organització de la vida en comunitat. 
En realitat és una matriu amb la que la gent pot anar ampliant l’espai vi-
tal necessari. Amb això m’hi he trobat en algun poble, com per exemple 
al Ksour, on els habitants s’intercanviava propietats i ocupava espais de 
la finca veïna. 
Vull dir, que sempre hi ha hagut aquesta voluntat de sortir una mica 
d'aquest format, a vegades per qüestions purament casuals, sense cap 
estructura preconcebuda. 

Jo crec que en el futur, el concepte del format serà cada vegada menys 
important. Primer perquè anem cap a un món de pensament líquid i se-
gon, perquè cada format nou que s'inventi serà una categoria absoluta, i 
requerirà que la següent sigui diferent de l'anterior. 
Cada vegada serà una tipologia de marc absolutament diferent de l'an-
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terior. I el que em preocupa més del món és que si nosaltres som els que 
pensem, malament rai. 

Us demanaré una conclusió final. El format modifica les emocions amb 
les que rebeu el missatge, la idea o el contingut?

El bon format incorpora no només els aspectes formals, sinó també la 
idea i el contingut. Si és un bon format i molt acabat, llavors rebrem les 
emocions. 

Una conclusió… Vivim en una època en la que els formats s'han con-
vertit en conceptes absoluts. Cada innovació de nou format comença i 
acaba en si mateix, no té continuïtat. 
Tot format va absolutament lligat a un contingut, és a dir, no es pot 
parlar de format sense idea o contingut. D'alguna manera, l'únic perill 
que hi pot haver és que en el futur, els formats també es converteixin en 
coses líquides i per tant menys perceptibles per l'espectador. Seran més 
subtils, no serà com ara, que els formats són clars.  

Els formats estan condemnats a evolucionar. Com el 'crossover' que en 
diuen. Això passa en el cinema que et trobes westerns on apareix un 
extraterrestre de sobte, aquestes paraules noves que hem après de la 
fusió dels formats. Això passa en totes les disciplines. Malgrat tot, això 
no serà un problema perquè continuïn sorgint formats generals, tenim 
certa facilitat per fer-ho. 
També cal dominar el llenguatge, que continua sent la matèria primera 
de tot. Aquí sí hi ha un cert perill, cal potenciar el llenguatge, sinó la 
gent que és bona en formats no tindrà amb què treballar.

A mi em dóna la sensació que el que ens farà falta és aquesta estruc-
turació d'idees. Pensant també en el pensament líquid. Jo crec que el 
format agafarà bastant pes. El marc en el que ens comuniquem tindrà 
tant valor o més que el contingut. També per la necessitat de percebre 
alguna cosa objectiva que puguis entendre i comprendre. 
El format és molt més fàcil d’entendre que el que hi ha al darrere. Estem 
simplificant tant les idees, tant, que probablement es quedin en res. Per 
exemple, Instagram. A mi em dóna la sensació que és més important el 
fet d'entrar-hi que no el que hi ha allà dins. 

El narcisisme.

El contingut quin és? És una qüestió de bellesa? És transmetre una idea? 
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Jo crec que no. Per tant, l’important és el format, no el missatge, que és poc 
important. El que forma part del format és quants likes i seguidors tens. 

És el format. 

Tots tenim un pensament una mica nostàlgic. Com amb qualsevol tèc-
nica que que ha sorgit nova al llarg de la història, ens hi hem d'adaptar 
i buscar de quina manera aquest llenguatge pot transmetre idees amb 
nous formats. Els mateixos que ara, probablement, veiem com a nocius. 
Crec que durant un temps es perdran les idees, la comunicació d'idees, 
fins que apareguin idees adaptades a aquests nous formats. Els formats 
poden canviar molt però tampoc hi haurà una revolució digital tan bès-
tia com la que estem veient en els últims quinze o vint anys. 
En el nostre camp, l'arquitectura, sempre anem força passos enrere. Te-
nim aquesta sort, que podem veure amb perspectiva, intentar aprendre 
del que està passant per incorporar-ho. Aquesta és l'obsessió que tenim 
ara, com a mínim nosaltres.

Ricard?

Crec que el silenci és un valor afegit. Torno a reiterar, jo crec que els 
absoluts són molt fràgils, que les idees tenen eines per expressar-se 
però el que revoluciona el món i la humanitat són idees que tenen molts 
camins i molts formats per on expandir-se. 
Aquesta és la lluita, tenir la capacitat d'assimilar aquestes idees fugis-
seres. Són molt líquides i ens falta assumir-les per osmosi, pensar-les, 
tenir el llenguatge pertinent per codificar-les i desplegar-les. 
Ara tenim més possibilitats que ens facin anar cap on volem. Finalment, 
jo crec que les idees potents i disruptives s'imposen i vénen per qualse-
vol format i plataforma. 
 
Si les idees no arriben i no es comuniquen, no existeixen. 

Existeixen però no les coneixem. Una obra d'art, si no la descobreixes, 
no existeix. Preexisteix.
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RP Amb aquestes reflexions tanquem la conversa 
sobre el format. Una conversa on hem parlat de 
creació, però també d’història, d’educació, de 
xarxes socials, de cinema i de Zygmunt Bauman. 
Una tertúlia, en forma de dinar, amb la que hem 
tret algunes conclusions i hem plantejat inter-
rogants sobre el futur. És el moment del cafè i 
la sobretaula. És el moment de seguir la conver-
sa, ara ja més distesa. 
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