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Licenciatura

Desenvolupaments del projecte creatiu:
Ja des d’un bon començament tenia clar que la meva proposta no a de pretendre donar una solució aquest problema, 
nomes pretenc que amb les vies de l’art es pugui, de alguna manera, fer pensar i reflexionar als espectadors sobre un 
consum responsable.

El títol de la meva obre es 3RECYCLING.TREES .
La meva proposta es crear uns monstruosos arbres de cartró, el seu origen son els residus de la societat consumista i la 
seva finalitat es fer que l’espectador es quedi commogut per la seva desproporció. 

Pretenc que sigui una critica social a la societat consumista. La seva gegantessa simbolitza el desmesurat mon 
d’excessos i per contrarestar la forma d’arbre ens convida a pensar que es natural tot i ser el contrari.
Dona una segona vida a les tutelades de cartrons que es tiren cada dia, per fer una intervenció efímera, on l’espectador 
gaudeixi de les seves pròpia brossa.

Es aquesta la funció del “artista” , replantejar el món i convertir una idea en un projecte, un projecte en una realitat, 
una realitat en una reflecció. 

3 recycling.trees

Pluja d’idees
La meva primera idea va ser aprofitar la campanya de 
Nadal, regalar als clients el packagin que ve de fàbrica 
que embolica el producte que compren, ja que esta adornat 
amb algun motiu nadalenc.
L’idea es que sen portessin a casa els residus de cartró que 
ells mateix produeixen. El problema d’aquesta idea es que 
costaria més treball i més malgast de energia crear els 
motius nadalencs en el packagin que no portar el cartró 
directament a reciclar.

La segona idea va ser que els escaparatistes de cada 
comerç agafessin els residus de cartró del packaguin i els 
reutilitzessin per crear tot el atretzo de l’escaparat. Així se 
l’hi pot dona al material una segona vida dins de la pròpia 
tenda. Però va ser una idea descartada per que ja s’ha fet i 
en més d’una tenda.

La tercera idea va ser crear 
un sabater amb les caixes 
de cartró que es tiren només 
arribar a la tenda, ja que a 
les clientes no se’ls hi dona al 
comprar les sabates. El primer 
problema es que es genera 
massa quantitat de residus 
de cartró i fer uns quants 
sabaters no tindrà cap millora 
al impacta mediambiental. El 
segon problema es que el cartró 
es poc resistència al tems i a la 
humitat per lo tan no tindrà una 
durabilitat molt prolongada.

Recerca 
Vaig decidir decantar-me cap a la reutilització del cartró, ja que es un material de procedència orgànica i la relació amb 
lo natural amb sembla més proper.
Primer de tot vaig investigar artistes que el seu material de treball sigues el cartró.
Al esser un material una mica delicat i inestable pocs artistes confien a fer la seva obre amb cartró, però existeixen 
alguns que s’atreveixen i desafien la delicadesa del material i creen peces espectaculars des de la mes absoluta 
figuració fins a les instal•lacions mes sorprenents.

Problema detectat
Al treballar en una cadena de comerç tèxtil tan industrial i massificada com es l’empresa Inditex, em sorprèn la 
quantitat de cartrons, plàstics i altres materials que generen a diari. El packagin de protecció i classificació que es 
requereix pel  transport de la fabrica a la tenda, normalment es excessiu per evitar que sofreixi cap desperfecte o tara. 
El fabricant ho recobreix amb paper, cartrons i plàstics per aconseguir que no es malmeti en el transport.

Es el cas del italià Chris Gilmour que 
reprodueix de forma ultra realista tota 
classe d’automòbils entra d’altres. O de Bartek Elsner que es 

dedica a fer publicitat de 
guerrilla desproporcionant i  
descontextualitzant els objectes. 

Existeixen un grup de 
dissenyadors i arquitectes 
anomenats O-S Architectes que 
van crear una instal•lació al Hotel 
Saint-Côme a Montpeller titulada 
Back Side Flip 360°.

Però el que no deuen tenir tan en comte son tots aquets residus que se acumulen ens les 
tendes un cop desempaquetes tots els productes, els contenidors de reciclatge es saturen de 
tots aquets materials ja que estan pensats per un us domèstic i no industrial.

Aquest es un dels molts problemes que es produeixen si l’empresa i el fabricat no investiguen 
ni es preocupen per els residus que generen.


