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Pablo
Juncadella

Dissenyador gràfic

Per parlar de co-creació vam reunir cinc 
perspectives, cinc àmbits professionals, cinc

personalitats per tal de, entre tots, aconseguir 
descobrir què és i com ajuda a les diverses

feines aquest exercici de col·laboració i treball 
en equip on una persona sola no seria capaç 

d’arribar.

Pablo Juncadella i el disseny gràfic són sinònims. Ell és dels que 
creu que el disseny està a tot arreu i per això sempre té els ulls ben 
oberts i està atent a tot. Potser aquest també és el motiu pel qual el 
seu estudi es diu MUCHO; molts inputs, molt disseny; molts
projectes únics i, sobretot, molt interès per descobrir i crear coses 
noves, coses inimaginables però que et donen molt.
 

PJ
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Creativitat. Pastissos. Postres. El Jordi Roca és la creativitat feta 
postre. Capaç de cuinar i donar dolços sabors a aquelles idees que 
nosaltres només podem somiar. Sabors inesperats, textures mai 
vistes i postres amb forma i sabor, són només la punta de l’iceberg 
de la seva genialitat. El Celler de Can Roca, el Rocambolesc i Casa 
Cacao són els llocs on pots assaborir les seves idees úniques, deli-
cioses. Increïbles.

JR

Judit
Carrera

Gestora cultural

Pensament. Cultura. Educació. Diàleg. Judit Carrera és la directora 
general del CCCB i considera claus aquests quatre puntals. Font de 
coneixement; font de cultura; pensadora; la Judit creu que el futur de 
la cultura està molt lligat al futur de l’educació. Cultura com a eina 
per garantir la democràcia i, per tant, necessitat d’estar a l’abast de 
tota la ciutadania. Tot això ho demostra amb cada exposició i xerrada 
que es fa a casa seva, al CCCB.

JC

Jordi 
Roca
Xef pastisser
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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.

OF Delicadesa, elegància, sobrietat. Llum i harmonia. Arquitectura, 
disseny i urbanisme. Des de peces efímeres, a edificis de gran escala. 
Olga Felip és cofundadora de l’estudi Arquitecturia Camps Felip. Per a 
ella, la vida i la gent, l’espai, l’entorn, la cohesió urbana, és el que dóna 
sentit i raó de ser a l’arquitectura d’un lloc concret. Nascuda a Girona, 
és una de les figures amb més projecció internacional del panorama 
arquitectònic català. El 2013 va ser reconeguda com a Young Archi-
tect of the Year junt amb Josep Camps. Tot i els premis, publicacions, 
exposicions i reconeixements, l’Olga no perd el nord ni les ganes de 
seguir aprenent.

BB

Olga 
Felip

Arquitecta

Bibiana
Ballbè

Periodista
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Restaurant
Bodega Sepúlveda

La Bodega Sepúlveda és un establiment centenari on es mante-
nen les tradicions culinàries de la ciutat de Barcelona. L’any 52 el 
va comprar l’avi de l’actual propietari i, des d’aquell moment, es 
va convertir en un establiment patrimoni de la ciutat. No només 
pel seu menjar sinó també per l’ambient i la decoració. En aques-
ta bodega s’hi fan tapes amb estovalles, una forma de menjar 
que recorda al tradicional esmorzar de forquilla catalana. Un 
restaurant familiar; un restaurant on tots aporten el seu granet 
de sorra per preparar plats de tota la vida amb un punt modern; 
un restaurant on tots van a la una i on es respira i es treballa en
equip.

Carrer de Sepúlveda, 173, Barcelona



Co-creació02
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Què és la co-creació?

La Bodega Sepúlveda es converteix en l’espai on 
dialogar sobre la co-creació. Volíem parlar de 
creativitat, de treball en equip, de col·labora-
ció entre diferents professions i professionals. 
A la conversa hi tenim cinc ments per tal de 
tenir visions i perspectives diverses. A més de 
l’Olga Felip i la Bibiana Ballbè, ens acompanyen 
la Judit Carrera, en Pablo Juncadella i en Jordi 
Roca. 

Per alguns és el treball en 
equip; per altres és la suma 
de diferents professions
per un objectiu comú; o pot-
ser és la reacció del públic 
davant l’obra creada. 
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Vers

Ja estem tots a la Bodega Sepúlveda. Ens han 
preparat un privat, més íntim, més tranquil,
més personal, per tal que puguem concentrar-nos.
Mentre no ens porten les primeres tapes aprofi-
tem per presentar a tothom i posar-nos en
situació. El grup d’avui és molt divers, però 
venen amb moltes ganes i tots ells estan espe-
rant poder afegir el seu punt de vista. 
I és en aquest ambient i aquest context que la 
Bibiana, com a mestre de cerimònies, fa la pri-
mera pregunta:

Bodega Sepúlveda,
Barcelona
27.09.2019  |  21 h.

03
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Entenc que co-crear, dins del que és el procés creatiu, seria un procés 
creatiu participat, no participatiu, sinó compartit.
Abans, els processos creatius dins de l'arquitectura eren processos bas-
tant interns, processos quasi profunds. I ara penses: "com podem obrir 
aquest procés creatiu, com el podem compartir?” Això vol dir, també, 
sortir de tu mateix. I per fer-ho, has d'estar disposat a obrir-te amb tot 
el què passa al teu entorn, posar en qüestió els teus principis o la teva 
base. 

Sí. Perquè té a veure amb aquesta part de valentia, de poder-te obrir 
completament a qualsevol “input” o estímul que et pugui derivar a una 
idea. És un altre punt de vista que et pot portar a algun lloc inesperat.
Jo crec que s’ha de tenir una obertura completa del que esdevingui sen-
se saber on arribaràs, però sabent que, a aquest pas, arribaràs a un altre 
lloc. En el cas  de la cuina i el cuiner, has de tenir al cap que el resultat 
haurà de ser comestible. Pots pensar coses molt xules, pots provar de 
fer alguna bogeria, però després t’ho hauràs de poder menjar. Té certs 
límits, i d’alguna manera s’han de contemplar.

Jo no veig una diferència entre co-crear i crear. Jo no he fet mai la meva 
feina de zero i només fent un viatge cap endins, perquè sempre hi ha un 
client, sempre hi ha un equip. Hi ha una persona que és la que lidera la 

visió, però sempre hi ha equips.
M'agrada molt pensar, que en les feines creatives hi ha molt d'orgull a 
trobar totes les parts del procés i que hi ha molta autoria darrere de cada 
una d’aquestes parts. Jo crec que això amb la cuina deu ser claríssim, en 
l'arquitectura és flagrant. No feu res sols perquè després ve l'enginyeria 
i el "noseque", no? Part de l'èxit està, en què tothom es senti partícip i 
autor des de moltes petites facetes del projecte.

Co-creadors.

És tan important com que allò sigui una feina audaç i que funcioni.

Jo estic bastant d'acord amb tu. Crec que el procés creatiu és sempre un 
procés compartit, i tot i que un escriptor pot escriure sol a la seva cam-
bra, sempre beu d'altres fonts; la creació sempre és un diàleg. Un diàleg 
amb el passat, un diàleg amb la imaginació, amb el futur, amb altres, 
amb les vides personals, amb les famílies…
Últimament, amb la irrupció de les noves tecnologies i el trencament de 
les fronteres entre diferents disciplines, es parla molt més de co-creació. 
Fa que compartir coneixements sigui molt més senzill. Trenca les bar-
reres físiques i per tant, es posa molt més èmfasi en aquesta necessitat i 
capacitat de subratllar aquest caràcter compartit de la co-creació.

També hi ha la convicció de que una idea, com més gent implica més 
rica, més plural i més universal esdevé, i segurament, millor funcionarà. 
El futur és tan complex que és pràcticament impossible desxifrar-lo per 
un mateix. És a dir, necessites altres visions i altres mirades per aju-
dar-te a configurar-ho. 

La co-creació és igual al treball en equip?

Per què… una cosa és co-crear i l'altra és col·laborar? En l'arquitectura, 
el nostre procés és molt obert. Col·laborem amb molts equips i molt 
diferents durant tot el procés del projecte; des de l'inici fins que s'acaba 
executant l'obra. De fet, aquí es produeix una distància molt gran, ja que 
no som nosaltres els que l'acabem executant, sinó que depenem d'altres 
equips. Per tant la col·laboració és fonamental en el nostre cas. 
Però clar, entenc que col·laborar és com elaborar. En canvi potser el 
co-crear és més...

A la part del pensament.
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PJ

Com enteneu la co-creació 
i què és per a vosaltres co-
crear?

BB
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Exacte. Per tant, jo crec que aquí hi ha una diferència important: col·la-
borar potser és més en aquests coneixements específics, que necessària-
ment hem d'incorporar d'alguna manera, amb gent d’altres disciplines. 
En canvi el tema està en co-crear, quan per exemple col·laborem amb al-
tres equips de la mateixa disciplina; ens és molt fàcil posar-nos d'acord 
amb el que són els conceptes, amb el “què”. Per a nosaltres la dificultat 
es troba en el “com”. Quan introduïm el llenguatge, podem estar d'acord 
en què dir, però com ho diem és allà on tenim la dificultat.

També hi ha el rol de l'espectador. Les noves tecnologies passen a ser 
molt presents, i constantment interfereixen en el procés de creació. 
L'audiència també es converteix en creador, d’alguna manera agafa 
les teves receptes i també les crea. Crec que el rol de l'audiència i del 
públic…

És súper important! Nosaltres també formem part d’aquest públic. Quan 
estem en procés de generar una idea o pensar alguna cosa, garantim 
més inputs que mai, de la sobreinformació que tenim. 

Clar!

Per mi la feina ara, és tancar coses. Abans era obrir, estudiar, ampliar, 
veure llibres, etc. i ara ja no. Faig el màxim possible per intentar buscar 
l'essència. Jo crec també que, com a creadors, tenim la necessitat moltes 
vegades d'aïllar-nos en certa manera.

Com de protegir-nos.

Hi ha una part de saber quan permeabilitzar i quan no, si l'opinió dels 
altres és important...
Saber en quins contextes les idees han de ser permeables als inputs dels 
altres i en quins moments això s'ha de tancar.

Total.

I s'ha d'escollir quines són les parts d’on es treu benefici de l'input de 
tothom. La feina de co-crear és poder donar un rol a cadascú i a la vega-
da saber trobar els moments on poder aïllar-te.

Amb la co-creació també hi ha una figura molt important, i és la que sap 
liderar i dirigir. M'imagino que perquè tota l'activitat creativa d'un grup 
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" La complemen-
tarietat és im-
portantíssima, 
i també la con-
fiança que ens
tenim els uns 

amb els altres."
Olga Felip
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És bàsic. Perquè per algunes persones, el ritual d'accedir a una casa és 
importantíssim. Per a altres és la cuina. Nosaltres, quan coneixem un 
client sempre diem que primer hem de parlar molt. Hi ha d’haver un 
diàleg molt clar en aquest sentit.

Els espais públics són espais complexes. Perquè no hi ha un únic client, 
sinó que és una comunitat intel·ligible, plural i molt diferent. I jo crec, 
que al final, el que et demana la bona creació o la bona co-creació és 
desenvolupar el valor de l'escolta. És a dir: parlar molt, escoltar molt, 
entendre molt bé quan has d'intervenir a l'espai públic arquitectònica-
ment, urbanísticament. Entendre molt bé quins són els condicionants 
que hi ha, quin és l’ús, què es necessita...I amb tots els processos ens 
trobem que hi ha un punt d'empatia, d'entendre molt bé i escoltar molt.
Jo crec que la crisi que hi va haver en l'arquitectura durant uns anys és 
que es va deixar d'escoltar. Perquè el que era important, era l'arquitecte, 
el creador en singular. I era el meu nom, la meva signatura i el reco-
neixement d’haver fet obres a Barcelona, Nova York...Hi ha hagut una 
balança per a recuperar aquesta necessària generositat del creador, de 
que no està sol i que treballa per a un col.lectiu molt més ampli. 

Però, egoistament també té sentit. En la meva feina, hi ha aquesta cosa 
que si fas bé la feina tindràs l’oportunitat d’aprendre de gent de disci-
plines que no són la teva, coses que d’una altra manera seria impossible. 
Hi ha una ànima de periodista darrere de qualsevol creador, aquesta 
sensació de… “ei, aprenem”. 
Jo en la meva disciplina, cada nou projecte me'l prenc com una opor-
tunitat d'aprenentatge. Això implica que l’element essencial per a la 
creativitat, sigui la co-creació o la curiositat molt més que la capacitat 
plàstica o el do que tinguis per solucionar i sintetitzar.

I la humilitat jo crec que també.

És posar el teu ego en un racó.

I desaparèixer d'alguna manera, però tenint molt clar qui ets i quina és 
la teva feina. I saber parar. Hi ha d’haver una part de seguretat en el que 
fas però també una part de arraconament, de saber escoltar. Perquè d'al-
guna manera aquesta és la clau: buscar aquest equilibri. A mesura que 
em faig més gran i em conec més, el meu estil és més minimalista. Crec 
que al final acaba sent molt més senzill i explica moltes més coses. 
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que es posa a co-crear culmini amb alguna cosa tangible, hi ha d’haver 
algú que sàpiga veure quan s'ha arribat allà. No ho sé, ho poso sobre la 
taula.

Sí.

Abans parlaves de l'espectador. Hi ha hagut una profunda transforma-
ció del que és la noció de públic. Les noves tecnologies han democratit-
zat l'accés al coneixement i a la cultura i això té una part molt positiva. I 
després el creador també necessita tenir espais d'una certa llibertat i un 
cert aïllament. Jo crec que el bon creador també necessita que no esti-
gui tot parametritzat, controladíssim, sinó tenir espais de buit; perquè 
és on moltes vegades sorgeixen les idees.

Hi ha un artista multidisciplinar Sud-Àfricà, William Kentridge, que ha 
creat un centre que es diu "per a la idea menys bona" que defensa que 
en el procés creatiu sovint la idea que acaba tenint lloc no és  ben bé la 
primera idea que t'havies plantejat al principi, sinò que agafes una dre-
cera que et trobes per el camí i t'acaba portant a alguna cosa diferent. El 
centre està dotat d’espais on els artistes poden treballar tranquil.lament 
i sense pressió, i on també poden exposar. A vegades quan estàs més 
tranquil és quan et venen les millors idees...

Havent fet la feina prèvia abans.

Clar. Però crec que està molt bé que tothom pugui opinar i intervenir. I 
al mateix temps…

Buscar espais.

En l'arquitectura més que espectador, nosaltres tenim l'habitant. Per a 
nosaltres, el diàleg en el procés, és una peça clau. Sobretot per l'espai 
domèstic. Cadascú té la seva pròpia ritualitat i saber-ho entendre bé és 
bàsic per poder pensar l'espai perquè després algú hi vagi a viure. En 
l'espai públic passa una mica el mateix: pensem que l'èxit d'una obra és 
que la gent se la pugui apropiar, i si no coneixes com es gestionarà
aquest equipament o quines associacions la faran servir (en el cas de 
centres cívics), doncs és impossible. És un input imprescindible.

Totalment d'acord. De fet, l’Olga m'ha fet la casa. Jo he viscut aquest 
procés. Al principi ens vam haver de conèixer, tenir aquestes converses i 
veure com ho fèiem.
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Però això només ho dóna l'experiència. Jo quan parlo amb el meu equip 
no els hi dic: això està bé o malament, sinó: això ha d'estar tot el bé que 
pugui estar en el temps que tenim. I si tinguéssim 5 minuts més, igual 
ho canviariem.

No saps si a millor.

No saps si a millor, però això és el motor de la creativitat. Aquest punt 
de frustració que podia haver anat millor és el que fa que el pròxim cop 
ho tornis a intentar.

Però tu per exemple estàs creativament satisfet?

Mai.

Tu Judit?

Jo tampoc mai.

Vosaltres?

Jo estic constantment en una crisi creativa. 

A mi el que em passa és que he après a conviure amb això i és al màxim 
a què aspiro. I toco fusta perquè segueixi estant frustrat, perquè penso 
que el dia que allò estigui…

Acomodat.

...perfecte, que digui que m’ha quedat perfecte... Ja està. S’ha acabat. 

Però no has tingut mai la sensació amb un projecte de dir: l’he clavat?

No. 

No. 

No? Mai?

Sempre hi ha aspectes en els que crec que l’he clavat i aspectes que 
conec els llocs on puc millorar. Una de les coses meravelloses de treba-
llar en equip, i em passa amb els meus socis, és que molts cops em sento 
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"L'element es-
sencial per a la 
creativitat, sigui 
la co-creació o la 
curiositat molt 

més que la capa-
citat plàstica o 

el do que tinguis 
per solucionar i 

sintetitzar."
Pablo Juncadella
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això també és co-crear.

Per tant, els rols estan molt marcats?

Jo sempre dic que qui està preparat per liderar o formar part d'un pro-
cés co-creatiu amb un rol específic, té l'ego al seu lloc. Vull dir que, està 
preparat per: “ara toca remar o ara toca liderar”. I crec que en aquest 
sentit és important que els rols estiguin marcats, que hi hagi un principi 
i un fi, i que quedi molt clar des del principi com a dinàmica de treball. 
És la manera en què tothom aporta, sabent què és el que toca fer en 
qualsevol moment.

En aquests equips, les personalitats com més extremes i més contrapo-
sades, millor? O què funciona?

En el nostre cas, la complementarietat és importantíssima, i també la 
confiança que ens tenim els uns amb els altres. Coneixem perfectament 
quin és el punt fort de cada un de nosaltres i quan l'has d'anar a buscar 
segons la fase en la què et trobes. Diria que la qüestió de confiança és 
bàsica.

Confiar i deixar espai als altres.

Exacte! Totalment.

Confio i li deixo espai per a intentar no monopolitzar el procés.

Sí! I tornant a la idea de tenir un estil propi, en la nostra disciplina hi 
ha aquesta sensació de que l'estil o la manera de fer està més en la part 
formal. I en realitat, te n’adones que on s'estableixen els denominadors 
comuns més bèsties és en el moment del pensament. Per exemple, a 
vegades m’he vist en la situació en què et diuen: "aquest projecte l'hem 
vist, i es veu molt clar que és vostre!". I penses: “aquest projecte l'ha fet 
el meu soci de San Francisco, i jo no hi he tingut res a veure!. Però tenim 
una manera de pensar comuna, tan nodrida de tantes converses i d'una 
manera molt específica d'entendre el disseny, que després és capaç 
d’arribar a terrenys formals molt diferents.

Llavors, respira una base comuna.

A mi al principi em sobtava molt, perquè jo negava allò de l'estil. Per 
mi cada projecte és diferent i depèn de les necessitats d’un client, per 
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molt més orgullós de la feina d’ells que de la meva, perquè de la meva 
em conec tots els aspectes. 

Per a mi, aquí hi ha una diferència amb la cuina, perquè d’alguna mane-
ra i constantment, pots evolucionar.

Tècnicament, sí. Però conceptualment pot passar el mateix en qualsevol 
camp creatiu.
Hi ha dies que sembla que està tot inventat. Tècnicament tenim un 
mantell de coses impressionants que fa 10 anys, ni ens imaginàvem. 
Quan has passat aquesta etapa de reconeixement tècnic, crec que hi ha 
una tendència global a la cuina que és de concentració, que tira cap a la 
ciència però busca estils propis. 
Jo crec que no hi ha res que estigui bé o malament, sinó coses autènti-
ques, que expliquen alguna cosa, que tenen una entitat pròpia i que són 
autèntiques.

I que són les que emocionen, no? Les que arriben i connecten.

Que tenen certa història i ànima i que són com són. Sí.

Aquí també hi ha un punt de vincle amb l'entorn quan parlem de 
co-creació. Quan parles de coses autèntiques també és el fruit d'una tra-
dició, d'un entorn geogràfic que determina quins aliments tens disponi-
bles. Vull dir que hi ha una marca del lloc on estàs creant.

Però el que ha acabat sent tendència per tots, és comú: el cafè, que no 
es cultiva aquí sinó a Sud Amèrica i el consumim tots, cada dia. És més 
una idea que no pas una limitació geogràfica.

Jo ho veig com a punt de partida que et permet imaginar i connectar 
amb altres mons, però que és un diàleg entre qui ets, d'on véns, etc. I 
també amb qui o amb què vols establir aquest diàleg.

I què fa que un procés de co-creació funcioni? Quines són les eines?

En el meu cas és molt important que tothom sàpiga quin rol té, que hi 
hagi un capità, i gent que torna pilotes. Molts cops entre els meus socis 
hi ha un: "Em dónes cinc minuts?" i dius: "vale, per què em vols? Em 
vols per qüestionar-ho tot? Em vols per què tens un dubte respecte a un 
tema puntual? Llavors, entenguem en quin marc vols la meva opinió. 
Llavors, callaré en certes àrees i en d’altres probablement t'ajudaré. I 
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tant, intento que la solució sigui feta a mida. Però el punt de partida de 
pensament al final és la teva mirada educada per mirar des d'un angle 
diferent del de la majoria. Però és un angle molt específic i aquí està 
realment el valor d'alguna cosa que no està vinculada a la formalització, 
sinó a la manera de pensar. 

Comuna, compartida. Jo crec que la complementarietat és súper im-
portant, perquè on tu no arribes, arriba un altre i omple aquells espais. 
Quan debatem idees, jo crec que el que més practico és la contenció, el 
no entrar quan un altre parla, i com tu deies, deixar aquests papers. Dei-
xar el que tens tu. Sóc partidari de deixar dir bajanades a qui li vingui de 
gust perquè ens pot portar a alguna idea brillant.

Nosaltres, moltes vegades agafem el projecte i el canviem de taula, 
durant una setmana o així, per a veure què passa. Llavors el que fem 
també són “workshops”. Obrim debat sobre projectes que estem desen-
volupant. Agafa qualsevol i diu: "avui, jo vull" i ens l'explica, i llavors, 
debatem. Canviem els rols. I això és "xulo" perquè el procés va canviant 
els seus ritmes habituals, i a vegades, necessites sortir una mica de tu 
mateix.

Està molt bé això que dius que canvieu de rols. Acostuma a passar que 
una persona lidera allò. I que cadascú, té el seu rol molt agafat, però 
trencar això et posa en una altra situació que segurament et permet 
pensar des d'un altre angle que també deu ser molt creatiu.

Sempre hi ha una persona que lidera el projecte, però al principi, les ba-
janades no només es poden donar sinó que el què s’espera de l'equip és 
que digui tonteries i que tothom pensi obertament. Però després, quan 
el projecte està començant a agafar forma, demanem que altres entrin 
constantment, quasi com per jugar a frontó, per qüestionar.

Exacte.

I per fer un “test d'estrès” que acaba derivant en punts molt diferents 
del debat inicial.

Teniu metodologia a l'hora de co-crear o és totalment anàrquic?

Jo diria que més en dinàmiques com el de canviar els projectes de taula 
en determinats moments, però no hi ha una metodologia.
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Judit Carrera

"El que et demana 
la bona creació o la 
bona co-creació és 
desenvolupar el va-

lor de l'escolta."



3534

JR

OF

PJ

OF

PJ

OF

PJ

BB

PJ

BB

PJ

Estic d'acord.

Et deixes portar una mica.

Nosaltres sí que en tenim, sobretot en les parts que entra el client. Hi ha 
moments en la generació d'una marca o d'un projecte, que entren perso-
nes que no necessàriament són dissenyadors gràfics i això sí que neces-
sita una mica d'ordre. Sobretot perquè el client entengui què s’està fent i 
que sàpiga navegar en tot aquest procés. Ara, a la part exclusivament de 
dissenyar sí que hi ha menys metodologia, és un procés més obert.

Sí, exacte. Jo crec que una cosa és com comuniques al client o com 
estableixes una sèrie de protocols, i l'altra és una mica què passa en el 
backstage, no?

Sí, però per a mi la creació també comença aquí. He rebut grans idees de 
clients, he tingut la sort de tenir clients brillants i molts cops dius: "ei, 
doncs ja està".

Si? En serio?

Sí, sí. El que passa és que no ho saben. Ells no han identificat que han 
trobat la solució, i això és maquíssim perquè llavors pots dir: "sí! això és 
el que m'has dit tu".

S'ha de saber veure…

I fomentar que el qui sap detectar allò, ets tu. Però quasi sempre és així. 
El disseny gràfic és com el judo, és agafar la força de l'enemic per tirar-lo 
a terra, tu no fas força. És allò de: “I això? potser han nascut per estar 
junts tota la vida, i tenim algo nou i té tot el sentit. I s'ho sentiran propi. 
La creació ja està en aquesta part de definició dels projectes. En el nos-
tre cas, la meitat del projecte es fa aquí.

Per molt diferents que siguem tot l'equip amb el qual estem co-creant, 
imagino que s’ha de compartir un sentit comú, una mirada; i t'has de 
creure a les persones. Sinó el piloteig no serveix de res, tinc la sensació. 
Amb la gent que entra a formar part d'un procés de co-creació ha d'ha-
ver-hi una base de connexió?

De confiança.
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Jo crec que el que hem de compartir tots els que co-creem, és la matei-
xa actitud. Nosaltres treballem amb moltíssimes disciplines diferents 
alhora i les metodologies de cada disciplina són una mica diferents. No 
és el mateix un científic de laboratori, que un filòsof o que un físic teò-
ric. Jo crec que el que fa que funcioni és aquesta actitud de generositat 
creativa, i és allà quan flueix, quan realment sorgeix alguna cosa que és 
especial i que és nova.

I és una actitud que busqueu quan completeu els vostres equips? For-
meu equips amb gent que sap escoltar? Que són creatius?

Sí. Que es vegi que tenim certa sensibilitat comuna, que ens puguem 
entendre, que parlem el mateix idioma a tots els nivells. Saber on som, 
saber el què volem. I aquest tarannà acaba marcant una identitat.

Per a mi la gran sorpresa en processos complexos creatius és veure la 
satisfacció que hi ha en molts creadors quan surten del seu rol. Hi ha 
un bon efecte, sorprèn, un diàleg imprevisible, una trobada inesperada. 
Això és el que és bonic: sortir del que estàs acostumat a fer i deixar-te 
sorprendre. Abans parlaves d'emoció, jo crec que és importantíssima, ja 
que l'emoció és el motor de la cultura i de l'art.

Totalment.

Has dit una cosa molt interessant també que és: al final la cultura neix 
de l'emoció i l'objectiu també és emocionar i és connectar. En tots els 
projectes hi ha un moment en aquest procés de creació que és molt 
emocionant en sí. És a dir que el mateix procés de co-creació ha de
destil·lar certa emoció. Tinc la sensació, que hi ha vegades que aquests 
processos són durs, però que l'emoció és inherent d'alguna manera al 
procés creatiu.

Absolutament.

Sí, absolutament. I és el que fa que tingui un ritme i que tingui un sentit. 
Una part important a l'hora de fer coses i crear és trobar aquesta part 
emocionant.

A mi em genera molta tranquil·litat el fet de dir: ja ho tens. Hi ha molta 
angoixa fins que no ho tenim, que no dorms, no vius. Fins que ja està.

Has de trobar la fórmula.
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I això és un exemple clar, que són feines molt vocacionals, que surten de 
l'ànima. Que no pots deixar-ho anar fins que no ho resolts. És una cosa 
que et persegueix emocionalment, psíquicament i fins i tot físicament.

Anava a parlar exactament d'això, que jo perdo la son. I quan portes 
quinze projectes alhora, oportunitats per perdre la son n'hi ha… M'ima-
gino que a vosaltres amb els plats o a vosaltres amb les exposicions tam-
bé us pasa. És a dir: quan tens molts fronts creatius oberts o on hi depèn 
de molta gent... Però fins que no hi ha algú que ha trobat la solució…

Totalment.

…Llavors és com un moment de tranquil·litat.

I un descans.

I després ja trobarem la manera de formalitzar-ho. Però quan la idea 
és allà, hi ha vegades que tothom ho veu clar i tu encara no ho estàs 
pillant.

Després et poses malalt.

Per a mi un altre moment que és super emocionant és quan descobrei-
xes...Tu ja has deixat anar el llapis i comença un altre capítol; quan 
aquella obra es fa servir d'una manera inesperada. Recordo el moment 
de passar per la Plaça de l'Absis, doncs hi havia uns nens jugant, i es va 
produir un moment màgic, ja que no m'havia imaginat mai que es faria 
servir d'aquella manera...

Quan ja no és teu.

Exacte, quan ja no és teu però, segueix…

Passa a ser compartit.

Totalment. Per mi això és totalment emocional.

Això és el que passa amb els escriptors. Ells diuen: "jo vaig fer aquesta 
obra pensant en això” i després cadascú l’assimila i se l'apropia d'una 
manera molt diferent i això a l'espai públic passa moltíssim.

És el que dèiem abans: el creador es converteix en espectador i l'espec-
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tador en creador. Vull dir que és tot un cercle viciós que resulta molt 
estimulant, sobretot perquè no saps mai on acabarà allò. Ni les lectures 
ni les re-lectures que allò podrà tenir.

Durant una època publicava en un diari d’Anglaterra, sortia els diumen-
ges. I els diumenges tothom comprava el diari. Llavors jo em ficava al 
metro sense destí i observava com es miraven el diari.

Em quedava allà, veient com el llegien i pensava: ¡que s'ho està llegint a 
l'inrevés! Això que fa la gent de fullejar una revista a l'inrevés, em fotia 
una ràbia... I dic: "o***a! has de començar a pensar com funciona el 
ritme a l'inrevés, no? Aprens molt de veure com algú reacciona.

Crear des de l'espectador.

Clar,  però allà tens un test setmanal en el qual tu has estat treballant 
amb pàgines, l'equip…

Això al museu passa moltíssim. Que cada dia és una cosa diferent.

Tothom menja a la seva manera, i ens passa molt sovint, sobretot al 
Rocambolesc, que tenim unes combinacions predeterminades, però hi 
ha gent que ve i fa altres combinacions encara.

Imprevistes.

Que són imprevistes i que surten bé, que són interessants.

Totalment. I jo crec que cada vegada som més conscients d'això. Els cre-
adors ja creen sabent que la seva obra serà modificada, serà co-creada i 
tot ho fa molt més ampli, molt més democràtic. Una recepta mateixa, tu 
la serviràs d'aquesta manera però una altra persona hi posarà part de la 
seva visió, del seu talent, una cosa afegida, per tant serà…

És un diàleg permanent.

Exacte. Per tancar, m’agradaria que féssiu una última reflexió sobre el 
concepte de co-crear.

Que sigui diferent del que hem dit al principi?

O no. Que sigui co-creat amb alguna de les opinions que han sortit a 

la taula. Potser em quedaria amb això, que crear és co-crear d'alguna 
manera, que està implícit, perquè tot és  tan complex que la manera de 
crear és sumant les diferents visions.

Jo afegiria que el que he après d’aquesta conversa és que al final co-cre-
ar és entendre i escoltar i és desaparèixer en la creació mateixa, però 
sent fidel a allò que t'has compromès a portar a terme, és a dir que t'has 
de saber apartar i saber escoltar.

M'agrada molt aquesta idea de l'escolta, crec que és la clau.
Jo li afegiria que el co-crear és la capacitat d'escoltar i deixar-te inter-
pel·lar; per altres tradicions, per altres veus, per altres geografies, pel 
teu equip, pels teus clients o públics, etc. No només escoltar, sinó també 
tenir la capacitat de transformar-te.

Per mi és clau el que ha dit la Judit: la generositat.

Per a mi és la generositat però també la confiança.

Sí!

Aquesta cosa de saber que allò en mans d'un altre, creixerà. Anirà a un 
lloc molt diferent del que tu esperaves, però…

Millor!

Molts cops em diuen: "Quin projecte t'agradaria fer?" i sempre penso 
que el que m'agrada és treballar amb qui vol treballar amb mi: amb al-
tres equips creatius, dissenyadors, amb la gent, els pensadors que estan 
a l'equip, amb els clients, etc. No vull dir un projecte, vull dir algú que 
vulgui treballar amb mi, perquè igual trigo tres cops, però la solució la 
tindré...

Sortirà.

Perquè hi ha un element de confiança que fa la vida a tothom molt més 
fàcil. I amb els anys és més fàcil d’obtenir perquè tens…

Més seguretat.

Un cert bagatge i una…
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Bibiana Ballbè

"L'audiència tam-
bé es converteix en 

creador."
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Ja estem al final del sopar i també de la con-
versa. La co-creació és part essencial de totes 
les arts i disciplines, fins i tot d’aquelles 
que en un inici no ho semblarien.
La co-creació requereix de l’input de tots els 
presents, per tal de treure profit de les ments
de tots els participants. Per unir perspectives 
i sumar idees alhora de fer treball en equip. 

Experiència.

Una experiència. Però també és un món en què la confiança és una 
eina... és "algo" difícil d'entregar, no? Perquè t'estàs posant en mans 
d'un altre.

I sobretot amb els clients: "aquí hem de crear un clima de confiança". No 
és una guerra, no és una batalla, sinó que és un projecte en comú.

Però també entre l'equip. Jo, hi ha projectes que comencem a pensar en-
tre el meu soci de San Francisco i jo, o el de París i aquí. I tu saps que allò 
viatjarà d'una certa manera. I el mateix amb els equips; nosaltres vam 
tenir un cas, que es va presentar a l'estudi, toc, toc,toc, "Jo vull treballar 
aquí" i dius: "bueno, i tu d'on has sortit?... passi, home passi".

Totalment.

Igual no saps què vol dir, que vols treballar aquí.

Clar, aquesta és l'altre.

Ho haurem de provar, no?

És que és l'actitud. Al final és l'actitud, i quan vols construir acabes 
construint.

Nois, moltíssimes gràcies. Hem de deixar marxar el Jordi que si no, no 
podrà tornar a Girona.
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