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om ja he explicat
altres vegades, di-
buixar ens fa por.
En general, fer ser-
vir mètodes gràfics

ens fa com nosa i ho evitem.
Per animar una reunió o fer
una presentació sovint ens
conformem amb una projec-
ció amb alguna imatge treta
d’internet.

Per sort, hi ha gent que ha
trobat solucions per tal que el
procés de pensar en equip de
manera gràfica sigui molt
més fàcil. Coneixeu el Manual
Thinking (MT)? És un sistema
interessant ideat per Luki
Huber que ens permet treba-
llar al voltant d’un mapa i
anar-hi afegint idees en fun-
ció de la nostra creativitat
individual i grupal. Luki Hu-
ber i el seu col·lega Gerrit Jan
Veldman expliquen molt bé
les diferents possibilitats del
seu mètode al llibre que tro-
bareu referenciat al peu. Cal
tenir en compte que tota la
creativitat d’El Bulli està re-
sumida i estructurada amb el
mètode MT, per exemple.
Empreses com GB Foods o
Lékué també fan servir so-
vint aquesta metodologia en
les seves reunions de desen-
volupament de nous pro-
ductes, etc. A Eada la fem
servir molt, i agrada també
molt als nostres partici-
pants. Darrerament hem
pogut treballar així amb em-
preses com la Nissan, Almi-
rall, BASF, el Departament
de Salut i la Diputació de
Barcelona...

La base de treball del MT
són els mapes, uns papers

C

força grans que es desple-
guen damunt d’una taula o
que es pengen a la paret. El
paper és satinat, la qual cosa
permet que hi puguem en-
ganxar els diferents adhesius
que componen el mètode (sis
colors: blanc, negre, groc,
vermell, verd i blau i també
diverses formes). Els mapes,
un cop fets, es poden tornar a
plegar i arxivar. O, si ho pre-
ferim, els podem fotografiar
i guardar-los digitalment.

L’estructura del mapa és
quasi sempre irradiant. Par-
teix d’un concepte que es vol
analitzar o desenvolupar
(per exemple, un raspall de
dents) que se situa al centre.

A partir d’aquí, els partici-
pants en la reunió o en la ses-
sió creativa van omplint els
adhesius amb les seves idees
o propostes (una o dos pa-
raules en l’adhesiu com a
màxim!) i van completant
l’esquema o mapa mental.
Els adhesius són movibles i
això va molt bé perquè els
podem canviar de lloc o eli-
minar. Va molt bé dibuixar
les branques connectores
amb retolador per tal d’anar
establint vincles entre les di-
ferents idees i bastir una
proposta estructurada, més
enllà d’un simple núvol in-
connex de conceptes.

I funciona d’allò més bé! A

la gent els encanten les for-
mes, els colors, les possibili-
tats que tot plegat dóna. El
MT es pot combinar a la per-
fecció amb qualsevol tècnica
creativa: els sis barrets per
pensar, el brainwriting,
l’Scamper, la galeria de fa-
mosos... El resultat acostu-
ma a ser bastant espectacu-
lar, tant dels de l’òptica estè-
tica com la dels resultats
creatius.

La recerca científica ens
confirma que el nostre cer-
vell pensa millor en xarxa
que no de manera lineal. Per
tant, més que fer llistats
d’idees és important orde-
nar-les al voltant d’un cen-
tre. Fent-ho així també faci-
litem les connexions remo-
tes entre conceptes aparent-
ment desconnectats. L’ús de
colors també afavoreix la
imaginació. I el treball actiu
en equip sempre és més esti-
mulant que no la feina indi-
vidual... Si aprenem a escol-
tar el que diuen els altres
també aprendrem a hibridar
idees i a crear sinergies. Us hi
animeu?

MANUAL THINKING

PER SABER-NE MÉS

APRENDRE A INNOVAR

Coneixeu el Manual
Thinking (MT)? És un
sistema interessant ideat
per Luki Huber que ens
permet treballar al
voltant d’un mapa i
anar-hi afegint idees en
funció de la nostra
creativitat individual i
grupal P  Luki Huber i Gerrit Veldman
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Participants en una activitat de Manual Thinking. ARXIU
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Glossari

GALERIA DE FAMOSOS

Gallina Blanca és una de les empreses més
innovadores del moment a Catalunya.
Innoven constantment a través de pro-
postes trencadores com el Yatekomo.

Variant de la pluja d’idees que con-
sisteix que la gent escriu en silenci
les seves idees o dibuixos i els fa ro-
tar.

GB FOODS

Excel·lent mètode creatiu
consistent a posar-se a la
pell d’un personatge famós
per tal de pensar com ell.

‘BRAINWRITING’
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