
Idea Inicial 
 

En aquest treball de Recerca trobareu una extensa informació sobre un conegut personatge anònim, Banksy. 

Podreu observar les seves obres polèmiques, les seves accions a partir de poesia amb objectes, saber una mica 

més sobre ell o fins i tot descobrir-lo des de zero. També s’hi pot trobar l’opinió de diferents persones, com és 

l’exemple d’un periodista, galerista, ex-graffiter... 

I amb tota la informació poder arribar a la vostra pròpia conclusió sobre aquest misteriós artista. 

 

El procés d’elaboració 
 

Per arribar a la conclusió d’aquest treball s’ha fet un extens procés d’elaboració.  

S’han hagut de consultar diverses fonts. El punt de partida ha sigut internet, m’ha donat el peu per poder fer una 

búsqueda transversal: M’he vist obligat a viatjar a la ciutat natal de Banksy, Bristol, England. He entrevistat gent 

del món de l’art i del periodisme. He consutltat, podría dir, gairebé tota la bibliografia que hi ha sobre ell i sobre el 

món del graffiti. 

He volgut elaborar un treball que divertís al lector i que en tot moment el mantingués  amb les ganes de continuar 

llegint fins arribar al final. Per aconseguir aquest resultat he afegit anècdotes, curiositats, preguntes amb resposta, 

preguntes sense resposta, diferents opinions... amb l’objectiu d’arribar al resultat que volia, i crec que l’he obtingut.  

        

 
Conclusions, resultats de la recerca 
 
La pròpia naturalesa del personatge m’ha portat a no poder treure una única conclusió del treball, però amb tot i 

això, podríem dir d’ell que és el desconegut més universalment conegut.  

Banksy és una llegenda tant viva i el vehicle que transmet la seva informació va tan ràpid que tot el que s’escrigui i 

es publiqui sobre ell sempre anirà pel darrera. És una demostració més que el mite de Banksy ha superat l’obra i 

la persona.  

En definitiva, per a mi Banksy és un digne representant del segle XXI, exemple de convivència de l’univers local  

amb el global, per a qui  el l’stèncil és la seva eina, el carrer el seu llenç i les xarxes socials el seu univers i la seva 

actitud manifestament compromesa i crítica amb l’entorn social. 

   Banksy, tot un misteri  
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