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Mediació Bioscopi: Antiselfies

— 
Bioscopi: Antiselfies és una proposta 
per reflexionar sobre la pròpia identitat i 
l’autorepresentació a través de l’expressivitat 
plàstica i l’animació. Ens posarem i ens 
traurem les màscares per obrir el nostre sentit 
de la identitat com a subjectes en constant 
desenvolupament. La identitat és interactiva 
i necessitem representar-la. Mitjançant dues 
propostes, explorarem de forma col·lectiva 
les nostres identitats dinàmiques i diverses. 
El resultat seran retrats animats i “antiselfies” 
que compartirem en una plataforma pròpia i 
reveladora: FaceTrue. 
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—
Per què Bioscopi? 
—

L’any 1894, els germans Lumière van revolucionar el món amb la 
invenció del cinematògraf, el primer aparell capaç d’enregistrar 
i projectar imatges en moviment. Aquest esdeveniment és avui 
considerat com l’origen del cinema i l’audiovisual, pero gairebé en 
paral·lel anaven apareixent altres artefactes que perseguien el mateix 
objectiu. Un d’aquests va ser el bioscopi.
 
Totes aquestes novetats tecnològiques i, sobretot, el nou llenguatge 
que produïen, necessitaven un nom. Mentre que alguns van començar 
a anomenar-lo cinematografia (‘gravació del moviment’), d’altres van 
utilitzar el terme biografia (‘gravació de la vida’). Tot i que el primer 
nom ha tingut més fortuna, aquesta diferenciació s’ha mantingut fins 
a l’actualitat en algunes llengües com el suec o el danès, en què el 
cinema s’anomena bio o biograf.

Malgrat que el bioscopi que aquí proposem no és exactament un 
aparell, serà l’eina que farem servir per autorepresentar-nos, parant 
atenció a aquells codis comuns que utilitzem per encaixar dins de la 
norma social. Cadascun de nosaltres som una suma de totes les cares 
que mostrem. 

L’IL·LUSTRADOR, 
PREPARANT  

ELS DIBUIXOS 
D’AQUEST DOSSIER

LA DISSENYADORA
DE LES ACTIVITATS,

DECLAMANT
 

SER O NO SER?
MÀSCARA O 

ANTIMÀSCARA?
IDENTITAT

AUTORETRAT

PLÀSTICA

LA CARICATURA... 
      ÉS UNA MÀSCARA?

REPETICIÓ
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Us convidem a pensar sobre la diversitat de màscares que emprem, 
així podrem construir altres maneres d’identificar-nos i relacionar-
nos, i estar oberts a tot allò que som capaços d’esdevenir. Un cop 
identificades les nostres màscares, i més enllà dels filtres de les apps, 
volem crear una galeria de retrats diversos i veritables. 

Identitat, màscares i creació artística 
—

La màscara és un objecte físic i simbòlic que ens permet explorar la 
identitat i l’autorepresentació. Fer-nos més conscients que tothom té 
una varietat de màscares que ens permeten relacionar-nos amb les 
altres persones, amb l’entorn i amb nosaltres mateixos, ens ajuda a 
entendre de quina manera construïm la nostra identitat. Des de fa 
milers d’anys, els éssers humans hem utilitzat màscares amb diferents 
intencions. Alguna cosa succeeix quan et poses una màscara: la 
màscara té el poder d’ocultar i de revelar, de protegir i de despullar; 
pot donar-nos força o provocar-nos terror. La màscara ens pot ajudar a 
transformar-nos i ens serveix per comunicar-nos amb allò invisible.

Aquesta edició de Bioscopi proposa treballar a través de la màscara: 
en construirem tres per ser conscients de la nostra identitat dinàmica 
i interactiva; i també observarem les nostres màscares digitals a 
través de les selfies, per poder desemmascarar-nos i crear una nova 
autorepresentació més autèntica i original.

El psiquiatra català Francesc Tosquelles també es refereix a la relació 
entre la màscara i la identitat: “[…] tots anem emmascarats a 
trobar els altres. La màscara és una posada en escena de 
la personalitat, però el que realment entra en joc durant 
les trobades és la persona que la màscara cobreix amb 
artefactes, sempre fets de convencions socials”.1 

1 Masó, Joana (2021). Tosquelles. Curar les institucions. Barcelona: Arcàdia, p. 306.
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A les activitats de Bioscopi: Antiselfies cercarem, igual que feia 
Tosquelles, alimentar la llibertat de cada individu, fent les persones 
que hi participin més conscients d’aquestes convencions socials, i així 
deixarem espai per a les representacions de la singularitat de les seves 
pròpies històries. Una de les tasques que dugué a terme Tosquelles 
fou la de despatologitzar la bogeria, acceptant que forma part de 
l’ésser humà i que ens dona accés a nosaltres mateixos. La bogeria, 
igual que la màscara, no menteix: descobreix.

Tosquelles creia en la importància de les activitats manuals i 
artístiques per mantenir-nos sans i equilibrats. A través del que 
s’ha anomenat art brut aportarà als pacients un espai per a la seva 
expressivitat plàstica, bruta, com a forma de creació pura, ja que el 
resultat seran obres realitzades per persones “no ferides pel mal de la 
cultura”. Les propostes de Bioscopi: Antiselfies volen aportar l’espai i 
les eines necessàries per poder expressar-nos a través de la plàstica, 
i així donar llibertat a la creació de cada individu. A través de les dues 
modalitats de Bioscopi: Antiselfies, treballem diferents aspectes que 
ens conviden a reflexionar sobre les exposicions que es poden trobar 
al CCCB, La màscara no menteix mai i Francesc Tosquelles. Com una 
màquina de cosir en un camp de blat.

UNA MÀSCARA

UNA ALTRA MÀSCARA
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L’animació i l’expressivitat plàstica
—

“És l’eina de treball que divideix, talla o retalla la figura, a la 
qual la mà es dirigeix…”
“i que la mà es dirigeix vers la imatge de la fantasia”
“… que la fantasia té la forma de l’artífex”.

Francesc Tosquelles2

Per què l’animació? L’animació ens ajuda a capturar la complexitat i la 
diversitat en moviment. La seva capacitat expressiva esdevé una molt 
bona eina per explorar les possibilitats de l’autorepresentació i, en el 
cas de les activitats proposades, ens permet sortir dels estereotips de 
representació als quals estem acostumats a través de les plataformes 
digitals, on predominen unes imatges amb codis estètics molt 
concrets.
 
Els recursos que l’animació té per crear moviment són molts. Aquestes 
propostes es basen en la tècnica de l’stop-motion. Amb l’stop-motion 
generarem el moviment a través de la suma de fotografies, i entre 
fotografia i fotografia desplacem i modifiquem els objectes o persones 
col·locades davant de la càmera. Aquesta tècnica ens permetrà crear 
retrats polièdrics i complexos per explorar les nostres identitats. 
Modificar la pròpia imatge té un efecte sobre la manera com ens 
percebem, i ens permet canviar la mirada que tenim sobre nosaltres 
mateixos i sobre els altres. 

L’expressivitat plàstica i les pràctiques artístiques són eines 
transformadores. Treballar amb les mans de forma creativa és 
terapèutic, ens ajuda a estar presents i a connectar-nos amb nosaltres 
mateixos a través dels materials. 

2 Masó, Joana (2021). Tosquelles. Curar les institucions. Barcelona: Arcàdia, p. 348. 
“artifici, fantasia, mà i eina”, citant Arnau de Vilanova (segle xiii).
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— 
L’activitat
— 
Modalitat 1

Una suma
de màscares
— 
Modalitat 2

L’antiselfie: 
treure’ns la 
màscara
— 
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— 
Modalitat 1

Una suma
de màscares
— 

—
PARTICIPANTS: 
En solitari 

TEMPORITZACIÓ: 
120 minuts

EDAT: 
6-12 anys 
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—
Una suma de màscares
—

Per presentar-nos al món, fem servir diferents màscares: “Jo soc 
fill/filla de…”, “Jo soc alumna de l’escola…”, “Jo soc de…”. En funció de 
circumstàncies i contextos diversos, ens mostrem de manera diferent: 
no ens comportem igual a l’escola que a casa, amb els amics o amb la 
família. 

Som subjectes en canvi constant, creixem i ens transformem al llarg 
del temps, sempre esdevenint alguna cosa. Aquesta activitat ens 
permet reflexionar sobre la pròpia identitat i observar la quantitat de 
màscares que formen part de nosaltres. Crearem un retrat animat que 
reveli aquesta identitat dinàmica i interactiva que tenim. 

JO ERA DE REUS

DONCS MIRA,
JO SOC GALLEC

I ERA PSIQUIATRE

AH, JO HE ESTAT FORNER, 
ENQUESTADOR, GUIONISTA, 

COBAI... I ARA, DONCS...  
DIBUIXANT, NINOTAIRE, 

DISSENYADOR?

MÀSCARA
DE FRANCESC
TOSQUELLES
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Temporització
—

Total aproximat: 120 minuts

· Visionament i introducció: 20 minuts
· Fes la corona: 5 minuts
· Les tres màscares: 45 minuts
· Prepara el set de captura: 10 minuts
· El gest: 15 minuts
· Gravació del vídeo final: 15 minuts
· Reflexió final: 10 minuts

           
Materials
—

Per a la corona de màscares:

· Tres plats de paper d’un diàmetre que ens cobreixi el rostre, o bé 
tres cartolines blanques de mida DIN A4.

· Una cartolina (de mida, com a mínim, DIN A4).
· Una grapadora, o bé cinta adhesiva.
· Tisores.
· Aquarel·les, tèmperes, retoladors, ceres, llapis, papers de colors…, 

materials per dibuixar i pintar, o fer collage a sobre de les màscares. 
 
Per al set de captura:

· Un dispositiu mòbil (telèfon, tauleta o similar) amb càmera, equipat 
amb l’aplicacio Stop Motion Studio (disponible per a Android i iOS).

· Un suport per fer la captura, que pot ser qualsevol superfície que 
ens ajudi a estabilitzar el dispositiu de captura. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/stop-motion-studio/id441651297
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—
Algunes idees per començar
—

La identitat i la representació d’un mateix
—

La identitat personal és el conjunt de característiques pròpies 
que permeten que una persona reconegui la seva singularitat. 
És precisament el que ens permet experimentar la individualitat (el 
“jo”) i, per tant, percebre’ns com una persona diferent de les que ens 
envolten. 

La identitat no és fixa ni predeterminada, sinó un procés de 
construcció que s’inicia en la infantesa, quan prenem consciència del 
jo; s’intensifica en l’adolescència i es consolida en l’adultesa. Aquest 
procés està àmpliament influït per factors individuals i socials:

FACTORS SOCIALSFACTORS INDIVIDUALS

BASE GENÈTICA

EDAT

SEXE

PERSONALITAT

CARÀCTER

EXPERIÈNCIES VISCUDES

CAPACITATS

APARENÇA FÍSICA

GÈNERE

ORIGEN ÈTNIC

NIVELL SOCIOECONÒMIC

ESTUDIS

LLENGUA

CULTURA

RELIGIÓ



— 14 

Mediació Bioscopi: Antiselfies

Així com les característiques individuals són úniques i pròpies, els 
factors socials són compartits. Podríem imaginar-los com eixos que 
travessen l’experiència individual i articulen la identitat col·lectiva. És a 
partir d’aquestes característiques sociodemogràfiques que construïm 
comunitats de referència i desenvolupem sentiments de pertinença. 
Des de la nostra infantesa i socialització primària a casa i a l’escola, 
aprenem i incorporem els comportaments, expectatives, normes i rols 
que s’associen al gènere, l’origen, la religió o la classe social a la qual 
pertanyem. Alguns elements són més estables al llarg de la vida (com 
el sexe i l’origen ètnic, la cultura o la religió) i d’altres són variables. 

Val la pena mencionar el cas del gènere, perquè és un exemple on 
la vessant biològica (entesa com el sexe assignat en néixer) roman 
estable al llarg de la vida, però la construcció social al voltant dels 
estereotips de gènere i els rols esperats està variant.

Per tant, som el resultat d’una dansa contínua entre factors 
individuals i col·lectius. Aquesta combinació va modelant la nostra 
personalitat, actituds, interessos, valors i comportaments. 

UNA MICA NEURÒTIC

40’S

30’S

NORMAL

CERÀMICA

€€€

¯\_(··)_/¯

SERIGRAFIA

CATALUNYA

EN TRANSICIÓ

GALÍCIA

ANIMACIÓ

UAB

UAB

CAUCASOIDE

TBO’S

ARTS PLÀSTIQUES

ULLERES

RÍNXOLS

BARCELONA

FERROL

SARGADELOS

08026

08026

EXPERIMENTACIÓ MANLLEU
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La identitat és dinàmica, canvia al llarg del temps. També és 
contextual: durant un mateix dia prenem rols diferents en funció d’on 
som i amb qui. A casa, a l’escola, amb els amics…, o també en funció 
de si som a classe, al pati, en una festa o en un funeral.

Si pensem la identitat com una ceba, podem definir-ne tres capes:

· L’autoconcepte: la idea que tenim sobre nosaltres, com percebem 
que som, com ens definim, amb què ens alineem i amb què no. 

· La representació del jo: allò que mostrem als altres, de forma més 
o menys conscient i que varia amb el context i el “públic” al qual 
ens adrecem a cada moment. Sovint pot estar influïda també per 
allò que la resta esperen de nosaltres.

· La mirada externa: fa referència a com ens veuen les altres 
persones a nosaltres, i no necessàriament coincideix amb 
l’autoconcepte ni amb la representació. La idea que els altres es fan 
de la nostra identitat té a veure també amb la seva pròpia. 

El sociòleg Erving Goffman3 explica les nostres relacions com si fossin 
una representació teatral. A cada interacció recreem una escena i 
triem un paper, vestuari i atrezzo afins al context. Goffman diu que 
ho fem de manera inconscient, i és precisament a base de pràctica 
quotidiana que vivim aquestes representacions dels diferents “jos” 
amb normalitat. 

3 Goffman, Erving (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Nova York: Anchor 
Books. També a: https://es.wikipedia.org/wiki/La_presentaci%C3%B3n_de_la_
persona_en_la_vida_cotidiana 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_presentaci%C3%B3n_de_la_persona_en_la_vida_cotidiana
https://es.wikipedia.org/wiki/La_presentaci%C3%B3n_de_la_persona_en_la_vida_cotidiana
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Distorsions del jo

Jugar a ser algú altre

És fonamental, per explorar els límits de la pròpia identitat, que 
puguem jugar a ser algú altre. En la primera infància (entre 2 i 7 
anys), aquesta necessitat la cobrim a través del joc simbòlic. És 
en aquesta fase que aprenem a “ser adults”, o fins i tot a com-
portar-nos d’acord amb una determinada professió (juguem a ser 
mestres, professionals de la medicina, astronautes, esportistes…). 
A partir dels 7 anys prenen importància els jocs en grup (de com-
petició i col·laboració) i hi ha una clara distinció entre el moment 
de joc i la realitat.

Des del punt de vista social, també hem desenvolupat espais 
lúdics on posem en joc la identitat més enllà de la infantesa, com 
són els jocs de rol. Un altre moment festiu i de sàtira on s’accepta 
que juguem a ser algú altre seria la festa de Carnestoltes. 

Creure que som algú altre

Una de les formes habituals de representar la bogeria té a veure 
amb mostrar persones que s’autoconceben i es comporten com si 
fossin algú altre, o amb visions molt distorsionades de si mateixes. 
Els manuals que classifiquen els diagnòstics de salut mental reco-
neguts per l’OMS, com el DSMV, fan una classificació àmplia de 
diferents trastorns de personalitat que poden afectar les tres capes 
de la identitat: l’autoconcepte, la representació del jo i, per tant, 
la mirada dels altres. D’acord amb Tosquelles, i coincidint amb 
Goffman, fins i tot una persona amb trastorns de salut mental que 
afectin la seva identitat o personalitat pot arribar a exercir diferents 
rols en funció del context: “El malalt no és el mateix quan és al club 
que quan és al pavelló o en família”.
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En definitiva, la identitat és subjectiva, dinàmica i interactiva. 
Depèn de l’autoconcepte i de les diferents formes que tenim de 
representar-nos davant la resta, però és en la interacció i amb la 
mirada externa que acabem de configurar-nos. La identitat és, doncs, 
un element individual i social alhora. 
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Visionaments de referència 
—

HEROES FOR IMAGINE
We Are From L.A, 2015 
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=BEvvCTZUFj8

Aquest clip mostra una diversitat de cares d’infants associades a 
diferents sons, no tots humans. Les expressions creades a partir dels 
seus rostres ens transmeten diferents actituds i ens sorprenen, ja 
que van més enllà de com estem acostumats a expressar-nos. Quan 
apareix el que sembla el director de l’escola, els nens i nenes canvien 
la seva actitud. Què passa a l’hora del pati quan estem entre amics i 
amigues? Ens comportem de manera diferent en funció del context.

https://www.youtube.com/watch?v=BEvvCTZUFj8


— 19 

Mediació Bioscopi: Antiselfies

Visionaments de referència 
—

“BEYOND NOH”, MASKS OF OUR WORLD 
Patrick Smith, 2020 
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=a5ZvLFktJPM

Un recurs molt habitual en l’animació feta en stop-motion és la 
substitució d’un element per un altre. Patrick Smith utilitza aquesta 
tècnica per fer una pel·lícula amb 3.475 màscares de tot el món. El 
resultat és un viatge per una gran diversitat de màscares utilitzades 
per l’ésser humà en diferents indrets del món i amb utilitats i moments 
diferents. Un exercici d’ordenació i substitució com el que proposa 
aquesta peça pot ser una poderosa eina d’evocació. Com seran les 
màscares que crearem nosaltres? 

https://www.youtube.com/watch?v=a5ZvLFktJPM
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La idea  
—

  El nostre dia a dia està ple de convivències, ens relacionem amb molta 
gent: a casa, amb els pares, mares, germans i germanes o avis i àvies; 
a l’escola, amb els companys i companyes, els i les mestres; al parc 
o durant els extraescolars, amb els amics i les amigues… Però, ens 
comportem sempre de la mateixa manera? Ens relacionem igual amb 
tothom?

Cadascun de nosaltres despleguem diferents “jos” i som una suma de 
totes aquestes cares que mostrem. Com si fossin màscares que ens 
podem posar i treure a cada moment, ens ajuden a relacionar-nos amb 
les altres persones, amb l’entorn i amb nosaltres mateixos. Per tant, 
tots som màscara i no només una!

MÀSCARA DE
JUGAR A BÀSQUET

MÀSCARA DE
REGAR PLANTES

MÀSCARA DE
GARGOTEJAR
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Per descobrir-les i ser-ne conscients, us podeu preguntar:

· Ens mostrem igual amb persones que coneixem que amb 
persones desconegudes?

· Em sento igual quan estic amb els amics, amb la família o a 
l’escola?

· Canvia la meva manera de comportar-me davant dels altres? 
(Soc sempre extravertit? A vegades soc tímid? Em mostro alegre? I 
si m’enfado, ho mostro a tothom?)

· Com em vesteixo? (Trio jo la roba que em poso? Amb quina roba 
em sento més còmode? Canvio d’estil?)

· Com m’expresso? (Parlo el mateix idioma quan estic a casa, a 
l’escola o amb els amics? Dic paraulotes o deixo de dir-ne depenent 
de amb qui estic?)

· Com em dic? (Tinc diferents noms o sobrenoms? Com em diuen a 
casa? I a l’escola? I els amics?)

· Com em moc? (La nostra expressió corporal també canvia? 
A l’escola, sec igual que a casa? Estic a tot arreu relaxat? Soc 
afectuós o distant? Abraço igual els meus pares, mares o germans 
que els meus amics?)
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L’animació
—

Feu un retrat animat on es pugui apreciar la vostra identitat dinàmica 
i interactiva. Per fer-ho, creareu un artefacte que us permeti dur 3 
màscares alhora. Ho fareu a partir d’un invent semblant a una corona 
d’on penjaran 3 màscares diferents.

Pas 1.

L’estructura de la corona 
—

Per crear l’estructura de la corona necessitareu una tira d’una cartolina 
d’uns dos dits de gruix i tan llarga com calgui perquè us envolti el cap. 
Si no us arriba una sola cartolina, empalmareu dos trossos amb cinta 
adhesiva o una grapadora. 

Pas 2.

Les màscares 
—

Necessitareu tres bases diferents. Us proposem utilitzar plats blancs 
de paper, perquè són rígids i ens cobreixen el rostre. En cas de 
no disposar de plats de paper, podeu fer-ho directament amb una 
cartolina retallada. 

Ara us proposem revelar aquestes màscares. Però com, si són 
màscares aparentment invisibles i que canvien? Intenteu pensar en 
tres àmbits de la vostra vida: a casa, a l’escola i amb els amics. Com 
faríeu una màscara que us representi quan esteu sols, amb els amics o 
a l’escola?

Penseu en com serà aquesta màscara: tindrà forma humana o no 
humana? Quins elements la formaran? Tindrà ulls, nas, boca, celles, 
cabells? I com els dibuixareu o pintareu per donar-los expressivitat? 



— 23 

Mediació Bioscopi: Antiselfies

Podeu tenir en compte:

· La mida dels diferents elements (s’expressa el mateix posant uns 
ulls grans que uns de petits? I si no posem ulls, què podem voler 
dir?)

· La forma (quines formes associaríeu a un caràcter afable? I a un 
caràcter enfadat?)

· El traç (podeu utilitzar diferents retoladors i pintures per fer 
diferents gruixos. Un traç gruixut té un efecte diferent d’un de prim, 
oi? Pots prémer amb més o menys força el llapis i també canvia: 
com?)

· Els colors (quin és el vostre color preferit? Els colors transmeten 
alguna sensació? Quina?)  

Recordeu les tres màscares:

ATENCIÓ!
Abans de començar a fer les màscares, penseu en totes les preguntes 
de l’inici, i també podeu recordar els gestos dels nens i nenes del 
vídeo que heu vist abans. Feu les vostres tries plàstiques per intentar 
que la persona que us observarà un cop les porteu posades, pugui 
intuir com sou i us sentiu quan les porteu segons els diferents 
contextos. 

1

3
2

COM EM SENTO 
QUAN SOC A CASA?

COM EM MOSTRO
A L’ESCOLA?

COM EM VEUEN ELS MEUS
AMICS I AMIGUES?
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Pas 3.

La corona de màscares
—

Quan tingueu les 3 màscares creades, les grapareu a la corona amb 
prou distància perquè, quan us en poseu una davant del rostre, no us 
molestin la resta de màscares. Intentareu que no topin les unes amb 
les altres deixant la mida de la mà tancada entre cada una. Heu creat 
un artefacte que us permetrà fer-vos un retrat amb la suma d’aquestes 
3 identitats que formen part de nosaltres. Per capturar aquesta 
identitat dinàmica, utilitzareu l’animació. 

Pas 4.

Abans de començar la captura
—

Primer de tot, busqueu un espai amb un fons neutre (una paret sense 
res, una porta, un mur…).  
 
Demaneu ajuda a una altra persona perquè us faci les fotografies, 
ja que vosaltres estareu davant de la càmera amb la vostra corona 
de màscares posada. La captura la farem amb un dispositiu mòbil 
(telèfon, tauleta o similar) amb càmera, utilitzant l’aplicació Stop Motion 
Studio. A l’enquadrament de la imatge s’ha de poder veure el nostre 
cos a partir de la cintura cap amunt. Això condicionarà la distància a la 
qual us haureu de col·locar en relació amb la càmera. 

21 3
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La persona que faci les fotografies haurà de recolzar la càmera sobre 
un trípode. Si no tenim un trípode, construirem una estructura que 
ens permeti mantenir la càmera fixa, ja que no volem que canviï de 
posició entre foto i foto. Pot ser qualsevol cosa: una pila de llibres, una 
caixa sobre una taula, un moble prou alt o fins i tot les espatlles d’altres 
companys o companyes que puguin mantenir-se immòbils durant uns 
instants. 

ATENCIÓ!
És important recordar que les imatges han de ser en format 
horitzontal. 

AJUDA!  
Trobareu més informació sobre el funcionament de l’aplicació Stop 
Motion Studio a l’annex Informació complementària clicant aquí. 

Pas 5.

El gest
—

Feu-vos 3 fotografies, una amb cada màscara. Què passa quan us 
poseu cada màscara? Penseu en l’espai de relació que representa i 
busqueu un gest per a cada fotografia que us ajudi a expressar millor 
com us sentiu a cada context. Aquest gest el podeu expressar a partir 
de la posició dels braços, les mans, el torç i el cap.

Us pot ajudar imaginar-vos:

· A casa, a la nostra habitació: estem tranquils, com ens sentim 
còmodes? Com seria un gest que em defineix?

· A l’escola, quins són els gestos que fem més sovint? O quina 
actitud o posició em demanen que tingui? Què crec que s’espera 
de mi?

· Amb els meus amics i amigues, si la foto fos per a ells i per a elles, 
com em posaria? Hi ha alguna cosa que m’agrada fer? Com em 
mostro?

https://bioscopi.cccb.org/wp/wp-content/uploads/bioscopi_antiselfies_annex_stopmotion_modalitat_1_CAT.pdf
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En funció del context ens comportem d’una manera o una altra, i és 
que activem diferents rols i mostrem una part de la nostra identitat o 
una altra. 

Pas 6.

La captura
—

Creeu un nou projecte dins l’aplicació Stop Motion Studio i captureu 
les 3 posicions i màscares. Un cop fotografiades, cal fer-ne un loop 
copiant i enganxant 20 vegades els fotogrames per tal d’allargar el 
vídeo i que tingui una durada de 5 segons. La suma d’aquestes 3 
imatges en moviment serà el vostre retrat animat. 

Jugueu amb el ritme i la velocitat. Amb l’aplicació podeu modificar 
la velocitat de reproducció (12 fotogrames per segon) perquè el 
moviment sigui prou ràpid per tenir la sensació d’una “persona 
múltiple”. 

MÀSCARA 1 MÀSCARA 3

MÀSCARA 2
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A la mateixa animació, podeu començar amb un ritme lent per poder 
apreciar les tres identitats més espaiades i després poder observar el 
moviment resultant, on ja no veurem tres màscares sinó un sol gest 
articulat amb tres fotogrames. Per generar aquest efecte, editarem 
les primeres imatges del loop i pausarem els 3 primers fotogrames 
perquè durin un segon cada un; per tant, els pausarem 12 vegades. 
Les 6 imatges següents les farem pausar 6 vegades; i les 9 següents, 
2 vegades. D’aquesta manera, podrem crear una acceleració al ritme 
de l’animació que ens permetrà percebre les identitats tant per separat 
com totes juntes. 

AJUDA!  
Trobareu més informació sobre el funcionament de l’aplicació Stop 
Motion Studio a l’annex Informació complementària clicant aquí. 

L’enviament 
—
        
A través del formulari que trobareu al web bioscopi.cccb.org caldrà 
enviar les animacions per tal que formin part de FaceTrue, una nova 
xarxa social on ens podrem treure les màscares que tots duem i fer-ho 
col·lectivament. Aquesta suma d’identitats, que es podrà consultar al 
web de Bioscopi, anirà configurant el feed d’aquesta xarxa inventada. 
El formulari també us demanarà un títol: en aquest camp podeu 
escriure el nom amb el qual us identifiqueu més.

La reflexió final
—

Compartiu amb els altres els vostres retrats animats i reflexioneu de 
forma conjunta sobre les diferents maneres com us mostreu segons el 
context.

https://bioscopi.cccb.org/wp/wp-content/uploads/bioscopi_antiselfies_annex_stopmotion_modalitat_1_CAT.pdf
https://bioscopi.cccb.org/
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 · Hi ha comportaments que són comuns? 
· De vegades ens deixem portar pel que fan els altres (com vestim, 

com parlem)?
· Ens agrada ser com els altres? Què passa quan ens sentim 

diferents?
Podem dir que som la suma de diferents màscares? Som la suma de 
la idea que tenim sobre nosaltres, del que la resta espera de nosaltres 
i de com ens veuen els altres. La identitat és subjectiva, dinàmica i 
interactiva. 
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— 
Modalitat 2

L’antiselfie: 
treure’ns la 
màscara
— 

—
PARTICIPANTS: 
En solitari o petits grups

TEMPORITZACIÓ: 
120 minuts

EDAT: 
A partir d’11 anys    
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—
L’antiselfie: treure’ns la màscara
—

La selfie és una unitat de construcció d’identitat. Què s’espera de tu 
en una selfie? Tots sabem triar quina de les selfies que ens hem fet té 
més possibilitats de rebre likes i quines no. Pararem atenció a aquests 
codis de representació que homogeneïtzen la nostra imatge per 
encaixar i pertànyer. 

Com podem fer emergir la nostra pròpia singularitat en una selfie? Què 
és el que fa que tu siguis tu? Què passa quan modifiquem la nostra 
pròpia imatge? Aquesta activitat proposa intervenir les nostres selfies 
per fer aparèixer “l’antiselfie” on representar-nos d’una manera més 
autèntica, per treure’ns la màscara que tots i totes duem.

LIKE

LIKE

LIKE

LIKELIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE

LIKE LIKE

LIKE
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Temporització
—

Total aproximat: 120 minuts

· Visionament i introducció: 20 minuts
· Fes-te selfies: 5 minuts
· Selfitis?: 5 minuts
· Fes la teva antiselfie: 40 minuts
· La captura: 40 minuts
· Reflexió final: 10 minuts

           
Materials
—

Per crear l’antiselfie:

· 3 selfies teves impreses en paper en blanc i negre.
· Tisores i cúter.
· Aquarel·les, tèmperes, retoladors, ceres, llapis, papers de colors…, 

materials per dibuixar i pintar sobre les nostres selfies. 
· Una cartolina de color i de mida DIN A3.
· Fulls blancs de mida DIN A4.

Per al set de captura:

· Un dispositiu mòbil (telèfon, tauleta o similar) amb càmera, equipat 
amb l’aplicació Stop Motion Studio (disponible per a Android i iOS).

· Una capsa de cartró (tipus sabates).
· Un penjador.
· Un llum petit.
· Cinta adhesiva de pintor.

AJUDA! 
Trobareu com construir un set de captura a l’annex Informació 
complementària clicant aquí.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/stop-motion-studio/id441651297
https://bioscopi.cccb.org/pdf/interespecies/bioscopi_annex_captura_CAT.pdf
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—
Algunes idees per començar
—

Orígens i funcions de les selfies 
—

Generalment, ens referim a les selfies quan parlem d’autoretrats 
fotogràfics que ens fem amb una càmera o dispositiu digital. En 
un sol gest esdevenim objecte i subjecte, i l’auge de les selfies es 
deu principalment a l’explosió de les xarxes socials i dels telèfons 
intel·ligents. De fet, les selfies han esdevingut una prova irrefutable 
d’existència digital. Des d’aquest punt de vista, podríem dir que una 
selfie està completa quan rebem el darrer comentari. Són en realitat 
un acte social, perquè si es queden a la galeria de fotos sense penjar, 
no ens permeten reivindicar la nostra identitat en aquell indret i aquell 
instant. Dit d’una altra manera: una selfie, és realment una selfie si no 
surt del nostre mòbil?

Andy Warhol, que segur que hauria estat un gran instagramer si 
hagués viscut en l’era digital, es feia constants autoretrats amb la seva 
Polaroid. Warhol afirmava que aquell diari visual l’ajudava a saber qui 
era i on es trobava. Les selfies d’avui són precisament això: un acte 
identitari per reivindicar qui som, com som i on som. Ens permet, a 
més, ser i pertànyer. Som en la mesura que ens mostrem, pertanyem 
en la mesura en què les altres mirades ens reconeixen.

Jia Tolentino, a Trick Mirror,4 alerta que, si bé el relat del nostre jo 
digital l’anem construint a base de selfies i bocinets del nostre dia 
a dia, el desig de conformitat, el postureig i l’autoexplotació poden 
acabar per desdibuixar-nos. En aquest sentit, s’han obert grans 
debats sobre l’increment del narcisisme en l’era de les selfies, o fins 

4 Tolentino, Jia (2019). Trick Mirror. Reflections on Self-Delusion. Nova York: Random 
House.
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i tot cert alarmisme sobre els riscos que som capaços de prendre 
per aconseguir una selfie original, diferent i que cridi l’atenció. Les 
selfies, en realitat, són un dels vèrtexs d’un complex triangle que 
vincula selfies, identitat i emocions. De la mateixa manera que rebre 
comentaris per una selfie arriscada ens fa sentir bé perquè ens dispara 
la dopamina, en un moment de buidor existencial el procés de fer-nos 
una selfie és també una forma conscient de construir identitat. 

Ara bé, precisament la necessitat de pertànyer sovint ens condueix 
a la conformitat, i hi ha una sèrie de normes no escrites al voltant 
de com es fa una bona selfie. De fet, fins i tot hi ha trets culturals 
característics de les selfies. Això ho van explorar en el projecte 
Selfie City (http://selfiecity.net/#), on es comparaven les diferents 
tendències en cinc ciutats del món (Bangkok, Berlín, Moscou, Nova 
York i Sao Paulo). Es van classificar milers de fotos etiquetades en les 
diferents ciutats, de persones entre 20 i 30 anys, per observar patrons 
de similituds i diferències. Hi van trobar diferències rellevants, per 
exemple, pel que fa al grau de somriures: la ciutat amb selfies més 
rialleres és Bangkok, seguida de Sao Paulo, mentre que la primera per 
la cua és Moscou. 

Així doncs, les selfies són un element més en aquest procés de 
construcció de la identitat dinàmica, subjectiva i interactiva. Vindrien a 
ser com un tipus d’unitat bàsica del nostre relat digital, però que alhora 
són també mostres dels jos col·lectius. No deixen d’estar travessades 
per patrons que tenen a veure amb el nostre origen, el gènere, l’edat i 
altres factors individuals i contextuals. 

Existeix la selfitis?

Des de la psicologia i la psiquiatria s’han dut a terme diverses 
recerques amb l’objectiu d’analitzar fins a quin punt podem parlar de 
selfitis, o l’obsessió patològica per fer-nos autoretrats. La conclusió 
és que això té més a veure amb hàbits i conductes excessives. Des 
del 2014 hi ha hagut el debat de si la selfitis podia considerar-se un 
trastorn mental, però avui dia no hi ha consens. Sí que tenim un test 
ràpid de 20 preguntes que serveix per calibrar en una escala quin és 

http://selfiecity.net/#
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el nostre comportament respecte a les selfies.5 D’acord amb l’escala 
de comportament, podem saber si estem més a prop o més lluny de la 
selfitis.

AJUDA!  
Trobareu el test ràpid a l’annex Selfitis?, aquí. 

5 Font: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29904329/ 

https://bioscopi.cccb.org/wp/wp-content/uploads/bioscopi_antiselfies_annex_selfities_rapid_CAT.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29904329/
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Visionaments de referència 
—

10 YEARS: PICTURE EVERY DAY (AGE 14-24) 
Anne Eadington
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=o0qumFwgn2w

Aquesta noia es va fer selfies durant 10 anys, des dels 14. En aquest 
timelapse podem veure l’evolució de la seva aparença física durant tot 
aquest període de temps. L’autora explica el següent en relació amb 
aquesta experiència: “Com moltes noies de 14 anys, no estava contenta 
amb la meva aparença (per exemple, em sentia massa masculina), i 
esperava que això canviés en el futur. Vaig pensar que si documentava 
cada dia, em mantindria motivada intentant sentir-me millor amb mi 
mateixa. Ara, mirant les etapes per les quals he passat, em sento 
lleugerament més segura amb la meva aparença, però em reconforta 
veure que m’he transformat més enllà del meu aspecte físic. He après 
dels meus errors i he pogut descobrir qui soc i què és allò que em sembla 
important a la vida. Potser m’espanto davant les fotos de la persona que 
vaig ser l’any passat, o fins i tot el mes passat, però intento reconèixer que 
són només una part del que m’ha portat fins al moment present. I encara 
que puc pensar que semblo un nen o que el meu nas és massa gran, o 
que tinc les galtes massa vermelles, puc acceptar aquestes coses tal com 
són, i espero poder centrar-me a canviar coses més importants de mi 
mateixa. M’he demostrat que el canvi és possible (i inevitable), encara que 
només sigui capaç d’observar-lo i entendre’l en retrospectiva”.

https://www.youtube.com/watch?v=o0qumFwgn2w
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Visionaments de referència 
—

USTED ESTÁ AQUÍ 
Dostopos, 2012 
Fragment proposat: del minut 1:47 al 2:52 
Enllaç: https://vimeo.com/37609554 

En aquest videoclip de les creadores Dostopos, Anna Pfaff i Ariadna 
Ribas, hi veiem un exemple de collage animat on es juga amb la 
combinació de diferents elements per crear nous rostres. Podem 
fixar-nos en les diferents calideses dels tipus d’arxiu retallats, alguns 
en color i d’altres en blanc i negre. Observem també les proporcions 
dels elements i la distància que hi ha entre ells, i de quina manera això 
provoca la gràcia de donar una nova lectura a les imatges. 

https://vimeo.com/37609554
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La idea  
—

  Quantes vegades durant el dia capturem la nostra imatge? Com 
són aquestes imatges? Què és una selfie? Ho continua sent si no la 
publiquem? A quines plataformes compartim aquests retrats? Som en 
la mesura en què ens mostrem?

La selfie és una exposició de la nostra pròpia imatge; compleix amb 
una funció social i ens permet construir i experimentar la nostra 
pròpia identitat. Aquestes imatges, però, sempre estan condicionades 
per la mirada i la reacció de l’altre, perquè, quan les compartim, 
ens exposem a la resposta afectiva de la nostra comunitat d’usuaris 
i usuàries. Pertanyem en la mesura que les altres mirades ens 
reconeixen. Això, segurament, fa que l’autorepresentació que fem 
de nosaltres mateixos busqui projectar una identitat atractiva que 
aconsegueixi l’aprovació d’aquells que ens observen. Així doncs, 
quines són aquestes garanties d’èxit? Hi ha normes no escrites 
en el món de la selfie? Ens sentim condicionats o pressionats per 
representar-nos d’una manera o una altra? Quin paper hi tenen els 
filtres i les màscares digitals?

Davant de totes aquestes preguntes, aquesta activitat proposa una 
reflexió al voltant del fenomen de l’autorepresentació i convida a 
construir una “antiselfie” utilitzant eines plàstiques a través de les 
vostres mans, per representar-vos d’una forma diferent i original. 

Fes-te selfies 
—

Fes-te selfies: busca tres espais diferenciats per fer-te aquestes 3 
fotografies. Poden ser espais recurrents del teu dia a dia: l’habitació, el 
bany, un lloc amb vistes… 

Si us feu selfies habitualment, també podeu fer cerca a la galeria 
d’imatges del vostre telèfon mòbil i seleccionar-ne 3 selfies on tingueu 
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3 aparences diferents (pots triar-les en funció del moment vital en 
què te les vas fer, de l’espai o de com et senties). Un cop les tingueu 
triades, imprimiu-les en blanc i negre en format DIN A4. 

Selfitis? 
—

Ara que us heu fet les selfies, us convidem a fer un test (amb una 
selecció de preguntes) per reflexionar sobre la nostra relació personal 
amb la selfie. Podeu fer-lo sols, en parelles o en petits grups. Proveu 
de respondre, primerament, de manera individual les preguntes, i 
després compartiu-ho amb la resta de companys per veure si coincidiu 
en les respostes. 

· Fer-me selfies m’ajuda a gaudir més de l’entorn o la situació
· M’expresso millor en el meu entorn a través de les selfies
· Compartir les meves selfies em fa estar en una competició sana 

amb amistats i col·legues
· Penjo selfies sovint per guanyar seguidors, comentaris i likes a les 

xarxes socials

SELFIE!



— 39 

Mediació Bioscopi: Antiselfies

· Em sento més popular quan comparteixo selfies a les xarxes socials
· Quan penjo selfies, espero que les meves amistats les comentin i 

em valorin
· Fer-me una selfie modifica el meu humor de forma instantània
· Soc més positiu cap a mi mateix quan em faig selfies
· Sento més acceptació per part del grup quan em faig selfies i les 

comparteixo a les xarxes
· Soc algú més rellevant dins dels meus cercles quan penjo selfies
· Quan no en penjo, sento desconnexió i falta de pertinença al grup

Aquest test posa de manifest que el fenomen de la selfie és molt 
complex i que travessa moltes dimensions de la nostra experiència: 
ens ajuda a reforçar el nostre entorn, esdevé una eina de relació 
amb els altres (fins i tot a través de la competència), és un vehicle per 
compartir i mostrar els nostres estats d’ànim i, també, és l’eina que pot 
construir l’autoconfiança i l’autoestima. Així doncs, la selfie és un mitjà 
que ens permet pertànyer a una comunitat, encara que aquesta també 
ens condicioni la manera com ens autorepresentem.

AJUDA!  
Trobareu el test complet a l’annex Selfitis?, aquí. 

M’AJUDA A
EXPRESSAR-ME?

PUJO MASSA
SELFIES?

NECESSITO 
TANTS LIKES?

HAURIA DE FER-ME UNA
SELFIE DE L’ALTRE PERFIL

https://bioscopi.cccb.org/wp/wp-content/uploads/bioscopi_antiselfies_annex_selfities_CAT.pdf
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 Fes la teva antiselfie 
—

Ara proposem fer una antiselfie. Què entenem per antiselfie? 
Un autoretrat que sigui original i diferent, i que defugi les 
autorepresentacions que estem més acostumats a fer. Amb les 
fotografies que ens hem fet anteriorment impreses en paper, i amb la 
tècnica del collage, desconstruireu la vostra imatge per subvertir-la i 
generar-ne una nova imatge que us representi. Podeu retallar les parts 
del vostre rostre, canviar-les, sumar-les, ometre-les, tapar-les, deformar-
les, pintar-les, etc.

Creareu una animació amb aquestes parts de la vostra antiselfie per 
donar una dimensió més expressiva al vostre nou retrat. 

A partir de la modificació de les vostres selfies, intenteu transmetre 
la vostra singularitat. Aquestes modificacions seran úniques, perquè 
les fareu cadascú de vosaltres amb les vostres mans i d’una manera 
pròpia. Per prendre consciència a l’hora de crear plàsticament aquesta 
nova antiselfie, podeu seguir la guia següent: 

Pas 1.

Observació
—

Observeu les 3 selfies impreses en paper i qüestioneu-vos:

· Quin punt de vista utilitzes per fotografiar-te?
· Què em permet aquest enquadrament? Quines parts del meu rostre 

mostro més? Per què? I quines oculto? Per què?
· Feu gestos o ganyotes en fer-vos selfies? Tenen algun significat? 

Quin és l’antigest? Teniu algun vici o tic que no voleu mostrar però 
que us defineix? Mossegar-vos les ungles, tocar-vos constantment 
el cabell?
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· Quines posicions corporals adoptem normalment? Són sempre 
les mateixes? Què voleu transmetre? Us atreviu a sortir d’aquests 
estàndards?

· Si feu un exercici d’honestedat davant les imatges, podeu detectar 
la falsedat de les vostres selfies? 

Pas 2.

Desconstrucció i distanciament
—

Retalleu en fragments les vostres selfies. Podeu estripar-les, retallar-
les per fragments segons els elements que conformen el nostre rostre 
(ulls, nas, boca, celles, orelles…), podeu tallar-les a tires (horitzontals, 
verticals, diagonals). La idea és poder desconstruir les selfies a trossos 
i observar-les de nou d’una manera diferent, jugant amb la barreja de 
les 3 imatges. 
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· Què passa si combineu de forma diferent els elements per crear un 
nou rostre? 

· Hi ha alguna combinació que considereu més honesta per mostrar 
qui sou? Hi ha alguna combinació que us faci irreconeixibles? 

· Aquestes combinacions us poden apropar a una autorepresentació 
única? 

Pas 3.

Intervenció plàstica
—

Podeu intervenir plàsticament les imatges. Algunes idees: 

· Amb ceres, retoladors, llapis, aquarel·la… podeu acolorir, tapar, 
guixar, ressaltar elements repassant algunes línies, exagerar, 
modificar la forma. Poseu atenció a la capacitat expressiva de cada 
modificació. 

· Escriviu a sobre algunes de les reflexions que heu fet durant el 
taller (el dors de la vostra selfie pot ser una bona superfície per 
escriure).

· Arrugueu o rasqueu algunes de les parts. Què podeu transmetre 
amb aquestes accions més agressives sobre la vostra imatge? 

· Podeu dibuixar sobre un full blanc alguns dels elements que voleu 
intercanviar per parts que teniu fotografiades o que no apareixen i 
voleu que hi surtin. Dibuixeu una nova boca o una nova mirada?
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Pas 4.

Puzle de l’antiselfie 
—

Trobeu una combinació dels elements de les 3 selfies (fent-ne una 
selecció) que us sembli original. Munteu, sense enganxar, aquesta 
antiselfie sobre una cartolina de color i de mida DIN A3. No fixeu 
aquests elements, perquè s’han de poder moure en la vostra animació. 
Jugueu a separar els elements i unir-los de nou: els podeu fer girar, 
reagrupar-los o canviar-los d’ordre. Totes aquestes accions en 
moviment donaran una dimensió més expressiva i complexa a la nostra 
antiselfie. 
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L’animació
—

En solitari o en petits grups, fareu una captura d’aquestes noves 
identitats que formaran part de FaceTrue, una nova xarxa social que 
ens permet desemmarcar-nos col·lectivament i mostrar nous jos que 
fins ara han restat ocults. Creareu una petita animació on aquests 
diferents fragments del nostre retrat tinguin moviment. Els donareu 
vida a través de la tècnica de stop-motion. 

Pas 1.

Muntar el set
—

Utilitzareu un dispositiu mòbil (telèfon, tauleta o similar) amb càmera, 
equipat amb l’aplicació Stop Motion Studio (disponible per a Android i 
iOS). 

Buscareu una superfície llisa (a terra o sobre una taula) i muntareu el 
vostre suport de captura. 

AJUDA!
Podeu consultar aquí com construir un suport per poder fotografiar de 
forma zenital. 

TRÍPODE

TELÈFON MÒBIL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/stop-motion-studio/id441651297
https://bioscopi.cccb.org/pdf/interespecies/bioscopi_annex_captura_CAT.pdf
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ATENCIÓ! 
És important recordar que la captura ha de ser en format horitzontal.

Pas 2.

Captura
—

Cal utilitzar l’aplicació Stop Motion Studio (mòbil o tauleta). Col·loqueu 
tots els fragments de la vostra antiselfie sobre una cartolina de color 
que us farà de fons. Centreu la cartolina a sobre d’aquesta superfície 
llisa. Podeu fixar-la amb cinta adhesiva de pintor perquè no es mogui. 
Obrint l’aplicació Stop Motion Studio veureu quin és el pla de la 
captura; enquadreu com si fos un retrat, que pugueu apreciar les parts 
del rostre i que no quedi lluny ni tallat. 

Ara haureu de donar vida a la vostra antiselfie. Aneu separant 
i organitzant els fragments a poc a poc i, entre cada petit 
desplaçament, dispareu una fotografia. L’objectiu és que amb el 
moviment dels retalls pugueu crear un retrat en moviment, que aporti 
més caràcter i expressivitat a la vostra identitat. 

Haureu de fotografiar 20 canvis de posició perquè la vostra animació 
duri com a mínim 2 segons. La imatge on captureu el retrat amb el 
puzle complet l’haureu de pausar 12 vegades perquè el puguem 
contemplar durant 1 segon. 

RETRAT COMPLET

TIMELINE / 10 FPS
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A l’animació podeu jugar a separar els elements i unir-los de nou. Els 
podeu fer girar, reagrupar-los o canviar-los d’ordre. Totes aquestes 
accions en moviment donaran una dimensió més expressiva i 
complexa a la nostra antiselfie. 

A través de l’aplicació haureu d’ajustar la velocitat de reproducció a 
12 fotogrames per segon. Després de fer aquest ajust, podeu fer una 
prova de visualització prement el play i comprovar si la percepció del 
moviment és la que estem buscant.

AJUDA!  
Trobareu més informació sobre el funcionament de l’aplicació Stop 
Motion Studio a l’annex Informació complementària clicant aquí. 

ATENCIÓ! 
És important que l’animació estigui centrada i que controleu els 
desplaçaments perquè no siguin massa grans ni massa petits. Vigileu 
que no apareguin les vostres mans a les fotografies. 

L’aplicació Stop Motion Studio té una opció que permet veure la imatge 
anterior superposada, de manera que és fàcil controlar les distàncies i 
les posicions entre les diferents fotografies.

Pas 3.

Compartim
—

Ara que ja teniu aquesta nova selfie, amb els companys i companyes 
compartiu les imatges i comenteu-les entre tots per veure les 
reaccions, de la mateixa manera com ho fem a la xarxa. Com 
responen els companys i companyes? Com expliqueu la vostra 
autorepresentació? Canviaríeu alguna cosa en compartir-la? Aquesta 
trobada ens permet veure que fer-nos selfies és un gest social. I tots 
tenim la necessitat de pertànyer al grup. Pertanyem en la mesura 
en què les altres mirades ens reconeixen. La xarxa, igual que ens fa 
vulnerables, ens protegeix quan ens exhibim en grup.

https://bioscopi.cccb.org/wp/wp-content/uploads/bioscopi_antiselfies_annex_stopmotion_modalitat_2_CAT.pdf
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L’enviament 
—

A través del formulari que trobareu al web bioscopi.cccb.org caldrà 
enviar les animacions per tal que formin part de FaceTrue, una nova 
xarxa social on ens podrem treure les màscares que tots duem i fer-ho 
col·lectivament. Aquesta suma d’identitats, que es podrà consultar al 
web de Bioscopi, anirà configurant el feed d’aquesta xarxa inventada. 
El formulari us demanarà un títol; en aquest cas podeu atrevir-vos a 
revelar alguna cosa més de la vostra identitat. Podeu partir de les 
frases següents o generar-ne de noves:

· No soc… tan simpàtic / tan segur / tan tímid
· No tinc… les dents perfectes
· No sempre estic… on vull estar / viatjant

La reflexió final
—

Exposar la nostra imatge i vida íntima ens fa més vulnerables. Estem 
exposats a comentaris que poden afectar-nos emocionalment i 
generar inseguretat sobre nosaltres mateixos. 

L’autorepresentació pot autoafirmar-nos i, alhora, desestabilitzar-nos si 
aquesta imatge és criticada o no valorada pel nostre entorn. 
Hem de recordar que tot allò digital també té la seva materialitat, 
de manera que la informació que compartim online té sempre 
conseqüències offline i ens afecta. 

Internet és un espai d’oci on la majoria de nosaltres tenim perfils 
(màscares digitals) a les plataformes que ens permeten presentar-nos i 
representar-nos com si fos un aparador. Internet ens permet socialitzar 
i construir la pròpia identitat a través de fotografies i vídeos; ens 
autoexposem per ser i pertànyer.  

https://bioscopi.cccb.org/
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Què ha passat quan heu modificat la vostra pròpia imatge amb les 
vostres pròpies mans i amb eines diferents de les habituals? Com us 
heu sentit fora del medi digital? Fugint dels filtres digitals que estem 
acostumats a utilitzar, els quals, sovint, ens homogeneïtzen i ens 
desdibuixen, heu trobat la manera d’autorepresentar-vos de forma 
única i genuïna?



Consultes i assessorament: 
seducatiu@cccb.org

Tot el material i informació en línia a:
bioscopi.cccb.org

https://bioscopi.cccb.org/

