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Metodologia és... 



Metodologia és... 
 
Un conjunt de mètodes, objectes i 
estratègies mediades pels valors 
morals, ideològics, emocionals, socials, 
materials i geogràfics d’un individu o 
col·lectiu.  



Metodologia és... 
 
Triar un posicionament: 
racional, empíric, pragmàtic, 
tecnòcrata, constructivista, crític, 
escèptic, positivista, quantitatiu, 
qualitatiu... 



Metodologia és... 
 
El COM relacionat amb el PERQUÈ 
 



Metodologia és... 
 
El COM relacionat amb el PERQUÈ 
 
Indagar en COM fem les coses i 
PERQUÈ les fem, encara que no en 
siguem conscients. 
 



Metodologia és... 
 
La combinació de  
PENSAMENT i ACCIÓ 



Metodologia és... 
 
FER amb un OBJECTIU 



Metodologia (no) és... 
 
Una descripció de passos pràctics, 
una recepta de cuina, sinó un sistema 
d’ordre i complexitat superior 
ideològicament posicionat 





Conèixer la metodologia permet... 



Conèixer la metodologia permet... 
 
•  Explicar i compartir amb els altres 
•  Reproduir un procés 
•  Traçar una història o narrativa 
•  No repetir el que han fet altres, sinó 

sumar-hi la nostra veu. 



Conèixer la metodologia permet... 
 
•  Explicar i compartir amb els altres 
•  Reproduir un procés 
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Per què no inventem res! 



Perquè conèixer la metodologia és... 
 
 
 
 
 
 
 



Perquè conèixer la metodologia és... 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPOSAR-SE a la condició de GENI 



 
 
 
geni modern  
Del llat. genius modern 
 
En art, subjecte blanc, occidental, 
individualista, triomfador i tocat per un 
aura de divinitat que el fa autor d’obres 
d’una qualitat inexplicable.  



 
 
 
 
 
 
 
Conscient o no,  
tothom és capaç de generar una 
metodologia individual o col·lectiva 



 
¿Qué tienes debajo del sombrero? 

 
 
 
 
 
Conscient o no,  
tothom és capaç de generar una 
metodologia individual o col·lectiva 



 
 
 

D’on podem aprendre a sistematitzar 
la nostra metodologia? 



 
Ciències  

Economia 
Antropologia 

Educació 
Literatura 
Disseny 

Vida quotidiana 
... 



 

 
La metodologia artística, no 

constrenyida pels models d’utilitat, ens 
permet mesclar lliurement estratègies 

i mètodes de distintes disciplines 



 

 
La metodologia artística, no 

constrenyida pels models d’utilitat, ens 
permet generar sinèrgies entre 

disciplines i coneixements distants 



 

 
Investigació basada en les Arts 

A/r/tografia 



 
Ara bé...  

 
No existeix una metodologia perfecta 

ni autèntica 
ni infal·lible 



 

 
Post-qualitatiu 

Post-veritat 
 



 

 
La verdad nunca es revelada,  

sino traicionada 
 



 
Llavors...  

 
Com validem els resultats... 

Com sabem si una metodologia  
té validesa? 



 
Essent... 

 
Coherents i honestos 

amb els nostres propis principis i amb 
l’objectiu del nostre projecte © 



Una metodologia ha de ser: 
 
•  Visible 
•  Reproduïble 
•  Transferible i adaptable 
•  Interpretable pels altres 



La podem trobar a: 
 
•  Escrits propis 
•  Escrits d’altres 



 
Compte! 
 
Només és pròpia si la descriu qui l’ha 
executada. Qualsevol interpretació no 
mediada genera una nova 
metodologia a través del llenguatge i 
de l’estructura. 



On queda la utopia? 



On queda la utopia? 
 
Podem ser utòpics sempre que la 
utopia sigui un mitjà per arribar a un 
objectiu tangible.  



On queda la el fer per fer i l’impuls? 



On queda la el fer per fer i l’impuls? 
 
En la mitologia. 
Sempre estem fent per alguna raó.   
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