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L'impuls de les arrels #009› Bio-inspiració aplicada al disseny[ 2022 ]  #008Abstract

[Català]

La natura és un recurs actiu, inestimable i que es pot 
aplicar a tota mena de situacions, és molt ric tant 
visualment com en funcionalitat. Des dels inicis de la 
humanitat ens n’hem beneficiat de diverses formes. 
Diàriament, ens envoltem d’un entorn humà, cultural i 
artificial, que a poc a poc construeix la nostra identitat 
com a persones, i en aquest cas com a dissenyado-
res. Aquest procés de construcció està determinat, 
en part, per tot el que ens rodeja, constantment 
o progressivament desconnectat de la natura.

La desvinculació amb el món natural provoca 
que contínuament l’ésser humà intenti imitar a la 
natura, forçar i simular una aproximació a ella en el 
nostre dia a dia. Sobretot s’enfoca als efectes que té 
estar envoltats visualment d’elements naturals. Ho 
podem veure perfectament en els petits jardins que 
es creen dins de les ciutats, com en petits detalls 
arquitectònics com ara tota l’obra de Gaudí. Per altra 
banda, diàriament també ens acompanyen sistemes i 
mecanismes bio-inspirats, com ara el velcro o estruc-
tures més complexes dins de l’enginyeria extretes 
de comportaments de plantes i altres organismes.

Vaig créixer en un àmbit natural, i a poc a poc, 
la meva vida formativa i professional ha fet que me 
n’allunyés. Aquest projecte crea un camp d’inves-
tigació i d’experimentació dins de la biomimètica 
i bio-inspiració morfològica, concretament de les 

estructures o aparences externes. Aquest camp 
d’investigació i experimentació s’aplica al disseny 
gràfic. Per tant, a partir de l’estudi de la morfologia 
i l’extracció de diferents recursos i mecanismes de 
sistemes biològics, com ara retícules, patrons visu-
als o recurrents, en comportaments dels éssers i 
sobretot en estètiques, colors..., es generarà tot un 
sistema reticular gràfic. Així neix aquesta iniciativa, 
que formalitza una sèrie de peces on s’aplicaran 
les retícules i recursos obtinguts de la natura.

Dos dels pilars fonamentals que sustenten tota 
la investigació són J. Wagensberg, científic i muse-
òleg, i Leonardo de Pisa, un matemàtic de l'edat 
mitja, més conegut com a L. Fibonacci. Gràcies a 
els seus estudis ubico d’on extreure els patrons i 
desxifrar quins són els mètodes per aconseguir 
uns resultats gràficament més interessants.

Com a resultat plantejo un retrobament amb la 
meva antiga connexió i relació amb la natura, la que 
vaig crear quan era més petita i estava tot el dia 
envoltada d’aquest medi. Recuperar la mirada curi-
osa i detalladament observadora que aquell entorn 
em va brindar. Tornar a la manera de rebre i proces-
sar la informació i com aplicar-la en la nostra vida, 
en les decisions que prenem i com les interpretem, 
tant en l’àmbit personal com en el professional.

ABS-
  TRACT

008 ⇆ 011
{Paraules clau}
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[English]

Nature is an endless active re-
source that can be applied in  
all sorts of situations, it's rich as 
visually as functionally. Since the 
beginning of humanity, we have 
benefited in several ways. Daily, 
we are surrounding us in a human 
milieu, cultural and unnatural, that 
little by little builds our identity 
as individuals and in this case as 
designers. This process is de-
termined by all that envelops us, 
constantly detached from nature.

This cut with the natural  
world induce the humans to  
mimic nature. Faking and forc-
ing an approximation to it in 
our day to day. Especially being 
surrounded visually by natural 
elements. We can witness it in 
the gardens that we create inside 
the city as well as little details in 
the Gaudi's works. In the other 
hand, we use daily bio-inspired 
systems. Velcro for instance or 
more complex engineering struc-
tures that are extracted of plants 
and other organism behaviours.

[Español]

La naturaleza es un recurso 
activo, inestimable y que se 
puede aplicar a todo tipo de situ-
aciones, es muy rico visualmente 
como en funcionalidad. Desde 
los inicios de la humanidad nos 
hemos beneficiado de ella de 
muchas formas. Diariamente, 
nos rodeamos de un entorno 
humano, cultural y artificial, que 
despacio construye nuestra 
identidad como personas, y en 
este caso como diseñadoras. 
Este proceso de construcción 
está determinado, en parte, por 
todo lo que nos rodea, cons-
tantemente o progresivamente 
desconectado de la natura.

La desvinculación con el 
mundo natural provoca que 
continuamente el ser humano 
intente imitar la naturaleza, forzar 
y simular una aproximación a ella 
en nuestro día a día. Sobre todo 
enfocándose a los efectos que 
tiene estar rodeados visualmente 
de elementos naturales. Lo pode-
mos ver perfectamente en los 
pequeños jardines que se crean 

dentro de las ciudades, como en 
pequeños detalles arquitectóni-
cos, como por ejemplo toda la 
obra de Gaudí. Por otro lado,  
diariamente también nos acom-
pañan sistemas y mecanismos 
bio-inspirados, como por ejem-
plo el velcro o estructuras más 
complejas dentro de la ingeniería 
extraídas de comportamientos 
de plantas y otros organismos.

Crecí en un ámbito natural, 
y despacio, mi vida formativa y 
profesional ha hecho que me ale-
jara de él. Este proyecto genera 
un campo de investigación y de 
experimentación dentro de la bio-
mimética y bio-inspiración mor-
fológica, concretamente de las 
estructuras o apariencias exter-
nas. Este campo de investigación 
y experimentación se aplica al 
diseño gráfico. Por lo tanto, a par-
tir del estudio de la morfología y 
la extracción de diferentes recur-
sos y mecanismos de sistemas 
biológicos, como por ejemplo 
retículas, patrones visuales o 
recurrentes, en comportamien-
tos de los seres y sobre todo en 
estéticas, colores..., se generará 
todo un sistema reticular gráfico. 
Así nace esta iniciativa, que for-
maliza una serie de piezas donde 
se aplicarán las retículas y recur-
sos obtenidos de la naturaleza.

Dos de los pilares funda-
mentales que sustentan toda la 
investigación son J. Wagensberg, 
científico y museólogo, y 
Leonardo de Pisa, un matemático 
de la edad media, más conocido 
como L. Fibonacci. Gracias a 
sus estudios, ubico de donde 
extraer los patrones y descifrar 
cuáles son los métodos para 
conseguir unos resultados grá-
ficamente más interesantes.

Como resultado, planteo 
un reencuentro con mi antigua 
conexión y relación con la natu-
raleza, la que creé cuando era 

I grew up in a natural envi-
ronment, and little by little my 
educational and professional 
life stepped away from it. This 
project creates an investigation 
and experimentation field inside 
biomimetic and morphologic 
bio-inspiration, in particular, 
structures or outer appearances. 
This field of investigation and 
experimentation is applied to 
graphic design. From the study 
of morphology and extraction of 
different resources and mech-
anism of biological systems as 
grids, visual patterns behaviours 
of living beings and most specially 
aesthetics, colors… will generate 
a whole grid system. This is how 
this initiative emerges, formalizing 
various graphic pieces where 
grids and resources obtained 
from nature are implemented. 

Two of the corner stones 
 that sustain the entire investiga-
tion are: J. Wagensberg, scientific 
and Museologist, Leonardo de 
Pisa, mathematician from the mid-
dle age, known as L. Fibonacci. 
Due to his studies, I locate from 
where to extract the patterns 
and to decrypt, what are the 
methodologies to achieve more 
interesting results graphically. 

In consequence, I propose a 
rapprochement with my old con-
nection and relation with nature. 
The one I created when I was 
younger and that envolve me in 
this natural environment. Restore 
this curious look that this ambi-
ence provided. Return to receive 
and process that information and 
how to apply it in our life. In the 
decisions we take and how do  
we interpret those. Not only 
on the professional domain, 
but in the personal as well.

más pequeña y estaba todo 
el día rodeada de este medio. 
Recuperar la mirada curiosa y 
detalladamente observadora que 
aquel entorno me brindó. Volver  
a la manera de recibir y procesar 
la información y como aplicarla 
en nuestra vida, en las decisiones 
que tomamos y como las inter-
pretamos, tanto en el ámbito  
personal como en el profesional.





87º06’09”S 79º31’32”E
Google Earth 2022L’altitud de la càmera sobre el nivell del mar és de 63.170 quilòmetres.

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO    Landsat/Copernicus    IBCAO



84º56’32”S 115º00’57”E
Google Earth 2022L’altitud de la càmera sobre el nivell del mar és de 23.949 quilòmetres.

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO    Landsat/Copernicus    U.S. Geological Survey    PGC/NASA    IBCAO



80º47’10”S 115º25’50”E
Google Earth 2022L’altitud de la càmera sobre el nivell del mar és de 9.118 quilòmetres.

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO    U.S. Geological Survey    PGC/NASA    Landsat/Copernicus



77º10’28”S 164º36’48”E
Google Earth 2022L’altitud de la càmera sobre el nivell del mar és de 3.539 quilòmetres.

U.S. Geological Survey    Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO    PGC, NASA



76º16’47”S 163º42’25”E
Google Earth 2022L’altitud de la càmera sobre el nivell del mar és de 503 quilòmetres.

U.S. Geological Survey    Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO    Data LDEO-Columbia, NSF, NOAA



75º58’19”S 162º59’45”E
Google Earth 2022L’altitud de la càmera sobre el nivell del mar és de 57 quilòmetres.

Maxar Technologies   U.S. Geological Survey



Última foto realitzada el 04 de febrer de 2010. 

75º59’18”S 162º53’59”E
Maxar Technologies   U.S. Geological Survey

Google Earth 2022L’altitud de la càmera sobre el nivell del mar és de 10.278 metres.



Última foto realitzada el 04 de febrer de 2010 

75º59’19”S 162º52’35”E
Maxar Technologies

Google Earth 2022L’altitud de la càmera sobre el nivell del mar és de 878 metres, 
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L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #038 #039› Bio-inspiració aplicada al disseny

Fa uns catorze anys vaig prendre la 
decisió de començar a estudiar fora 
del poble on vaig néixer, Térmens. Un 
poble molt petit ubicat a la provín-
cia de Lleida, on el camp abunda i la 
natura cobreix gran part del terreny. 
Un territori rural i en certa manera 
allunyat dels inputs més urbanites.

Arran d’aquesta iniciativa va comen-
çar un distanciament de l’àmbit natural. 
A poc a poc me’n vaig anar allunyant, 
fins que farà uns cinc anys em vaig des-
plaçar a Barcelona. El canvi va ser abso-
lut, un indret totalment oposat a aquell 
del que provinc, i això ha generat molts 
canvis en mi i en el meu desenvolupa-
ment. Ja no observo el que m’envolta de 
la mateixa manera, ni focalitzo la meva 
atenció en les mateixes coses. Els meus 

interessos han anat canviant i també 
han quedat absents d’estímuls naturals.

El plantejament d’aquest pro-
jecte aborda el trencament d’aquesta 
distància i tot el que comporta, 
transformar el vincle que mantinc 
actualment amb la natura. Tornar a 
incorporar aquella sensibilitat que he 
anat censurant, pel fet que la meva 
relació amb l’entorn ha anat canviant 
al ritme dels meus desplaçaments.

A partir de diverses metodologies, 
incloent-hi l’observació participant com 
a gran font d’informació, m’endinso en 
tota una exploració morfològica de 
diversos organismes. Posteriorment, 
s’extreuen retícules i patrons, que 
generaran tot el sistema gràfic del qual 
partirà tota l’estètica del projecte.

Introducció

INTRO- 
      DUCCIÓ

038 ⇆ 039

INTROINTRO--  
      DUCCIÓ      DUCCIÓ
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L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #044 #045› Bio-inspiració aplicada al dissenyMetodologíes

“L’observació participant pretén 
penetrar i comprendre el sentit íntim 
d’un fenomen o realitat.” 

Busquets, Medina i Sort, 2006, p.157

METODO
        LOGÍES

044 ⇆ 047

METODO
    LOGÍES

METODO
    LOGÍES
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El procés d’investigació comença amb la 
utilització de mètodes qualitatius, per tal 
de poder adquirir una base sòlida i rica 
de coneixements sobre els patrons dins 
del món natural. Analitzant i recopilant 
estudis realitzats per experts, com J. 
Wagensberg o Leonardo De Pisa entre 
d'altres, sobre biologia, formes i algorit-
mes dins de la natura, o bé sobre la bio-
mimètica aplicada al disseny. D’aquesta 
manera vull generar un marc de conei-
xements el qual em permeti 
acotar el camp d’investigació, ja que 
la natura és un món inesgotable quan 
parlem de recursos visuals i funcionals.

Una vegada definit el camp d’experi-
mentació passem a utilitzar el mètode  
d'observació participant. En aquesta 
àrea del projecte inicio el con-
tacte amb la natura, endinsant-me 
en les seves profunditats i analit-
zant el seu comportament actiu 
i com em relaciono amb ella.

Aquesta metodologia tracta d’entrar 
dins la situació o context que estudio 
de manera proactiva i participativa: 
recollir informació i dades a través de 
la meva implicació personal, física i 
emocional, no només des d’una obser-
vació externa. Diagnosticar i reconèixer 
tant les reaccions de la natura com les 
meves, què ens diferencia, què tenim 
en comú. Els sentiments que es produ-
eixen dins meu i que són provocats per 
l’entorn i els seus organismes; com són 
aquests visualment i per què es com-
porten tal com ho fan. D’aquesta manera 
comprendre què passa i per què. D’on 
neixen aquests patrons que observo?

Abans, però, cal definir un model 
d’anàlisi. No he d’estudiar absolutament 
tot el que m’envolta sinó centrar-me 
en aquells éssers que presenten les 

característiques que m’interessen. 
Per això cal respondre a les qües-
tions: Què cal analitzar? En quines 
circumstàncies? Com s’ha d’analit-
zar i quins instruments utilitzaré?

En l’interrogant de què cal analitzar i 
d’on obtinc les dades pertinents em cen-
tro (quan documentem a escala real) en 
les plantes terrestres, conegudes també 
com a embriòfits, o fenòmens físics 
en l’aigua per exemple, que generin 
patrons per si sols. La geografia física 
(quan documentem a escala satel·li-
tària) excloent els factors antròpics i 
animals. Per tant, terrenys naturals on 
els patrons que es generen no estiguin 
intervinguts per humans ni animals.

El següent pas és definir les condi-
cions que necessito per desenvolupar la 
recerca. Partim de dos camps d’explo-
ració. El primer a escala real, efectuat 
de manera física i presencial. El segon a 
escala satel·litària, efectuat a través de 
plataformes digitals, ja que em poden 
facilitar una visió aèria de l’entorn.

En el primer cas, al ser físic i pre-
sencial cal entrar en el món natural i 
em desplaço a una part dels Pirineus 
lleidatans. Les condicions òptimes son 
uns dies assolellats, amb un clima tran-
quil, sense neu, boira o pluja i amb el 
contacte mínim necessari amb humans.

En el segon cas necessito un 
entorn tranquil i sense distraccions ni 
contacte humà, amb connexió a inter-
net i proper a la natura per entrar en 
una atmosfera propera a la que he de 
visualitzar. També fa falta un ordina-
dor per obtenir accés a plataformes 
com Google Earth que em facilitin 
l’accés a imatges aèries del planeta.

El meu cos 
Per obtenir informació a 
nivell sensorial i explorar 
des del punt de vista cons-
cient en tots els àmbits.

Google Earth o Zoom Earth 
Per extreure imatges i patrons 
a escala satel·litària.

Microscopi 
Per aconseguir informació 
a escala quasi cel·lular.

Escàner 
Per adquirir textures i per 
crear-les. Presentaré tots els 
elements que tinguin una dimen-
sió màxima de Din-A3. Per tal 
que el resultat estètic sigui 
visualitzar l’element comple-
tament extret de qualsevol 
entorn natural o digital, fons 
negre, aportant la textura que 
genera el mateix escàner.

Fototgrafía analògica 
(Olympus M10) 

Per presentar els elements 
més grans que un Din-A3 o 
bé quan s’han de presentar 
en context o s’ha de pre-
sentar alguna situació.

El fet d’utilitzar l’escàner i la 
fotografia analògica unifica el 
llenguatge que utilitzo fotogrà-
ficament, generant aquesta textura 
analògica que ens aporta calidesa 
i ens allunya d’un món més digital 
i actual.
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L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #052 #053› Bio-inspiració aplicada al dissenyMotivacions

La llarga distància amb la natura 
cada dia és més significativa i 
dominant. Com més conscient en 
soc més necessito trencar aquesta 
desconnexió, veure si en el meu punt 
vital puc recrear un vincle amb la natura.

La ciutat és meravellosa, però no 
he nascut aquí, no he crescut aquí i 
en les meves arrels ho puc notar. Puc 
percebre la necessitat de voler escapar 
uns instants. Així mateix, de tant en 
tant sento que el meu entorn diari no 
m’inspira de la mateixa manera profes-
sionalment, la intensitat ha disminuït.

Tot això provoca que m’endinsi cada 
vegada més en la meva zona de confort. 
Voler escapar de tot això és el que real-
ment motiva aquest projecte, tinc ganes 
de deixar-me anar, de 
no seguir el patró que 
segueixo cons-
tantment en 
les tasques 
de disseny. 

Sortir de la meva 
àrea de confort en l'es-
cena de treball és un gran 
repte. Deixar de basar-me 

en projectar una peça final 
des d’un inici o que aquesta 

em condicioni, sinó que les peces 
finals sorgeixin d’un procés experimen-
tal interessant i motivador. Poder sen-
tir-m’hi profundament identificada i que 
aquest acabi determinant part de l’estè-
tica, perdre aquella petita part de con-
trol sobre l’estètica. Ganes de natura.

MOTIVA-
          CIONS

052 ⇆ 053
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L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #058 #059› Bio-inspiració aplicada al dissenyObjectius

OBJEC-
              TIUS

058 ⇆ 059 L’objectiu principal d'aquest projecte, és  
generar un conjunt de sistemes gràfics 
basats en patrons i recursos naturals, mitjan-
çant la formalització d’una sèrie de pòsters, 
letterings, una peça editorial (la qual forma 
aquesta memòria) i fragments tangibles de 
les retícules emprades. Portar a un estat 
matèric les retícules té com a finalitat pro-
vocar un estímul tant visual com tàctil.

Activo un mètode de percebre el que  
m’envolta més sensorial, recuperar el vincle  
de comunicació amb la natura. Tot seguit 
desenvolupo una nova connexió amb 
ella, que l’aplico des de la persona en 
la qual m’he transformat avui en dia, 
en l’àmbit personal i professional.

Evidenciar i documentar com a partir 
de la natura pot néixer des del més petit  
dels projectes fins al més gran. Com crear 
alguns dels possibles diversos sistemes gràfics 
de reticulació i/ o composició, i com aplicar-los 
pot aportar grans solucions creatives aplica-
des a projectes de disseny gràfic. Així mateix, 
manifestar diferents metodologies d’extreure 

recursos de la natura, des d’un punt de vista 
crític i sobretot respectuós amb ella.

Hem d’entendre com  
es comporta aquest medi i els 

éssers que el componen, les 
seves necessitats i els seus 

requisits per poder com-
partir i coexistir en aquest 
planeta. Podem aprendre 
molt de la natura i de la 
seva riquesa, però hem 

de ser conscients que no és 
immortal, que si continuem 
explotant els seus recursos, 
obviant la seva supervivència 
i posant per davant 
la nostra, tot això 
pot tenir un final.

OBJECOBJEC--
              TIUS              TIUS
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(Gener, 2005, p.27.)
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ATMOS-
     FERA

064 ⇆ 095

Arrels

065 ⇆ 077
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Pati

Plànol de casa  
dels meus padrins, 
Térmens.
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Recordo que quan era petita, amb el 
meu germà, jugàvem sempre al jardí 
de casa dels meus padrins —contex-
tualitzo, a la zona de Lleida als avis 
els diem padrins, quan vaig venir a 
Barcelona em va sobtar que la gent 
no relacionés la paraula padrins com 
a avis—que era un jardí enorme.

No era un jardí construït com els 
d’avui en dia, era com un solar gran 
de terra i hort. Tot donava a ple car-
rer, estava delimitat únicament per la 
vorera que rodejava la casa, sense 
reixes ni parets. Estava ple de pedres 
de totes dimensions, canyes, fustes, 
troncs, plantes i herbes, petits animals, 
i tota una sèrie d’éssers i matèries les 
quals em causaven molta curiositat. 
Em despertaven la creativitat i les 
ganes d’observar, construir i crear.

Jugàvem amb la terra, jugàvem 
amb tot el que ens envoltava. Ens 
enfilàvem als arbres i construíem tota 
mena d'objectes i andròmines, com 
arcs i fletxes fins a petits mobles per 
les cabanyes amb les fustes i pedres, 
analitzàvem els petits insectes i altres 
animals: què feien, com es comportaven 
i què passava quan hi interactuàvem, 
igual que amb les plantes i arbres.

ArrelsAtmosfera

Sidahmed en bicicleta pel  
pati de la casa. (2001)

Pati en reformes. (1999)

Pati en reformes. (1999)
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Tinc molts bons records, ens ho pas-
sàvem la mar de bé. De tant en tant 
baixàvem al riu amb, sense agafar res 
més que la nostra mirada curiosa. 

Construíem petites cabanyes 
només amb el que trobàvem per allí 
com ara canyes, troncs, fulles, etc. 
Buscàvem el lloc perfecte que la 
mateixa natura semblava que ens havia 
preparat per començar a construir. 
Analitzàvem les formes dels troncs i 
del terra fins a descobrir el lloc ideal.

Altres vegades simplement anàvem 
a unes roquetes que travessaven el 
riu. Roques desgastades pel cabal 
de l’aigua que tenien una forma molt 
bonica, generant unes ones pecu-
liars. Estaven plenes d’algues amb 
petits peixets, granotes i insectes.

 Podies estar hores allí sense 
fer res més que sentir el soroll de 
l’aigua i els ocells, banyant-nos i 
deixant-nos caure pels tobogans 
que formaven aquelles roques.

ArrelsAtmosfera

Les roquetes, Térmens.

Les roquetes, Térmens.



L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #072 #073› Bio-inspiració aplicada al disseny

Més enllà del lloc on em vaig 
criar, els meus pares sempre han 
sigut de cul inquiet. Cada cap de 
setmana anàvem a fer rutes per 
tota Espanya, des dels Pirineus 
catalans fins a Castella i Lleó, 
passant pel país basc o bé pel 
Cap de Gata. Jo mai parava qui-
eta, podíem estar hores i hores 
caminant i no ens cansàvem.

Sortint dels camins marcats 
per explorar que hi havia als vol-
tants, sempre trobàvem coses 
que resultaven interessants als 
nostres ulls. Una senzilla pedra 
gran que tingués qualsevol forat 
curiós, ja ens imaginàvem quin 
tipus d’animal podria viure allà. 
Mai ens deixàvem els prismàtics, 
amb els quals buscàvem intrigats 
algun voltor o àguila a prop. 

Durant els recorreguts sempre 
acabàvem amb les butxaques 
plenes de cosetes que recollíem, 
o amb bastons que ens acom-
panyaven al llarg de les rutes. 

Recordo que particularment 
m’agradava portar una pedra a 
la mà, la qual anava acariciant 
inconscientment tot el camí. 
M’agradava el seu tacte i com 
s’anava allisant a mesura que 
passava l’estona, la textura 
rugosa i arenosa anava desapa-
reixent i anava agafant un color 
més depurat. Quan en descobria 
una amb una forma que m’agra-
dava més, la intercanviava o 
guardava l’antiga a la butxaca 
i tornava a començar de nou.

ArrelsAtmosfera

Van ser uns anys 
emocionants, plens 
de sensacions i 
bons records on es 
mantenia aquella 
mirada innocent, 
senzilla i transpa-
rent, però a l’hora 
atenta, curiosa 
i que analitzava 
absolutament 
tot el que veia.

Andrea i Lluc Voltor amb vistes al Cadí.
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Fotos familiars d'arxiu. Fotos familiars d'arxiu.
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Tot això va anar desapa-
reixent a poc a poc amb el 
pas dels anys i l’arribada de 
l’adolescència. Qualsevol 
cosa ens semblava banal i de 
poc interès més enllà de les 
nostres hormones, provocant 
els primers indicis d’allunya-
ment de l’entorn natural. 

Poc després també va 
arribar el moment de decidir 
què volia estudiar. L'impuls, 
segurament nascut d’aquella 
sensibilitat, no va ser un altre 
que escollir el món del disseny. 
Aquí va començar el distancia-
ment físic de les meves arrels. 

Vaig emprendre els meus 
primers estudis de disseny 
a Tàrrega, continuant-los a 
Lleida ciutat. Finalment he 
anat a parar a Barcelona, la 
cúspide del disseny català, 
on poder-me buscar un 
futur dedicant-me a allò 
que estimo i que soc.

Tipi al pati de casa. (2001)
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Quan penso en patrons, la mirada se’m redi-
rigeix automàticament a elements humans i 
artificials, a com col·loquem els maons, per 
exemple. A coses que no neixen de la natu-
ralesa, i que estan creades des d’una decisió 
presa intencionadament. Començo a ser 
conscient de com he reeducat la mirada arrel 
d’estar rodejada d’un entorn cultural i urbà. 

Com he comentat anteriorment el nostre 
entorn ens defineix com a persones i com a 
dissenyadores. Haver-me allunyat del món 
natural ha canviat la meva manera d’observar, 
de prendre decisions i d’actuar, entre d’altres. 

Hi han tants inputs visuals que la meva 
mirada no els pot abastar tots, ha de crear 
un filtre. Tot i sentir curiositat per totes les 
coses que em rodegen, no hi ha suficient 
temps per analitzar-ho tot, això ha provo-
cat que la meva actual manera d’observar 
sigui menys detallada. S’ha adaptat a un nou 
ritme de vida i ha canviat els seus patrons. 

També ha crescut la meva inse-
guretat al prendre decisions. 
Quan parlo d’inputs em refereixo 
a tota mena d’estímuls, visuals, 
sonors, emocionals, socials i 
culturals entre molts d'altres. La 
dificultat de filtrar augmenta al 
mateix ritme i de manera incons-
cient. Sento que he deixat mar-
xar part de la meva sensibilitat, 
de la meva part més perceptiva 
en analitzar el meu entorn.

Haver començat a créixer 
envoltada del medi ambient ha 
ajudat al fet que el meu prag-
matisme es desenvolupés i és 
una qüalitat de la que he sigut 
conscient. També he sigut 
coneixedora de com practicava 
el rol d’observadora, d’escoltar 

Nit a Barcelona.

i contemplar amb una mirada 
curiosa, disposada a absor-
bir tota mena d’informació.

Tot això em porta a observar 
com les persones (dins de l’àmbit 
de projectes) que integren el 
concepte de naturalesa intenten 
connectar-la al món artificial. 
Fusionar aquests dos escenaris 
per poder sentir més a prop la 
natura dins del món urbà. Es aquí 
on em qüestiono si el que vull fer 
és fusionar aquests conceptes o 
bé, separar-los, allunyar-los per 
poder reconnectar amb la natura, 
i posteriorment establir contacte 
des d’una altra visió amb el món 
cultural. Agafar noves perspec-
tives a través de les antigues.
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Respecte a tot això, també em sorgeix 
la qüestió: per què acabo investigant 
el món dels patrons repetitius extrets 
de la natura? Per què el pilar recau 
en les retícules i les composicions?

L’ésser humà dedica, constantment, 
gran part del seu temps a distribuir els 
espais i objectes, sobretot els dissenya-
dors. Crec que una cosa que compartim 
la majoria de nosaltres és el gust per 
distribuir els espais creant composici-
ons. Poden ser estructures basades en 
geometria, modulars o més caòtiques, 
però amb la finalitat de construïr un 
equilibri visual. En el meu cas sempre he 
tingut una certa tendència a estructurar, 
dividir o distribuir les coses de manera 
concreta. Aquesta pràctica em genera 
un determinat plaer visual i mental.

Sense anar més lluny quan menjo 
soc la típica persona que abans talla els 
aliments en porcions i mantinc un cert 
ordre d’ingesta, sé exactament quin tros 
em menjaré primer i quin serà l’últim. 
M’agrada controlar els sabors amb els 
que començaré i acabaré l’àpat depe-
nent de la quantitat d’ingredients que 
contingui cada porció. O la necessitat 
de tenir les coses en un lloc determinat 
perque considero que aquell lloc m’és 
més funcional, o independentment de la 
funció, visualment m’agrada i tinc certa 
necessitat de que estigui allà. Podem atri-
buir aquesta necessitat d’obtenir aquest 
plaer visual al fet de treballar sempre 
amb retícules i que aquestes siguin els 
pilars del meu treball de final de grau.

M’interessa la naturalesa en estat pur, sense 
modificar, sense manipular. Això és el que realment 
em fa sentir-la, poder connectar amb ella i que sigui 
ella qui emeti tota la informació. Simplement actuar 
com a observadora i estudiant. 

La Pedrera-Casa Milà, Antoni Gaudí, Barcelona.
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Per introduir la meva relació amb la natura, 
hi enllaço la meva vida en forma de mirall 
fent una comparativa. Parlem d’arrels des del 
moment que vaig néixer fins que va comen-
çar l’allunyament del medi natural i rural. Allà 
vaig començar a construir la meva identitat 
com a persona, des de la família que t’educa, 
l’escola, i l’entorn. Des de diferents subdivisi-
ons, les arrels es van unificant fins a formar el 
petit brot, els primers indicis d’una identitat. 

Aquesta identitat es va deixant veure 
representada quan comences a prendre 
decisions per tu mateixa, des de la teva 
essència. Aquesta etapa està vinculada a la 
temporada que vaig començar a formar-me 
des de les meves motivacions. Ja finalitzats 
els estudis obligatoris comences a estudiar, 
a absorbir coneixements, assolir capacitats i 
a descobrir el que realment vols. Tot això va 
creant una base sòlida, un tronc consistent.

El tronc subjectarà tots els fruits que 
més endavant brotaran de totes les rami-
ficacions que neixen, sorgint de tot el que 
aquestes arrels han absorbit. Les branques 
es creen una vegada hem generat aquest 
punt de partida anomenat tronc. Podem dir 
que és el moment en el qual començo a ana-
litzar aquesta base adquirida, on hi ha un 
procés d’introspecció el qual es veu reflec-
tit en tot el que creo, dissenyo i penso. 

Cada procés d’introspecció que faig el 
podem vincular a una branca diferent, cada 
rama traurà un fuit i cap tindrà el mateix gust 
que l’anterior, el mateix grau d’acidesa o de 
dolçor. Fins i tot podem comparar aquests 
processos amb anyades, cada una d’elles 
es genera una collita diferent, potser venint 
d’una temporada més seca obtindrem uns 
sabors diferents a si és més humida.

Arrels que s'alimenten del 
seu entorn, de la terra en 
la qual viuen i dels seus 
nutrients, de l'aigua que 
beu, de la llum que la banya 
i de l'aire que respira.

Atmosfera Reflex
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Lluc i Andrea sota les arrels d'un oliver, 2004

Atmosfera Reflex
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Fa un temps vaig descobrir un 
vídeo d’Antonia Lara, publicat a 
finals de 2020 per TEDx Talks, 
titulat Entremos en la naturaleza 
y activemos nuestro modo juego. 

Aquest és el primer vídeo que 
vaig trobar quan vaig començar 
la meva recerca. Vaig enfo-
car-me en l’observació del món 
natural, quan encara no sabia 
ven bé què buscava d’ella. 

Descriu un mètode d’ob-
servació d’una manera molt 
peculiar, com si fos un joc, 
concretament fent referèn-
cia al joc de PokémonGo.

Investigació Territori

"En pleno fenómeno Pokemon Go, una periodista me hace una entrevista a mí como 
ilustradora de naturaleza, y el titular decía ‘Antonia Lara, la ilustradora 
chilena que visualizó Pokemon Go antes que el mismísimo John Hanke’ y yo, y 
probablemente toda la gente que leyó la nota, no entendieron bien a que se 
refería. De todas formas, no pasó a mayores. Pero un tiempo después creo que 
entendí.(…) 

Mientras estaban estas personas atrapando criaturas por las ciudades, estaba 
yo haciendo algo parecido, pero con animales reales, en la naturaleza y con 
otro tipo de herramientas. 

Cuando salgo a caminar, parto con los pensamientos a mil por hora. Y a 
medida que voy haciendo cada paso, van disminuyendo un poco su velocidad. Si 
veo un montón de rocas, me acerco, camino y siento que algo pasa por al lado. 
Lo más probable es que haya sido un lagarto. Eso es una presa perfecta para la 
observación. Lo ubico, me acerco, me pongo quieta, me pongo una posición poco 
amenazadora y espero a que salga. Sé que tiene que salir porque los reptiles 
tienen que regular su temperatura con el sol, y además son territoriales, así 
que no debería ir muy lejos. Así que espero, 30 minutos y me quedo ahí. 

De pronto se asoma, se posa frente a mí, con todas sus escamas, sus colores, 
su complejidad. Está ahí. Y me mira y yo lo miro y nos conectamos. Siento 
que como una especie de superpoder, me recorre todo el cuerpo y se me llena 
de curiosidad. Siento que mis sentidos están más agudos y que puedo hasta 
tener más campo visual. Además, la cabeza como me explota de creatividad y de 
imaginación. Entonces es que entro en modo juego. 

El modo juego es un estado de maravillosidad con el entorno, y es un estado 
totalmente inducible. Todas las personas tenemos acceso, es gratis y hace bien. 
Yo me he dado cuenta de que en este estado puedo encontrarme y conocer la 
parte más profunda de mi esencia, puedo responderme a preguntas existenciales 
muy profundas y además desaparece el tiempo. (...) 

Conozco algunas personas que trazan líneas en el bosque para no perderse, 
porque son bosques muy densos de selva valdiviana para ir conociendo el 
comportamiento y la relación de un monito del monte con esos bosques. Y 
también, por ejemplo, personas que andan mirando un charco por meses solamente 
para entender cómo evoluciona un anfibio está en peligro. Estas personas le 
han puesto niveles al juego."

(Antonia Lara, 2020)
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“La naturaleza y la observación 
de ella nos da algo que no es 
muy fácil de encontrar. Nos da 
sabiduría. (…) Creo que esa es 
la función que tenemos en la 
Tierra, estar conscientes del 
fenómeno de existir. No vamos a 
poder cuidar el planeta si no 
lo amamos, y no lo vamos a amar 
si no lo conocemos, con toda la 
información que tenemos hoy día y 
si aprendemos a usar y a no usar 
las herramientas que tenemos, 
podemos alimentar todo lo que 
queramos del modo juego, podemos 
desbloquear cuanto nivel queramos. 
(…) Yo les puedo prometer que 
esto es todo un mundo. Y no es 
cualquier mundo, es el mundo. Es 
nuestro hábitat.”

Antonia Lara, 2020

Aquesta descripció del 
mètode d’observació 
que denominarem com 
“Modo juego” és exac-
tament el que sentia fa 
molts anys. M’ha ajudat 
molt poder-ho anomenar 
d’una manera concreta, 
ja que és complicat expli-
car com et sents quan 
entres en aquest mode 
i qué és en sí mateix. 

És analitzar, és relacionar 
tot el que veus, entendre 
les connexions i relacions 
que tenen els elements 
entre sí, les necessitats 
que tenen per poder  
comportar-se d’una 
manera específica o  
generar certes estè-
tiques. Res és casual, 
ni tan sols la senzilla 
forma d’una fulla. 

Investigació Territori

El Modo juego és el  
que busco, és el que  
em genera i provoca 
curiositats i que  
aquestes m’inspiren 
i em mouen a crear.
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Seguidament, endinsant- 
me en el format TedTalks 
investigo més sobre 
bio-inspiració aplicada 
al disseny. Xafardejant 
diversos vídeos sobre 
biomimètica i intersecci-
ons entre disseny, natura, 
tecnologia i art. Entre ells, 
hi ha un vídeo en concret, 
que m'ha inspirat bastant 
per saber que vull fer, des-
pertant la meva curiositat.

“I don’t know what happened to the 
time capsule we left behind in Paris, 
but I do remember wishing for a more 
just and meaningful world, where 
all of nature can thrive. In their 
own significant ways, technology and 
design have played their role in 
denying us this, but it’s in our power 
to change that. Fundamentally, this 
means recognizing that the design of, 
with and from biology is designing 
systems and not stuff, and that with 
a truly ambitious design proposition, 
one that’s based on values that center 
flourishing, caretaking and equity.” 

Natsai Audrey Chieza, 2021

Es tracta d'un TED Salon 
on la conferenciant és 
Natsai Audrey Chieza, 
dissenyadora a Ginkgo 
Bioworks i fundadora d'un 
laboratori i agència crea-
tiva que explora el poten-
cial dels sistemes vius 
anomenat Faber Futures. 

Natasi Audrey (2021) relata 
una de les frases que activa 
el plantejament del projecte.

“Imagine the expan-
ded color palettes and 
different applications, from 
different types of pig-
ment-producing bacteria.” 

Començo a visualitzar la idea 
de generar diferents sistemes 
de disseny gràfic extrets de 
la natura. Paletes de colors, 
sistemes de reticulació, dis-
senys tipogràfics, etc.

The Rhizosphere Pigment Lab, 2013.

“How do we equip the next 
generation with the tools, 
spaces and communities they 
need to broaden their skills, 
knowledge and ideas?” 

“By missing the full scope 
of design, we may think 
we’re solving problems and 
realize later that actually, 
not much has changed.”

Natsai Audrey Chieza, 2021



L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #104 #105› Bio-inspiració aplicada al disseny

Cyrtoidea, Ernst Haeckel.

Ascomycetes, Ernst Haeckel.

Amphoridea, Ernst Haeckel.

Investigació Territori



L'impuls de les arrels #107› Bio-inspiració aplicada al disseny[ 2022 ]  #106

INVES- 
  TIGACIÓ

Wagensberg

107 ⇆ 115096 ⇆ 125

Investigació Wagensberg



L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #108 #109› Bio-inspiració aplicada al dissenyInvestigació Wagensberg

Estic passant uns dies 
sola pels Pirineus, con-
cretament a Estamariu, 
un municipi de la provín-
cia de Lleida. M’he allotjat 
en una casa rural a peu 
de muntanya acompa-
nyada d’alguns llibres. 

He estat aprofundint en 
Jorge Wagensberg (1948-
2018), primer director 
del CosmoCaixa, físic i 
professor universitari. 
Focalitzant en la segona 
part del seu llibre La rebe-
lión de las formas: O cómo 
perservar cuando la incer-
tidumbre aprieta, 2005.

Parla de les funcions 
de les formes, on estan 
ubicades aquestes i per 
què. M’ha ajudat molt a 
entendre el que m’envolta 
i que m’ha estat acompa-
nyant tants anys. Tot ha 
anat agafant un sentit més 
lògic i científic, entenent 
per què hi ha formes i 
elements que em criden 
més l’atenció que d’altres.

Com podem veure, l’autor es basa 
en tres pilars fonamentals a l’hora 
de generar el seu esquema con-
ceptual relacionat amb les funci-
ons de les formes, aquests són: 

La matèria inerta dirigida per la 
selecció fonamental, la matèria viva diri-
gida per la selecció natural i la matèria 
culta dirigida per la selecció cultural.

A continuació, passem a veure la 
classificació, extreta textualment del  
seu llibre, que fa sobre les funcions i  
les formes essencials que podem  
trobar en la natura. 

Ante nosotros tenemos dos preguntas: 
¿cuáles son las formas más probables 
en la realidad de este mundo? ¿Cuáles 
son, en cada caso, las funciones 
fundamentales, naturales y cultas 
más convincentes? A estas dos 
preguntas daremos nueve respuestas 
que adelantamos aquí sucintamente: la 
esfera protege, el hexágono pavimenta, 
la espiral empaqueta, la hélice 
agarra, el ángulo penetra, la onda 
desplaza, la parábola emite y recibe, 
la catenaria aguanta y los fractales 
colonizan.

Wagensberg, 2004, p.157
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L’espiral empaqueta

L’hexàgon pavimenta

L’esfera protegeix

L’hèlix agafa

La punta penetra

L’esfera emergeix per 
isotropia en el món inert. 
En el món viu l’esfera, 
sobretot, protegeix. I en 
el món culte protegeix, 
roda, genera i simbolitza 
la perfecció. És present 
amb alta probabilitat.

L’hexàgon pavimenta 
per selecció fonamental, 
per selecció natural i per 
selecció cultural. Els hexà-
gons envaeixen els inters-
ticis que els cercles no 
poden ocupar. L’hexàgon 
deu gran part de la seva 
emergència a l’esfera.

L’espiral empaqueta, guarda, 
simbolitza continuïtat i, segons 
com, també agafa una mica. És 
un punt que es mou segons una 
circumferència, la versió lineal 
de la simetria circular, i que 
comença a emigrar sense sor-
tir-se del pla de la circumferència.

L’hèlix agafa. També empaqueta, 
per la qual cosa una hèlix enrotllada 
sobre si mateixa és una magnífica 
idea per a guardar alguna cosa amb 
una certa seguretat. Un punt que 
descriu un moviment circular en un 
pla i que emigra en la direcció per-
pendicular al mateix es mou segons 
aquesta inquietant forma geomètrica.

On hi ha punta hi ha concentració i, amb 
freqüència, alguna classe de penetració. 
Moure’s a través de l’aire o de l’aigua 
requereix penetrar en l’aire o l’aigua. Una 
embarcació, un avió, etcètera necessiten 
penetrar un fluid. És el cas d’una bala, 
una fletxa, un ocell. La forma particular 
de les seves puntes no deixarà molts 
dubtes sobre les velocitats que pretén 
aconseguir en els seus desplaçaments.

La catenària aguanta

La paràbola emet i rep

L’ona desplaça 

Les fractals colonitzen

Mou la matèria, l’energia i la informació. Per tant, 
l’ona també emet, rep i comunica. En el món inert, 
quan en les entranyes de la Terra una massa llisca 
sobre una altra, es generen ones sísmiques que 
estremeixen la superfície i que es detecten en 
qualsevol punt de l’esfera planetària. Gaudí utilitza 
les ones per a convertir un immoble en un mòbil. A 
la Pedrera, per exemple, la sensació és que l’edi-
fici es mou respecte als edificis confrontants.

La paràbola, poc afavorida per la selecció 
fonamental, però millora en la selecció natu-
ral i triomfa gràcies a la creativitat humana. 
Gaudí, que ho va provar gairebé tot, també 
va experimentar amb arcs parabòlics. La 
paràbola concentra el que arriba de l’infinit, o 
mana a l’infinit el que s’irradia del seu focus.

La catenària aguanta, és bona per a estalviar material 
en grans estructures. La selecció fonamental la insi-
nua, la selecció natural la prova i la selecció cultural 
la selecciona, encara que més aviat involuntàriament, 
en cadenes, cordes i cables. És la forma que adopta 
un cos per a no suportar cap tensió suplementària. 
És la situació de màxim descans, de mínima rigidesa.

Les fractals colonitzen íntima i delicadament l’es-
pai. La selecció fonamental té on triar perquè són 
molts els mecanismes diferents que acaben fabri-
cant aquestes formes. Les fractals inertes són 
estables i així ho garanteix un principi general. Les 
fractals vives són àmpliament adaptatives amb 
importants subfuncions d’eficàcia. I les fractals 
cultes són creatius i generen bons estímuls per a 
la ment a través de diferents vies del sensori.

Investigació Wagensberg
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Antoni Gaudí 
(1852-1926), l’arqui-
tecte modernista 
català va ser un 
gran observador 
i estudiant de la 
natura. Com s’es-
menta en el llibre, 
intuint conscient 
i a vegades fins i 
tot inconscient-
ment les formes 
i funcions de la 
natura, va utilitzar 
pràcticament totes 
aquestes formes 
en les seves obres. 
Arquitectures pràc-
ticament absents 
de línies rectes, i 
de construccions 
típiques. En el llibre 
de J. Wagensberg 
podem veure una 
gran quantitat de 
referències seves.

Investigació Wagensberg
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 Pàgina del manuscrit original Liber Abaci
(cortesia de Biblioteca Ambrosiana, Milan)

Investigació Fibonacci
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Havent aprofundit en la part 
estètica sento la curiositat d'en-
dinsar-me una mica en la part 
numèrica o matemàtica de la 
natura. Em ve al cap Fibonacci, 
així que decideixo començar una 
recerca sobre el matemàtic italià 
Leonardo de Pisa (1170-1240). 

Leonardo va descriure la 
successió numèrica de Fibonacci 
en el seu llibre Liber Abaci l'any 
1202. Quina és aquesta suc-
cessió numèrica? D'on neix? 

Bé, quan em va venir al 
cap Fibonacci, jo no sabia ben 
bé quins números pertanyien 
a aquesta successió, ni el seu 
perquè. Només sabia que era 
un algoritme matemàtic extret 
de la natura. Així que el primer 
que vaig fer va ser buscar quins 
números podia trobar en la sèrie.

Investigació Fibonacci
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Leonardo va plantejar: 
es col·loca una parella 
de conills, nounats, per a 
veure quants descendents 
produeix en el curs d'un 
any, i suposant que cada 
mes a partir del segon 
mes de la seva vida, cada 
parella de conills dona 
origen a una nova parella. 

(mes 1)
(mes 0)

(mes 2)
(mes 3)
(mes 4)
(mes 5)
(mes 6)

Així doncs, és una sèrie 
infinita composta per 
nombres naturals. Explicat 
de manera més senzilla 
número s'obté de la suma 
dels dos anteriors, encara 
que matemàticament es 
podria definir com  
f=0, f=1, i f=f+f, n>=0.

ff =  la parella de conills ja adultsch =  una parella de conills nounats

ch

ff

ch

ff

ff

ch

ch

ff ch ff

chffffchffffchffchffffchff

ff

ch

ff

ff

ff

ch

ff

ff

chff

Investigació Fibonacci
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És curiós com aquesta succes-
sió de nombres s'aplica en la 
natura. La veiem constantment, 
per exemple en la distribució de 
les fulles i branques dels arbres 
o en molts tipus flors, com els 
girasols o carxofes. Dins del 
món de les matemàtiques la 
veiem en diferents ocasions.

En el nombre d'or o el nom-
bre auri (φ) concretament, si 
dividim un númer de la sèrie 
amb el seu anterior el resultat 
sempre s'aproxima al valor 
de que és 1,618033989..... 

També ho veiem en el rec-
tangle i l'espiral de Fibonacci. 
Com ens expliquen Josep Rey 
i Manuel Udina (2015) en el 
seu article "Variacions sobre 
Fibonacci i el nombre d'or".

"Si construïm rectangles 
amb costats de nombres con-
secutius de la successió de 
Fibonacci, la proporció dels seu 
costats s'aproxima cada vegada 
més a la proporció àuria. (...) 

Presentem un mòdul en què 
els successius quadrats són 
peces de fusta, i, a partir dels 
dos quadrats inicials, es poden 
anar afegint quadrats fins a 
obtenir un rectangle molt prò-
xim al rectangle auri. A més, 
en cada un d'aquests quadrats 
hi ha gravat un quart de cercle 
que, en fer la construcció dels 
rectangles, va construint una 
espiral, l'espiral de Fibonacci.

Aquesta espiral és una apro-
ximació a l'espiral àuria, una espi-
ral logarítmica (les que donen un 
model del creixement d'alguns 
caragols) que no es correspon, 
com de vegades es diu, a la del 
nautilus, que s'aproxima a una 
de logarítmica però no a l'àuria"

Com també el Triangle de 
Pascal. És un triangle infinit 
format per nombres naturals, la 
seva construcció és simètrica 
i comença amb el número 1 en 
el vèrtex superior. A mesura 
que vas baixant el triangle 

es va generant a través de la 
suma dels dos nombres supe-
riors, és a dir si localitzem 
el número 4 veurem que els 
números de damunt són 3 i 1. 

Dins d'aquest triangle hi ha 
diferents patrons, com les dia-
gonals. En la primera hi trobem 
els nombres naturals ordenats: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., en la segona 
hi trobem els números triangu-
lars: 1, 3, 6, 10, 15, etc., seguida-
ment en la tercera hi veiem els 
tetraèdrics: 1, 4, 10, 20, 35, etc. 
i així simultàniament. Un altre 
patró s'obté amb les sumes 
horitzontals. El resultat de cada 
suma és el doble que l'anterior. 

Entre diversos patrons numè-
rics hi trobem la successió de 
Fibonacci. Si sumem els números 
encerclats en diagonal (despla-
çant-nos un número cap a dalt i 
un número al lateral dret) veurem 
tots els números de la successió.

1
1 1

1 16 615 1520
1 1217 740 2140

11 28 289 961 6180
11 37 3710 1089 89141141

11 126 474711 11230 126230282

1 14 46
1 15 510 10

21 1
3 31 1

1
2

1

3
5
8
13
21
34

Investigació Fibonacci
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En el següent mostrari exposo diver-
sos patrons i elements obtinguts amb 
diferents mètodes de treball. 

En el primer cas ens trobem amb imat-
ges satel·litàries. La geografia física m'ha 
proporcionat unes formes i colors molt 
peculiars. No estem acostumats a veure 
des d'aquesta perspectiva la natura i el pla-
neta en el qual vivim, això fa encara més 
interessants els resultats aconseguits.

Aquest recull el realitzo a través de l'or-
dinador portàtil, he realitzat diverses esca-
pades al medi natural en aquest període de 
temps. En aquestes escapades, durant la 
caiguda del sol o quan disposava d'algunes 
estones tranquil·les, obria el Google Earth i 
em submergia en territoris desconeguts. 

Rius, volcans, plaques de gel, deserts i 
múltiples accidents geogràfics, tenen uns 
patrons de comportament causats a tra-
vés del pas del temps i desencadenats 
per altres reaccions naturals com els ter-
ratrèmols o la temperatura del planeta. 

Seguidament, presento una sèrie d'imatges 
a escala 1:1. Les fotografies d'aquest registre 
estan capturades amb càmera o escàner. 
Aquests petits viatges m'han permès dur a 
terme un recull de mostres i captures foto-
gràfiques d'elements on localitzava algun 
algoritme o forma que, anteriorment havia 
estudiat en els referents ja presentats. 

La prèvia investigació m'ha proporcionat 
la capacitat d'entendre aquestes formes, sent 
més conscient de la seva presència quan hi 
són i dirigint la meva atenció plena en elles.

Mostrari Introducció
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Gravat d'una Carlina Acaulis fet per Pierre  
Jean Francois Turpin, publicat durant 1814-1820.

Patrons i sistemes Sistema 01



L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #178 #179› Bio-inspiració aplicada al disseny

La flor Carlina Acaulis, quan 
vaig passar uns dies fent unes 
rutes per la muntanya en vaig 
recollir algunes. Em va cridar 
l'atenció la seqüència de punts, 
en forma d'espirals, que tenia 
en la part posterior. La flor es 
trobava en un estat mort, per 
la qual cosa l'estructura va 
quedar al descobert. (Fig 02)

És l'element en el qual 
observo un patró més cons-
tant, on identifico un arque-
tip que em resulta una mica 
familiar dins del que he estat 
investigant sobre Fibonacci.

La retícula base és la primera a 
construir per poder començar 
a maquetar l'editorial. Té uns 
requeriments més específics, ja 
que no puc maquetar tota una 
editorial amb retícules extretes 
purament, em proporcionen 
estètiques massa orgàniques. 

Per la qual cosa em baso 
en un patró estètic d'on extrec 
un nombre concret de la suc-
cessió de Fibonacci. D'aquesta 
manera la retícula es basarà en 
el número extret de la seqüència, 
complementant-se amb els seus 
previs i els seus posteriors.

Patrons i sistemes Sistema 01
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Al començar a extreure 
les espirals de dife-
rents flors de la mateixa 
espècie trobo una 
coincidència, totes 
tenen 34 espirals. 

La Fil·lotaxi (Phyllotaxis) 
estudia la disposició en 
espiral dels elements 
d’una planta. Aquesta 
disposició segueix la 
seqüència numèrica de 
Fibonacci, això es veu 
també en la quantitat de 
vegades que es repeteix 
l’espiral que crea l’estruc-
tura interna de l’esfera.

“En la distribución helicoidal de las hojas se pueden distinguir 
espirales primarias (generadoras) y secundarias, y aseguran que el ángulo 
de divergencia más habitual es irracional, exactamente ½φ que corresponde 
a 137º, el llamado ángulo áureo y definido a partir de la sucesión 
de Fibonacci. Sin embargo, también observaron que hay otros ángulos 
habituales como 99º 30”, o 77º 57”, relacionados con las sucesiones 1, 3, 
4, 7, 11,... y 1, 4, 5, 9, 14,..., ambas construidas con la misma ley de 
recurrencia que la de Fibonacci.”

(Ferrando i Segura, 2010)

Patrons i sistemes Sistema 01
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Aquest patró en espi-
ral, que conté la suc-
cessió de Fibonacci, 
està extret del model 
Vogel. Concretament 
del model pla (plannar 
model) que es basa en 
la següent explicació:

“The distribution of florets described by formula (4.1) is 
shown in Figure 4.1. The square-root relationship between 
the distance r and the floret ordering number n has a 
simple geometric explanation. Assuming that all florets 
have the same size and are densely packed, the total 
number of florets that fit inside a disc of radius r is 
proportional to the disk area. Thus, the ordering number n 
of the most outwardly positioned floret in the capitulum 
is proportional to r2, or r ~√n.

(...)

Although a comprehensive justification of Vogel’s formula 
may require further research, the model correctly 
describes the arrangement of florets visible in actual 
capitula. The most prominent feature is two sets of 
spirals or parastichies, one turning clockwise, the 
other counterclockwise, which are composed of nearest 
neighboring florets. The number of spirals in each set is 
always a member of the Fibonacci sequence; 21 and 34 for a 
small capitulum, up to 89 and 144 or even 144 and 233 for 
large ones.”

(Prusinkiewicz i Lindenmayer, 2004)

Patrons i sistemes Sistema 01
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Les posicions numerades dels primers 
144 punts de l’espiral de Vogel.
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Ja que totes les flors Carlina que vaig 
recollir tenen 34 espirals, decideixo 
agafar aquest número com a principi de 
la retícula base. Una retícula formada 
per columnes i files. Les columnes són 
els pilars fonamentals, per la qual cosa 
aplicarem aquí el número 34. Prioritzant 
les columnes per plec en comptes de 
per pàgina, perquè sempre estarem 
mirant el plec sencer, les dues pàgines 
com a element conjunt i mai la pàgina 
com a element individual. 34 colum-
nes per plec. (17 per cada pàgina).

A conseqüència d’aquesta decisió, 
considero essencial que la successió 
numèrica de Fibonacci sigui el motor 
principal d'aquest sistema, aplicat a 
l’editorial en aquest càs. Això implica 
que cap valor present en la maquetació, 
pot estar fora d’aquesta seqüència; els 
valors quedarien de la següent manera:

Pàgines totals 

233 pàg. 

Marges

Superior 8 mm.
Inferior 21 mm.
Intern 8 mm.
Extern 8 mm.

Per plec.

Columnes 34 mm.
Files 5 mm.
Medianil 2 mm.

Quadrícula base

Inici a 8 mm.
Increment cada 2 mm.

Tipografia

Text base a 8 pt. 
Interlinea → quadrícula base
Sangria esquerra 5 mm.
Espai entre paràgrafs 2 mm.
Altres mides de tipografia:
5 pt. / 13 pt. / 21 pt. 
34 pt. / 55 pt. / 89 pt.

Partint d'aquí podem aplicar els números d'aquesta seqüència a tots els 
elements d'un sol projecte. Aquest sistema, en utilitzar únicament els nom-
bres de la successió de Fibonacci, té diverses limitacions i complicacions. 

No totes les tipografies funcionen a 8 pt., això vol dir que hem de 
buscar una tipografia amb un ull mig més gran. En el meu cas he fet 
servir una Neue Haas Grotesk Text Pro, una lletra de pal sec per text 
base acompanyada de Panorama, un serif complementària. Totes dues 
combinades amb Signifier en casos més display com ara titulars. 

També hem de tenir cura a l'hora d'escollir en quines unitats de mesura 
hem d'aplicar aquests números, en mil·límetres, en centímetres, en punts?

Són molts detalls que depenent de l'aplicació caldrà adaptar-s'hi d'una 
manera o d'una altra. Depèn dels ulls de la persona que ho apliqui obtenir 
uns resultats o uns altres, que tan lluny volem portar aquest sistema.

Patrons i sistemes Sistema 01
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L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #194 #195› Bio-inspiració aplicada al disseny

De manera paral·lela a l'editorial 
hi trobem un segon sistema. 
Aquest sorgeix principalment 
de les imatges satel·litàries, en 
aquestes hi localitzem constant-
ment formes que es repeteixen, 
per exemple els cercles.

Patrons i sistemes Sistema 02
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Capturo les formes des de diversos 
angles fins a trobar una composició 
que m'agradi, sense modificar-la. Serà 
la natura qui em donarà absolutament 
totes les pautes compositives. Quan 
he obtingut la fotografia que m'in-
teressa, passo a vectoritzar en 
línia cada una de les formes 
que pertanyen al patró.

Patrons i sistemes Sistema 02
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Una vegada vectoritzades en el cas de 
l'editorial les aplico únicament a línia, 
sense taca. Seguidament, el que faig 
és adaptar el text al patró de diferents 
maneres depenent de cada cas i de les 
seves necessitats. Per exemple, en titu-
lars podem jugar amb la forma i contra-
forma, com podem veure en les proves. 

En casos de text base també resulta 
interessant adaptar la bandera a les 
formes del patró, generant sintonia i 
diàleg entre els elements. També podem 
probar de col·locar els textos dins de 
les formes o bé que aquestes marquin 
el començament d'un element. És un 
sistema que he utilitzat en casos més 
puntuals en l'editorial, ja que requereix 
una estructura més geomètrica per una 
bona lectura dels textos que són de més 
llargària, però que l'hi dona un subtil joc. 

En canvi, en altres formats, visu-
alment és bastant potent i funciona 
com a base estètica principal, pel fet 
que genera una gràfica particular, 
irrepetible i amb molt caràcter. En 
taca també agafa molta més presèn-
cia que amb línia. Igual que si deixem 
estendre el patró per tot el format, 
obtindrem un resultat i un llenguatge 
molt diferent que si controlem i el 
limitem a un petit requadre la taca.
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L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #202 #203› Bio-inspiració aplicada al disseny

En relació a la portada i el ter-
cer sistema, parteixo de l'espiral 
de Fibonacci, inspirant-me en la 
forma de les espirals de Vogel.

Matemàticament, agafo l'espiral 
amb les proporcions que va calcu-
lar Fibonacci, les quals segueixen 
la seva successió numèrica. És una 
espiral molt similar al de l'Espiral 
Àuria, però varia lleugerament.

Aquesta manté la proporcionalitat 
en casa secció perquè està basada 
en el nombre d'or, i en el cas de la 
de Fibonacci hi ha petites variacions 
perquè casa secció s'obté de la divi-
sió dels dos nombres seguits i cada 
un d'ells és una aproximació diferent 
però molt pròxima al nombre d'or.

Patrons i sistemes Sistema 03
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Partint d'aquesta espiral genero una repeti-
ció circular, la qual em dona un resultat molt 
similar a l'espiral de Vogel treballat anterior-
ment. Experimentant amb el radi de repetició 
s'obtenen acabats totalment diferents. 

Aquí presento una sèrie de resul-
tats amb un nombre d'espirals que 
coincideix amb alguns dels núme-
ros de la successió de Fibonacci.

Patrons i sistemes Sistema 03

A. 8 espirals / 112 px de radi

G. 21 espirals / 20 px de radi

B. 8 espirals / 75 px de radi

H. 21 espirals / 71 px de radi

C. 8 espirals / 62 px de radi

I. 21 espirals / 95 px de radi

D. 13 espirals / 69 px de radi

J. 34 espirals / 319 px de radi

E. 13 espirals / 96 px de radi

K. 34 espirals / 75 px de radi

F. 13 espirals / 9 px de radi

L. 34 espirals / 112 px de radi
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L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #208 #209› Bio-inspiració aplicada al disseny

(01) Patró "Coral"

(02) Patró Voronoi

(03) Patró "flow fields"

El següent sistema a concretar és 
el que aplicarem als letterings. Vaig 
trobar un curs que imparteix el disse-
nyador gràfic Adrià Molins, es titula 
Lettering digital inspirado en patrones 
naturales. Consisteix a generar tres 
letterings diferents inspirats en tres 
patrons naturals, el primer és el coral 
que utilitza el sistema de reacció-di-
fusió. Radica en un model matemàtic 
basat en dues accions, les reaccions 
químiques on les substàncies es trans-
formen i la difusió que és quan aques-
tes s'expandeixen i ocupen l'espai. 

El segon patró que treballo és el 
de Voronoi, és un sistema matemàtic 
de partició que es construeix a par-
tir de la mediatriu entre dos punts. 
D'aquesta manera si tenim diversos 
punts en un espai, aquestes mediatrius 
generaran unes parcel·les geomè-
triques que formen aquest patró.

Per acabar, l'últim patró a aplicar 
és el que anomenarem "flow fields". 
És una repetició de formes lineals 
orgàniques que es produeixen en 
l'escorça dels arbres, de tant en tant 
aquestes línies s'uneixen en els nusos 
del tronc. A partir d'aquests tres 
efectes començo a generar proves.

Patrons i sistemes Sistema 04



L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #210 #211› Bio-inspiració aplicada al disseny

A. Prova 01 "Coral"

C. Prova 03 "Coral 3D"

B. Prova 02 "Coral"

D. Prova 03 detall "Coral 3D"

E. Prova 04 "Coral 3D"

G. Prova 05 "Coral Línia"

F. Prova 04 detall "Coral 3D"

H. Prova 05 detall "Coral Línia"

Patrons i sistemes Sistema 04



L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #212 #213› Bio-inspiració aplicada al disseny

I. Prova "Micro"

K. Prova "Nervi"

J. Prova Detall "Micro"

L. Prova "Líquid"

M. Prova 01 "Voronoi"

O. Prova 02 "Voronoi"

N. Prova 01 Detall "Voronoi"

N. Prova 02 Detall "Voronoi"

Patrons i sistemes Sistema 04



L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #214 #215› Bio-inspiració aplicada al disseny

Una vegada realitzades les proves i 
algunes variacions per via pròpia, inspi-
rats en altres patrons com el del reflex 
de l'aigua, per exemple, concloc que 
no són el que estic buscant exacta-
ment, sobretot en aspectes estètics. 

Així que començo a obrir una 
nova via d'exploració partint del 
Sistema 02 que ja he treballat 
anteriorment en l'editorial. 

Agafant els patrons vectoritzats, 
extrets d'imatges satel·litàries que 
he capturat, començo a experimen-
tar amb les formes i contraformes.

L. Prova "Líquid"L. Prova "Líquid" L. Prova "Líquid"

L. Prova "Líquid"

Patrons i sistemes Sistema 04



L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #216 #217› Bio-inspiració aplicada al disseny

Per continuar amb aquest camp 
d'exploració acudeixo al disse-
nyador de tipografies Bogidar 
Mascareñas. Crec que els ulls 
d'un especialista en el tema 
tipogràfic pot aportar-l'hi uns 
coneixements tècnics quant a 
lectura que em poden ajudar. 

Així que de la seva mà 
comencem a generar uns 
letterings basats en la con-
tinuació fictícia dels patrons 
base. D'aquesta manera 
cada lletra queda integrada 
i dibuixada dins del patró 
seguint la seva naturalesa.

Els sistemes que hem anat 
provant parteixen de la suma, 
la resta o la fusió com podem 
veure en les proves. Aquestes 
accions, depenent en quina 
quantitat les apliquem, gene-
ren resultats diferents apli-
cats a un patró en concret. 

Per la qual cosa hi ha 
patrons en els quals ens  
funcionarà, o ens interessarà 
visualment més aplicar en 
major quantitat la suma que 
la fusió d'elements o en altres 
casos la resta. Això es detecta 
clarament en les diferències 
dels resultats de les proves.

I. Prova "Micro"

K. Prova "Nervi"Glyphs

J. Prova Detall "Micro"

L. Prova "Líquid"
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L'impuls de les arrels[ 2022 ]  #222 #223› Bio-inspiració aplicada al disseny

En aquest apartat comencem a 
experimentar en el format pòster, amb 
la intenció d'aplicar els letterings a 
un format físic. El podem considerar 
una petita extensió dels anteriors, 
ja que fusiona els Sistemes 01, 02 
i 04 amb les seves variacions. 

En els següents cartells hi aplico 
els letterings (04), però de manera 
que també hi aplico la continuació de 
patró vectoritzat (02). A partir d'aquí 
comença el joc, experimentar amb les 
formes i com aquestes s'expandeixen 
per tot l'espai o delimitar delimitem 
aquest com nosaltres vulguem. 

A més a més, podem aplicar una 
retícula base aplicant el sistema 01, 
aquesta ens dirà on podem plantejar 
els textos i la informació corresponent. 

Observem que es barregen dues 
retícules, la 01 i la 02, que ens permet 
manipular el text de diverses, ja que 
hem de tenir en compte la bona lectura 
de la informació. En aquest cas aplico la 
informació seguint la retícula base, però 
sempre coincidint en els espais nets que 
genera el patró obtingut de la natura. 

També podem jugar amb el contrast 
de forma i contraforma i que el color 
del text s'inverteixi al color del fons, o 
bé que els blocs de text s'adaptin a 
les formes dels patrons. Nosaltres ens 
inventem les normes que seguirem a 
l'hora d'aplicar i combinar sistemes.

Patrons i sistemes Sistema 05
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L'impuls de les arrels #229› Bio-inspiració aplicada al disseny[ 2022 ]  #228Corol·lari

CO-
 ROL·LARI

228 ⇆ 229 Hem vist alguns dels sistemes gràfics 
que es poden plantejar a través de la 
natura. Aquests sistemes que hi trobem 
són incomptables. El camp d'experi-
mentació que proposo és només una 
petita hipòtesi de tot el que es pot 
arribar a extreure del medi natural. Ho 
podem aplicar en el nostre dia a dia 
professional, en l'entorn del disseny 
gràfic i no tant gràfic. Podem experi-
mentar en l'àmbit editorial, tipogràfic i 
també podem fer aquest procés més 
transversal, incloent-hi programes com 
Touchdesigner o Processing i acabar 
creant gràfics generatius per exemple.

Quan era més petita, tenia una 
mirada menys contaminada que em 
permetia ubicar més fàcilment aquests 
sistemes i funcionaments de la natura. 
Avui en dia, crec que aquesta mirada 
és possible recuperar-la o fins i tot cre-
ar-la. Has de deixar que l'entorn natural 
t'expliqui per ell mateix com funciona, 
endinsar-t'hi i observar cada petit detall. 
Preguntar-te el perquè de tot el que t'en-
volta i sobretot aprendre a respectar-ho i 
a estimar-ho des d'un punt de vista horit-
zontal, deslligant-nos d'aquest antropo-
centrisme que tenim tan interioritzat els 
éssers humans i que a vegades no veiem.

En el meu cas, els matemàtics i 
científics que he anat estudiant en el 
procés, m'han ajudat molt a entendre 
aquestes qüestions sobre la natura, a 
descobrir sistemes que abans eren invi-
sibles als meus ulls. Pilars fonamentals i 
tant inspiradors, com Jorge Wagensberg, 
m'acompanyaran per mantenir viva 
aquesta concepció en l'entorn urbà.

Amb aquest projecte he pogut 
apreciar l'enorme xarxa de sistemes 
que és la natura, sistemes dins d'altres 
sistemes, organismes que fan funcionar 
a altres organismes a través d'algorit-
mes matemàtics. Un camp impossible 
d'abastar al complet a causa de la 
seva immensitat, però on entrar és una 
experiència única i realment beneficiosa. 

En l'àmbit personal he pogut 
valorar la tranquil·litat que em trans-
met. Pràcticament és entrar en un 
estat de meditació i reflexió, que 
contrasta i contraresta l'estat ner-
viós de la ciutat automàticament. 
Inconscient i conscientment obligues 
la teva atenció a actuar d'una manera 
a la qual no està acostumada. 

Aquest canvi de patró en la mirada, 
també l'he aplicat a la metodologia 
de treball. En aquest àmbit, sóc una 
persona que quan em plantejo algun 
projecte, visualitzo bastant ràpidament 
l'estètica final que aquest tindrà. Però 
en aquest cas això ha canviat. He 
començat generant un camp d'inves-
tigació sobre una temàtica i sense 
cap finalitat resolutiva. Per tant, això 
impossibilita el fet d'imaginar-te una 
estètica final, ja que aquesta està deter-
minada pel procés d'experimentació. 

En aquest procés d'experimentació 
i investigació he anat obrint portes que 
en cap moment sabia on m'acabarien 
portant, i això genera una incertesa 
que es va resolent molt a poc a poc, 
a vegades ni tan sols pots veure el 
procés. Això es deu al fet que no és 
un procés en una sola direcció sinó 
que ho podem plantejar com un tra-
jecte multidireccional on tu decideixes 
quantes portes vols obrir. Tampoc té 
un final, per la qual cosa m'és impos-
sible concloure aquí el projecte.

Arribat a aquest punt, defineixo 
aquest treball de final de grau no com 
un sol projecte, sinó com una metodo-
logia de treball que aplicaré i ampliaré 
durant el transcurs de la meva vida. 
Estimant, acompanyant i escoltant, 
cada dia una miqueta més, la natura.
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TERMI-
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[ Bioinspiració ]

φ Anàlisi d’ impulsos provinents de la biología que es-
timulen la creativitat i la investigació, obren noves vies 
d’exploració amb diferents finalitats, com ara, trobar 
solucions funcionals i simples a problemes o qüestions 
tant quotidianes com excepcionals.

[ Biomimesis ]

φ Observació, estudi i traspàs o imitació de caracterís-
tiques, qualitats, sistemes i/o mecanismes biològics al 
món humà/artificial per solucionar tot tipus de necessi-
tats, preguntes i/o problemes.

[ Bioinspiració ]

φ Un sistema biològic és un conjunt d’elements que 
depenen mútuament entre si i que junts componen un 
tot. En un sistema biològic les propietats dels compo-
nents són diferents quan estan aïllats i quan es- tan 
en el sistema biològic (propietats emer- gents) i no es 
poden explicar com la suma de les parts. Les propie-
tats emergents són una propietat del sistema biològic 
i no dels components aïllats. Un exemple clàssic d’un 
sistema biològic és un grup de peixos que es mouen 
en conjunt. Un peix aïllat té un moviment completament 
diferent del mateix peix quan es troba en el grup en què 
tots semblen moure’s a l’uníson i de la mateixa manera.

 

[ Taxonomia ]

φ Ciència que tracta dels principis, mètodes i fins de la 
classificació, generalment científica; s’aplica, especial-
ment, dins de la biologia per a l’ordenació jerarquitzada 
i sistemàtica dels grups d’animals i de vegetals.

[ Biologia de sistemes ]

φ La biologia de sistemes és el camp que investiga les 
relacions que es donen entre els components estruc-
turals del sistema biològic (per exemple la cèl·lula) i la 
seva funció i també les característiques de les interacci-
ons que es donen entre els diferents sistemes que per-
met al conjunt desenvolupar i mantenir nivells superiors 
d’organització estructural i funcional.

[ Morfologia ]

φ Rama de la biología que estudia i analitza en profundi-
tat la forma i estructura externa de sers orgànics..

[ Principis morfològics ]

φ Causes i orígens que creen i accionen la forma i l’es-
tructura externa de sers orgànics.

[ Geometria ]

φ La geometria és l’àrea de les matemàtiques dedica-
da a l’estudi de les propietats mètriques que ostenten 
les figures, ja sigui en el pla, l’espai, o en dimensions 
superiors.
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