
Crònica - finde exogàmico

Un grup d’estudiants de disseny gràfic necessita un lloc on poder parlar, debatre, discutir i 

cridar sobre un projecte que s’està definint. Surt la possibilitat d’anar a una casa a un 

poble petit a l’alt Penedes, a Sant Joan de Mediona, una casa amb diferents espais per 

crear i pensar .Ens possem en contacte i reservem unes dates.

Arriba el dia, arribem amb un cotxe ple de coses de “dissenyadors” 4 Macs i dos PC’s, una 

pantalla suplementaria, cables, pintures, regles, colors, fulls per fer esborranys... i dos 

bosses plenes de menjar i una més de cervesa. Fidel amiga de les llargues nits de disseny. 

Algo de cafè també i pels més refinats te.

Una benvinguda per part de l’amfitriona genial, es respira bon rotllo i ganes de treballar, 

després d’ensenyar-nos la casa ens ofereix un te, i ens proposa de fer una sessió de 

meditació depenent el moment del dia. Podíem escollir de desbloqueig mental, de relaxació 

o d’activació.

Al cap d’una estona ens possem a “currar” el menjador ple de pc’s, llibre, referencies. 

Comencem a definir coses i acabem discutint si fem servir una tipografia o una altra en 

base a unes formes d’unes lletres. Acabem a crits! L’amfitriona de la casa pensa... vaja 

frikis!, Al mal tiempo birra al canto! Al final decidim la tipo... fet. Ens dividim feines i ens 

possem a produir. Aquesta escena es reperità en molt moment del cap de setmana. Es 

comença a veure la llum, surten moltes coses, l’organització és bona i som ràpids i efectius.

No obstant som persones i necessitem un descans. Un passeig pels voltants ens 

tranquil·litzarà i ens ajudarà a veure les coses més clares. Ens ajudarà a relaxar-nos també 

la sessió de relaxació i en un espai fet per l’ocasió, grans finestrals, moqueta a terra i 

xemeneia. Una sessió que per a molts ens va fer reflexionar sobre certs aspectes. Molt 

interessant.

S’acaba el temps, ho tenim gairebé tot lligat, petits aspectes que no controlem que 

acabarem de definir l'endemà. Un últim dinar amb visites inesperades dels components 

d’un altre grup que va estar residint per desenvolupar un projecte educatiu i un professor 

d’educació brasilero-català que ens va mantenir desperts tot explicant vivències seves i la 

seva visita a Barcelona. Com no, el vam convidar a què es passes per l’escola el dia de 

l’esdeveniment, a l'igual que a l’amfitriona. La cosa no va acabar aquí. Per sorpresa de 

tots, de sobte apareixen a la casa els veïns, 3 nens i una nena marroquina, vam acabar 



fent un intercanvi de noms, nosaltres els escrivíem els seus noms amb cal·ligrafia i ells ens 

escrivien els nostres en la seva llengua. Va ser una cloenda diferent de la resta, vam sortir 

de la residencia molt contents però també amb ganes d’arribar a casa i desconnectar una 

estona.

En conclusió, un cap de setmana productiu fent el que més ens agrada. Discutir sobre 

lletres, colors i formes, amb la millor companyia i bon menjar.

Esteu tots convidats a les jornades Exogàmia a l’escola de disseny Serra i Abella de 

l’Hospitalet.

Gràcies a la casa Voladora.

Ari, Judit, Oscar, Sergi, Adri i Albert


