A la vida,

i a qui ens la dóna.
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Volem donar les gràcies a en Carles Sora, el nostre
tutor, per acompanyar-nos durant el procés de creació
d’Espectre. Així mateix, a la Isabel Fernández per
orientar-nos durant el procés d’ideació i confiar en el
projecte.
Per la seva predisposició a col·laborar amb nosaltres
de forma totalment altruista, volem donar les gràcies a
la Júlia Gaitano i la Marta Delmont, per donar-li
sonoritat al projecte amb la seva banda sonora.
A en Roc Parés, per introduir-nos dins d’aquest món a
través de les seves classes. A Tatiana Halbach i Søren
Christensen, per escoltar la nostra proposta i realitzar
el taller de creació de vídeo-màpping.
Al departament d’Informàtica i Audiovisuals del
campus Poblenou, pel suport tècnic i logístic aportat.
A Dani Candil, Rafa González i Oliver Pérez pel seu
assessorament durant el projecte. Així com Roger
Juncà per la seva ajuda al llarg de l’aprenentatge de
programació.
Per últim a la resta de família i amics pel seu suport.
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Espectre neix com una proposta d’evasió respecte al món atrafegat i
individual en el qual ens trobem avui, cercant construir un espai per a la
reflexió sobre el valor que donem a la vida i a la influència de la nostra
existència.
Una instal·lació interactiva i en animació 2D en la qual el visitant es
converteix en protagonista i autor de l’obra. Una experiència immersiva i
emocional que a través de la transformació de l’espectador en un
interlocutor entre imatge i temps -fet que s’aconsegueix amb el
desplaçament i gestualitat processats per un sensor-, permet anar
descobrint les imatges projectades a les parets, o pantalles, d’una sala.
El projecte sorgeix com a Treball de Fi de Grau dins del grau en
Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, en mans de
l’Andrea Blázquez Gómez i l’Anna Pejó Iranzo, acompanyades
d’inquietuds i de ganes d’explorar noves formes d’aproximació a
l’espectador a través d’espais físics i interactius.
A data de juny de 2019 podem posar cara i ulls a Espectre. L’esforç i la
il·lusió amb la qual s’ha anat cultivant el projecte dóna fruit a la
presentació de la nostra primera demo prototip d’una de les pantalles de
la instal·lació. Al llarg de les següents pàgines s’explica quina ha estat la
seva concepció i el seu recorregut, com s’ha dut a terme el seu disseny
artístic, sonor, i la seva programació, i tot allò que ha fet possible que
Espectre ara vegi la llum.
Andrea Blázquez i Anna Pejó, 21 de juny de 2019
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Si mirem enrere en el temps, ens adonem que l’evolució del
projecte ha anat de la mà del progrés de la nostra relació personal. Fa just
quatre anys que vam començar la carrera, sense gaires coincidències ni
confluències entre ambdues, i només havent treballat juntes en algun
treball puntual d’assignatura, ens vam adonar que les inquietuds i
motivacions que ens portaven a les dues a fer l’itinerari de Comunicació
Interactiva eren molt semblants. Així doncs, fa tan sols un any i mig que
ens ajuntàvem des de zero per posar en marxa el que acabaria sent el
nostre Treball Final de Grau, adonant-nos pel camí que els nostres punts
en comú anirien molt més enllà del que ens pensàvem i que les nostres
aptituds complementàries serien claus per fer realitat el projecte.

Amb una petita base molt general sobre l’art interactiu i les seves
possibilitats d’exploració, vam decidir endinsar-nos en la producció i
realització d’una instal·lació interactiva. Durant un període de temps les
idees, les il·lusions, els pensaments i els somnis, es van anar convertint en
moltes i diferents propostes que anaven des de la interacció amb
bicicletes en una construcció física hexagonal, a video-màppings
interactius a l’edifici de la facultat de Comunicació de la universitat. I és
que des de l’inici hem tingut dos aspectes molt clars: per una banda, un
dels principals punts en comú entre totes les propostes era la interacció,
un camp apassionant que teníem ganes d’aprendre i explorar i que des de
la menció havíem vist que oferia tantes possibilitats -potser aquesta
magnitud és la que ens feia estar tan indecises, voler abastar-ho i
provar-ho tot-. D’altra banda, un altre punt que teníem molt clar era el
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nivell tècnic que volíem assolir i el caràcter físic del projecte. El nostre
propòsit era aconseguir realitzar una mostra tangible i que alhora fos una
experiència immersiva.

Tot va començar el maig de 2018, i després d’un estiu de recerca i
ampliació de coneixements sobre l’art interactiu, el videoart, l’art
performatiu i l’art tecnològic, vam poder consolidar una primera proposta
sòlida de projecte: 
Vector, que va tenir quatre mesos de vida. Durant
aquest llarg temps, i amb l’ajuda dels tallers de Treball de Fi de Grau que
se’ns establia des de la carrera, es va anar modelant i perfilant la idea
d’instal·lació interactiva que teníem al cap, la qual tractava el canvi
d’estació a partir de la contemplació paisatgística, i que és precedent
d’
Espectre. Tot i això, la gran majoria de cops acabàvem coixejant en un
dels elements més importants, el tema, al mateix temps que no
aconseguíem acabar de definir quins eren els motius que ens duien a fer
el projecte, què era el que preteníem i quina era la missió i objectiu de
l’obra.

Figura 1. Imatges de les anotacions dels projectes anteriors.
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No és fins a finals de gener de 2019 que s’aconsegueix tancar Espectre
com a la nostra proposta de treball final. Creiem que el tema va sorgir
entre desembre i gener d’aquest mateix any, després d’haver tingut
l’oportunitat de conèixer-nos millor i compartir noves experiències i
moltes, moltes converses. És per aquest motiu que fa només cinc mesos
vam decidir fer una transformació general del projecte, prenent les
decisions oportunes per poder tractar el tema escollit i sent fidels als
nostres referents i les nostres inquietuds.

Actualment ens sentim capaces de definir les tres preguntes que ens vam
fer en el seu moment:

Per què volem parlar del pas del temps?
1. Per circumstàncies personals, com per exemple estar a l’últim any
de la carrera, fet que ens ha portat a reflexionar sobre la rapidesa
amb què passa el temps i la fugacitat dels moments.
2. Ens trobem en un moment on moltes vegades busquem espais o
experiències on poder-nos aturar, allunyant-nos de la sensació de
velocitat que no només ens dóna la ciutat.
3. La manera de viure en el context actual ens fa sentir que es
promou l’individualisme i de la capacitat de compartir.
4. Tenim la inquietud d’explorar noves formes d’aproximació a
l’espectador a través d’espais físics i interactius.

10

Què pretenem?
1. Crear un espai físic que doni peu a la reflexió sobre el temps i la
seva velocitat.
2. Traslladar les sensacions que ens generen els moments de pausa a
través d’una representació visual, sonora i interactiva.
3. Promoure un discurs

sobre la cooperació

i les seves

conseqüències.
4. Investigar i treballar en un àmbit tecnològic i artístic de plena
expansió actual com són les instal·lacions interactives.

Missió i objectiu del projecte?
1. Fer que el participant arribi a focalitzar l’atenció en el que
l’envolta, i en ell mateix, tot allunyant-lo de l’ànsia i rapidesa de
la vida contemporània.
2. Prendre part d’una forma diferent d’explorar i contemplar l’art.
3. Obrir un espai de reflexió sobre la temporalitat amb la qual vivim.
4. Ampliar els nostres coneixements sobre el procés de creació
d’una instal·lació artística.
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2.1. 
Logline
Espectre és una instal·lació immersiva que a través de la contemplació
i la interacció amb la imatge animada suggereix un espai de reflexió
sobre la percepció del temps i l’espera. En la seva essència, pretén
incidir sobre el valor que es dóna a la vida i la relació de treball que
s’estableix dins d’un col·lectiu.

2.2. 
Sinopsi
Davant el món atrafegat i individual en el qual ens trobem neix
Espectre, una proposta d’evasió que proposa un espai per a la reflexió
sobre el valor 
que atribuïm a la vida i a la influència de la nostra
existència.
Espectre és una instal·lació interactiva la qual a través del
desplaçament i la gestualitat dels visitants permet descobrir i
transformar la imatge d’un paisatge imaginari, irreal i animat.
Construïda dins d’una sala, utilitza quatre pantalles, o utilitzant les
quatre parets com a suport de la projecció, aportant una sensació
d’immersió a l’experiència.
L’espectador que és dins la sala actua com a activador i il·luminador de
l’escena projectada, deixant un rastre de llum per allà on es mogui, al
mateix temps que modifica el comportament dels elements i la
temporalitat d’aquests en escena. És per aquest motiu que la durada del
projecte està subjecte a l’acció dels participants, fent que només es
pugui avançar en l’exploració de la imatge completant els estats
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d’acció. L’experiència està pensada perquè funcioni d’una a quatre
persones, cadascuna de les quals podrà ser protagonista d’una de les
pantalles de la sala.
La peça audiovisual projectada en qüestió està dividida en quatre fases
d’exploració, on en cadascuna de les quals s’estableix una relació entre
espectador i imatge que és representada amb un element diferent dins
la composició. En un primer moment la seva representació es veu
reflectida en l’aparició de rius sobre la base de l’estany; en un segon
pas es transforma en petites esferes volàtils, assimilant-se a cuques de
llum que es mouen per l’espai; les quals es converteixen en
constel·lacions; i per últim en aurores boreals.
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Vivim en una era on la immediatesa i l’excés d’estímuls s’han
convertit en aspectes principals de les nostres vides, convertint-nos en
perseguidors del temps preocupats a resoldre i superar cada un dels
obstacles indiferentment de les seves conseqüències. Els plaers s’han
transformat en obligacions i compromisos, i la satisfacció personal en
una meta difícil d’aconseguir per a molts. La contemporaneïtat occidental
se sustenta en l’objectiu d’una realització personal i un benestar
emocional, principalment il·lusoris, que creiem assolir a mesura que ens
convertim en individus capaços d’abastar més accions i relacions a la
vegada.

Amb tot això ens adonem que hem perdut la capacitat d’aturar-nos, de
focalitzar la nostra atenció i ser capaços de fer un procés introspectiu
sobre en quin moment ens trobem. Com a resposta a aquestes dificultats,
hem sigut testimonis de l’augment de teràpies complementàries
focalitzades en l’ús de la meditació com a mecanisme per a l’alliberació
de la ment. Algunes d’elles es basen en la filosofia de vida anomenada
mindfulness, una pràctica que busca la focalització, la contemplació i la
presa de consciència del nostre rol i els nostres actes.

Com a conseqüència del moment que vivim, s’ha potenciat la capacitat
d’aconseguir els objectius com a subjectes individuals, traient valor a la
possibilitat de recórrer a la gent que ens envolta i oblidant compartir les
experiències amb els altres. És per això que l’objectiu del nostre projecte
només és assolible a través d’un treball col·lectiu.
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A continuació, donem pas als punts que conformen la base teòrica en la
qual ens recolzem i sobre la que se sustenta la ideació d’Espectre:

3.1. 
Una societat que no s’atura
Ens passem el dia queixant-nos de l’estrès que ens provoca gestionar un
cúmul de feina que tenim a sobre, d’haver-nos de recordar de les mil i
una coses que tenim al cap i que no podem deixar de fer, o de l’angoixa
que ens dóna haver de donar explicacions a aquella persona amb qui fa
setmanes que posposem la nostra quedada. Conscients que la manera en
la qual ens sentim no ens és positiva ni còmode, alhora notem que és
natural i normal patir estrès al llarg de les setmanes. En Joan Cornet i
Prat (2001), Conseller de Política Social de la Comissió Europea apunta
que :
Un dels factors que avui dia ens afecta més és el temps. La
majoria de canvis tecnològics ens ofereixen rapidesa (la velocitat
dels ordinadors), els correus electrònics són pràcticament
instantanis, els mòbils ens estalvien haver de desplaçar-nos a una
cabina, els cotxes són cada vegada més ràpids, etc.1
Donant una perspectiva global de com funciona la societat del segle XXI
i a quin ritme ho fa, i ho conflueix en la següent afirmació “D'altra banda,
la majoria de nosaltres vivim contra el temps, no tenim temps per a res...

1

CORNET Prat, Joan. “Ràpid, ràpid! No podem perdre temps”, 

UOC, 2001,
https://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/0105016/cornet.html
, [Consultat el dia 11/05/2019]
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La malaltia de moda és l'estrès, el qual té molt a veure amb el temps.”2
(Cornet, 2001).
La reacció que pateix el nostre cos i la nostra ment quan estem estressats
sembla una sensació o una característica més que defineix el nostre dia a
dia. Nerviosisme, irritabilitat, fatiga o insomni, 3 de cada 4 del share
estatunidenc ha experimentat aquests símptomes.3

Tanmateix, aquest ritme frenètic és alarmant. Ja l’any 2000 l’American
Psychological Association (APA) dels Estats Units remarcava amb el seu
titular: “Studies Show Normal Children Today Report More Anxiety than
Child Psychiatric Patients in the 1950's”4, com aquesta preocupació i
sensació d’estrès havia anat en augment, tot deixant entreveure que la
vida moderna havia produït major nivell d’ansietat5. I és que així com no
parem de rebre, i de voler rebre més estímuls, no hem parat de veure com
ens avisen

d’aquesta situació

omnipresent que pot arribar a

conseqüències desmesurades.

L’any 2012, el diari ABC començava una de les seves notícies dient: “El
estrés, la epidemia laboral del futuro.”6, i assenyalava al llarg de la seva

2

Ibíd.

WINERMAN, Lea. “By the numbers: Our stressed-out nation”, 
American Psychological
Association, 2017, https://www.apa.org/monitor/2017/12/numbers
, [Consultat el dia 01/06/2019]
4
APA. “Studies Show Normal Children Today Report More Anxiety than Child Psychiatric

Patients
in
the
1950's”,
American
Psychological
Association,
2017,
https://www.apa.org/news/press/releases/2000/12/anxiety
, [Consultat el dia 01/06/2019]
5
TWENGE, Jean M. “The Age of Anxiety? Birth Cohort Change in Anxiety and Neuroticism,
1952-1993”, Journal of Personality and Social Psychology,Vol. 79, Nº 6., 2000.
6
MUÑOZ, Sergio. “El estrés, la epidemia laboral del futuro”, 

ABC, 2012,
https://www.abc.es/economia/abci-estres-epidemia-laboral-empresa-201204160000_noticia.html
,
[Consultat el dia 01/06/2019]
3
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notícia que l’Organització Mundial de la Salut havia calculat que el 25%
dels pacients examinats pel metge presentaven símptomes d’ansietat, i
que només a Espanya existien ja 6 milions de persones amb depressió.7
El doctor Javier Cabanyes Truffino (2012), neuròleg de la Clínica
Universitat de Navarra ho resumia així: “Podemos metafóricamente
hablar de una «sociedad enferma», pero su enfermedad es de tipo moral,
es una carencia o una deformación de sus principios y metas que llevan a
una verdadera disfunción social.”8

Es tracta d’unes circumstàncies que no s’aturen. Arribant als nostres dies,
les xifres ens segueixen alertant per la seva ascendència. La Mental
Health Foundation del Regne Unit va fer un estudi l’any 2018 on quasi
tres quartes parts (74%) dels 4.169 adults britànics enquestats havien
sentit tant estrès en algun moment que no es veien capaços de fer-hi
front.9 A més, incidia en com el patiment d’aquest estat era present
constantment, tot afegint: “Another recent poll concurs with this finding
with 82% of people feeling stressed at least some time during a typical
week, and eight percent that felt stressed all the time.”10(p.7).

Per nosaltres és significatiu mostrar que davant la naturalitat o la
quotidianitat amb la qual ens prenem l’estrès, hi ha unes dades reals que
7
8

Ibíd.


ABC, “«El estrés constante en nuestra sociedad ha aumentado los trastornos de ansiedad
»
”,
ABC,
2012,
https://www.abc.es/sociedad/abci-estres-aumenta-trastornos-ansiedad-201209070000_noticia.htm
l, [Consultat el dia 01/06/2019]
9
London: Mental Health Foundation. (2018). Stress: Are we coping?. Recuperat de
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/stress-are-we-coping
10
Ibíd., p. 7.
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mostren la gravetat de la situació, sempre parlant des del punt de vista de
la societat blanca occidental, que és la que coneixem i que creiem que
malgrat les seves diferències, s’homogeneïtza en aquesta manera de fer i
de viure. L’estrès no és una simple conseqüència a la qual no li hem de
donar transcendència per sentir-ho puntualment o per no veure-hi
immediatament els seus efectes, sinó que es tracta d’una reacció que cada
vegada pateixen més persones i en major freqüència. Un estat que
perdura en el nostre ritme habitual, que pot tenir greus afectacions en
nosaltres i al qual hem de parar esment.

3.2. 
L’atenció
“Es posible que el tiempo de la atención focalizada, la que mantiene el
interés en un estímulo de modo continuado, no esté aumentando o incluso
esté disminuyendo” confessa José Antonio Portellano, neuropsicòleg i
professor titular de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),11 a
La Vanguardia aquest 2019. Ens atreviríem a dir, a partir de la cita
anterior, que aquest estrès continu del qual parlàvem, va en consonància
amb una actual decreixent falta de concentració per part de l’individu. La
impaciència amb què mirem constantment el rellotge, la falta de son per
tot allò que ens ha quedat pendent a fer, creiem que tot conflueix en tres
aspectes: la quantitat d’
inputs que rebem al llarg del dia, el temps del
qual disposem i la concentració amb la qual fem les coses.

11

RICOU, Javier. “Cinco segundos de atención”, 

La Vanguardia
, 2019,
https://www.lavanguardia.com/vida/20190203/46177449169/capacidad-atencion-estimulos-conce
ntracion.html, [Consultat el dia 01/06/2019]
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Ara com ara ens és difícil d’imaginar com viuríem permanentment sense
tal quantitat d’
inputs. Tenim més connexió entre nosaltres, entre els
àmbits de la nostra vida, més facilitat i més accessibilitat. Arriba un punt,
però, en què aquest cúmul d’estímuls, que ens reclamen a tot moment i a
tota hora, ens generen aquesta sensació d’haver d’estar pendents de
moltes coses al mateix moment i de no poder arribar a tot, de
distreure’ns. En aquest mateix article de La Vanguardia es comenta:
Todo va más rápido ahora en esta sociedad moderna que el
neuropsicólogo José Portellano define como la era de la ‘atención de la
multitarea’. Sin embargo, lo ganado en el campo de la atención dividida
se ha perdido en el tiempo dedicado a la atención focalizada, es decir,
en la capacidad de estar pendientes de una única cosa de manera
continuada.12 (Ricou, 2019)

Es produeix, doncs, una total fragmentació de les nostres tasques o
funcions, interrompudes per estímuls que també reclamen la nostra
atenció i, així com es divideix el nostre temps, també es fracciona la
nostra concentració, que resulta ser intermitent.
Diferentes estudios revelan que la capacidad de atención sostenida o
focalizada en un mismo estímulo se está reduciendo. Hace dos décadas
se situaba en doce segundos, después se redujo a ocho y ahora, si el
tema que centra la atención no interesa en los primeros cinco segundos,
se desconecta y a otra cosa.13 (Ricou, 2019)

El que està clar és que l’excessiva estimulació ens produeix una enorme
saturació i distracció, alimentant un estat d’estrès i tensió personals

12
13

Ibíd.
Ibíd.
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mentre saltem d’un assumpte a un altre, sense dedicar-hi el temps i/o
l’atenció que requereix i perdent-nos pel mig sense poder assolir tot allò
que ens havíem proposat. Així doncs, no només estem vivint en una
època on la presència de l’ansietat ha augmentat considerablement entre
la població, sinó que aquesta societat rep al dia una quantitat
immesurable d’estímuls que li estan fent perdre la focalització en una
sola cosa, i segurament en la seva vida, també agreujant aquest estat de
tensió que persisteix.

En resum, el ritme accelerat que percebem conviu amb aquest
desbordament d’informació, de notificacions, de timbres i d’exigències
que tant coneixem. Conscients que ens hem anat deixant emportar per
aquest compàs, la nostra voluntat en aquest projecte ha sigut sempre
arribar a generar quelcom que ens permetés allunyar-nos d’aquesta ànsia
i aquests 
inputs, on aquesta magnitud no ens arribés, i on poguéssim ser
capaços de focalitzar-nos en nosaltres, en respirar i parar quiets.

3.3. 
La popularitat del mindfulness
Tal com hem dit anteriorment, assistim a un període de temps en el
qual podem veure que entre la població proliferen uns interessos
envers un estil de vida i uns hàbits naturals i sans. Entre aquestes
voluntats, trobem una creixent tendència en la pràctica del ioga, per
exemple. Al portal digital de base de dades estadístiques Statista
(2017) afirmen que:
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Yoga first gained prominence in the West by the late 19th
century. The practice subsequently grew to become widely
popular in Western societies by the 1980s. As at 2015, the
number of people practicing yoga in the U.S. alone stood at
around 36.7 million and is projected to reach over 55 million by
2020.14
En aquest sentit, si suposem que als Estats Units el 2020 hi haurà
aproximadament la mateixa quantitat de població que el 2019 (328,9
milions15), calculem que al voltant d’un 17% de la població practicaria
ioga llavors.

D’entrada, potser ens pot semblar que en realitat la major part
d’aquestes persones o aquelles que coneixem que practiquen ioga, ho
fan més per l’exercici físic que no pas per l’exercici espiritual, que és
on nosaltres volem incidir especialment. No obstant això, notem que
cada vegada més hi ha una voluntat d’apropar-se al caràcter espiritual
d’aquestes pràctiques per no només buscar un benestar corporal, sinó
també mental. Per exemple, en una enquesta del 2016 del web Statista
s’apunta el següent: “42 percent of respondents professed to practice
yoga mainly for the purpose of increasing their personal well-being.”16
Aquestes dades ens ajuden a entendre que gran part dels individus que
fan ioga cerquen aquest tipus de pràctiques per sentir-se millor, i si ho

14

“Yoga - Statistics & Facts.” A Statista - The Statistics Portal, 2017, [Recuperat el dia

01/06/2019] de https://www.statista.com/topics/3229/yoga/
15
“U.S.
Population
(LIVE)”,
worldometers,

(live),
https://www.worldometers.info/world-population/us-population/
, [Consultat el dia 09/06/2019]
16
“Yoga - Statistics & Facts.” A Statista - The Statistics Portal. 
Op. Cit.
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comparem amb les xifres en augment que hem esmentat en el paràgraf
anterior, podríem deduir que realment hi ha una relació entre
l’augment de la pràctica del ioga i la creixent necessitat de benestar.
Arribats a aquest punt, dir que és significatiu aquest lligam, no creiem
que sigui una coincidència o només una moda el fet que cada vegada
més persones del nostre voltant tinguin aquest interès o hagin de
recórrer a aquest tipus d’exercicis i els seus resultats. I és que potser el
que cerquen és aquesta pau i tranquil·litat que no tenen en el seu dia a
dia d’estrès i aclaparament, moment on s’introdueix el concepte del
mindfulness.

El 
mindfulness empra la meditació com a una eina d’equilibri i
alliberació mental i espiritual i consisteix en “mantener viva la
conciencia en la realidad del presente”17 (Ruiz, 2016, p.488). A partir
del gràfic: “Mindfulness journal publications by year, 1980-2018”18
que publicà l’American Mindfulness Research Association (2019) de
les dades obtingudes de l’ISI Web of Science, destaquem un augment
considerable de les publicacions que contenen el terme “mindfulness”
des de 2012, tot deixant entreveure, doncs, que l’interès en aquest
terme i tot l’ambient que l’envolta és cada vegada més intens. És
evident, doncs, que la presència d’aquest estil de vida va en augment,
creiem potser que es tracta d’un interès mogut per les conseqüències de

17

RUIZ Lázaro PJ. Mindfulness en niños y adolescentes. En: AEPap (ed.). Curso de
Actualización Pediatría 2016. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2016. p.488.
18
American Mindfulness Research Association (2019). Mindfulness Journal Publications by

Year 1980-2018. [Figura 2] Recuperat de https://goamra.org/resources/
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la nostra rapidesa i incessant activitat, però el que no podem negar és
que cada any el 
mindfulness 
s’ha tornat més popular entre la població.

Figura 2. Gràfic Mindfulness Journal Publications by Year 1980-2018.

3.4. 
La instal·lació interactiva
La instal·lació interactiva és definida per molts com un camp de l’art
sempre en moviment, actualitzant-se constantment per donar resposta a
les necessitats expressives dels creadors. Un gènere, un mitjà, una
pràctica, una noció, allunyada de la influència dels mitjans tradicionals
–de caràcter immaterial– que requereix la presència de l’espectador per a
la seva creació i evolució.19 Per tant, requereix establir un compromís
visual, intel·lectual i físic, que permeti establir una relació emocional
entre obra i persona20.

19

SÁNCHEZ Argilés, Mónica. (2006) La instalación en España 1970-2000 (Tesis doctoral)
.
Universidad Autónoma de Madrid. (pg.5)
20
ALONSO, Rodrigo. “Introducción a las Instalaciones Interactivas.” Centro de Estudios en
Diseño y Comunicación, C
 uaderno 51, 2015.
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El terme “instal·lació” es va començar a utilitzar de forma generalitzada
als inicis dels anys 80, fent referència a un conjunt d’obres heterogènies
incapaces de categoritzar-se sota cap estil artístic tradicional com la
pintura, l’escultura, la fotografia, el gravat, el dibuix, o altres. La seva
ambigüitat conceptual permetia a l’artista accedir a un terreny “lliure”
d’exploració en el tractament narratiu i els mecanismes usats per crear
l’obra. El fet de poder construir un estil d’art, latent, a l’espera de la seva
activació, manipulació o intervenció per part de l’espectador, permetia
als artistes utilitzar-ho com a porta d’accés a noves narratives d’activació
de la consciència i descodificació d’ideologies21.

Dins del marc espanyol, aquesta nova concepció d’art emergeix entre
finals dels 60 i inicis dels 70, en un moment on els llenguatges i les
narratives d’art contemporani comencen a evolucionar per donar resposta
als canvis radicals que estan succeint dins les societats occidentals. La
instal·lació va transformar la concepció de l’obra finalitzada, la qual
centrava el focus en la idea i el procés, més que el producte acabat. Com
diu J.Baudrillard (1994), el mitjà no era identificable i la confusió del
mitjà i el missatge es va convertir en la primera gran fórmula d’aquesta
nova era22.

En els orígens de l’art interactiu, Söke Dinkla (1995) va establir un vincle
entre l’art de participació, sorgit a la dècada dels 60, i les formes
21

SÁNCHEZ Argilés, Mónica. “La instalación, cómo y por qué”, 
El Cultural, 2009,
https://m.elcultural.com/revista/arte/La-instalacion-como-y-por-que/25543
, [Consultat el dia
01/06/2019]
22
SÁNCHEZ Argilés, M. Op. Cit., p.12.
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artístiques recents basades en la interacció. Sustentava que en les
performances, els 
happenings, les obres cinètiques o reactives, i les
instal·lacions amb circuits tancats de televisió, es trobaven algunes de les
propietats que avui podem observar en les noves produccions d’art
interactiu23.

Una de les característiques principals que van aportar les instal·lacions
interactives va ser el desplaçament de la noció d’autor, la qual es movia
en una línia de coautoria entre artista i espectador, el qual determinava el
moment en què l’obra es posava en funcionament. Així doncs, no només
es tractava d’una confusió en el mitjà utilitzat, sinó també en el procés de
creació, el qual posava a debat quan una obra es podia considerar del tot
finalitzada. N’és un exemple la instal·lació As We Are24(2017), de l’artista
americà Matthew Mohr. En aquesta es pot contemplar com la instal·lació
es manté en un estat latent i a l’espera de l’acció del visitant. En el
moment que aquest accedeix a fer-se una fotografia, en 3D, a dins d’un
fotomaton, el cap gegant construït a partir de cinturons de pantalles LED
comença a transformar-se per poder reproduir la imatge a la perfecció.
Per tant, és la mateixa persona qui activa i genera el canvi, deixant així la
instal·lació finalitzada amb la imatge generada. D’aquesta manera, es
posa en qüestió quin és el paper de l’espectador, més enllà de contemplar
l’obra en un estat latent. En aquest cas, l’obra requereix la participació de
les persones per tal de poder-se transformar i arribar a un possible final.

23
24

ALONSO, R. Op. Cit.,p.57.
MOHR, Matthew. As We Are, Instal·lació Interactiva, Columbus, 2017.

27

Per altra banda, una altra de les característiques essencials era el caràcter
processual que plantejaven les bases sobre les quals s’havia creat l’obra.

Com deia Dinkla (1995):
Aunque el arte interactivo se manifiesta en sistemas
tecnológicamente sofisticados –sostiene– no se basa en objetos
cuya relevancia sea visual. Las estrategias miméticas del arte
interactivo no están dirigidas primordialmente a las cualidades
visuales; más bien, el material artístico está constituido por el
diálogo entre el programa y el usuario. El arte interactivo
continúa la tradición de las vanguardias de principios de siglo en
lo que se refiere a la participación del espectador, tradición que
reaccionó contra la creciente separación entre el público de masas
y el público artístico
.25(p.57)
Per

tant, el

caràcter processual que plantejaven les diferents

manifestacions artístiques, requerien un treball col·lectiu entre artista i
espectador per tal de poder aconseguir dur a terme el procés de creació.
Aquest aspecte posava en qüestió la necessitat d’un art de caràcter social
crític respecte l’era individualista a la qual s’estava conduint la societat.

Actualment el terme “instal·lació interactiva” se segueix usant per donar
nom a totes aquelles pràctiques que exploren noves relacions entre art,
tecnologia i persones, alhora que tracten temes conceptuals actuals o
polèmics classificats com a part del moviment artístic contemporani. És
interessant veure com l’evolució constant tecnològica ha permès seguir

25

Ibíd.,p. 57.
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buscant trencar amb el límit espai, temporal i material de les obres,
modelant-se en cada moment per trobar noves formes de mostrar i fer
partícip l’espectador.
3.5. 
El temps
“En una societat on les distàncies ja no es compten en
quilòmetres sinó en minuts, en l’estona que es triga a anar d’un
lloc en un altre, sembla evident que cal reflexionar i repensar el
valor i el sentit que el temps té per a nosaltres.”26
Manuel Royes, President de la Diputació de Barcelona i del Consorci del
CCCB(2000)

En resum, podem veure que el temps s’ha posicionat com a un aspecte
central de les nostres vides, esdevenint com a l’element clau de la
nostra actualitat. Creiem que la forma en què percebem aquest temps
s’ha anat definint i detallant a mesura que hem anat avançant en
societat. La progressiva transformació en la forma de treballar, la
manera que ens hem anat organitzant, els hàbits de vida, de consum i
d’oci que hem anat adquirint, tot ha influït en com avui dia
experimentem el temps -els moments, les etapes i la nostra existència-.
“L’experiència de viure en societat és la d’estar interaccionant
constantment amb múltiples indicadors del pas del temps i
diverses escales temporals que es barregen amb la nostra
experiència vital; la memòria, la intuïció i la sensació del pas

26

PALÀ, Marina (Coord.). Art i temps, CCCB, Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona,
Barcelona, 2000, pròl.
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del temps, sempre diferent, i a partir de les quals fem
projeccions de present i de futur.”27(Sora, 2016)

El temps s’ha culturitzat i no el parem de comptar, en minuts, en
oportunitats, així que parlem d’un temps que és mesurable. Ens
preocupa com l’administrem i ens hi referim a ell com al nostre bé més
valuós davant la seva escassetat. En conclusió, com diu Manuel Royes,
“El temps ha esdevingut un indicador de la nostra qualitat de vida.”28
(Palà, 2000, pròl.)
Ens avenim amb en Josep Ramoneda, director del CCCB l’any 2000:
“La nostra època ha vist l’acceleració del temps, la percepció que tot
va molt més de pressa.”29 (Palà, 2000, pròl.) Des del nostre parer, ara
aquesta percepció s’ha intensificat, sobretot amb l’impacte de les noves
tecnologies, i sentim que ens trobem en un moment en el qual
necessitem examinar i jutjar la manera en què vivim el nostre temps.
En el seu llibre 
Temporalidades digitales. Análisis del tiempo en los new
media y las narrativas interactivas, Carles Sora (2016) torna a incidir en
aquest apogeu tecnològic tot dient: “El avance constante de las
tecnologías de la información y la comunicación ha hecho variar la
manera como hemos concebido y representado el tiempo a través de las
imágenes a lo largo de la historia. Esta cuestión tiene una relevancia
27

SORA, Carles. “Repensar el temps en l’era digital”,
CCCB LAB, 2016,

http://lab.cccb.org/ca/repensar-el-temps-en-lera-digital/[Consultat el dia 19/06/2019]
28
Ibíd., pròl.
29
Ibíd., pròl. El temps i l’experiència creadora.
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especial

ahora

configuraciones

porque

los medios digitales

temporales

fuertemente

generan múltiples

condicionadas

por

las

posibilidades tecnológicas y creativas de nuevas interfaces digitales de
acceso a los contenidos audiovisuales, tales como las interfaces de juego,
los dispositivos móviles o internet.”30 (2016, p. 9)

Encara que aquesta intensificació tecnològica és la que ens ha dut a
parlar del temps, ens servim de les interfícies digitals ja que ens
ofereixen una nova percepció i control del pas del temps, més enllà de
les convencions tecnològiques precedents.31 Per a nosaltres és
important reivindicar la falta de temps morts i la manera com ens
agradaria viure el nostre temps. És per això que hem tingut la voluntat
de crear quelcom que trenqui amb la rapidesa contemporània i, per
fer-ho, ens hem interessat a tractar la temporalitat que trobem en la
natura i la temporalitat interna personal.

D’altra banda, quina millor manera de tractar el temps que des de l’art?
En l’art hi ha hagut una preocupació i una voluntat de parlar del temps.
Les obres exigeixen una temporalitat, cal un temps de lectura i
contemplació, diferent per a cadascú. Així com en Daniel Soutif recull
d’una entrevista amb Umberto Eco que: “el viatge imposava la
reflexió, la meditació”32 (Palà, 2000, p. 12), accions que, com hem vist,

30

SORA, Carles. Temporalidades digitales. Análisis del tiempo en los new media y las narrativas

interactivas,UOC, Barcelona, 2016.
31
Ibíd., p. 12.

32
PALÀ, M. Op. Cit., p. 12.
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ens interessen perquè ens ajuden a atrapar-nos en nosaltres mateixos i a
esvair-nos d’un ambient accelerat, nosaltres fem servir l’art per crear
aquest viatge de contemplació i acció que ens permet imposar un
temps, que és controlat per nosaltres i alhora per qui contempla i actua.
Vincular les interfícies digitals amb una vessant artística és el que fa
Bill Viola amb el videoart, i les seves, variacions adaptades als nous
mitjans tecnològics. Qüestions humanes com la vida, la mort, i el pas
del temps, són conceptes que trobem en els discursos de les seves
obres. El 2017, el museu d’art Guggenheim de Bilbao, va portar a
terme una retrospectiva de les seves obres, des de The Reflecting Pool33
(1977-79), fins a les més contemporànies com Nacimiento invertido34
(2014), en les quals “la obra del artista norteamericano ofrece una
reflexión espiritual sobre la trascendencia y el carácter temporal de la
vida humana”35 (Guggenheim, 2017). I és que com Viola, volem unir
art i tecnologia per tal de crear una experiència on la persona tingui la
llibertat de contemplar i explorar la seva pròpia percepció de la
temporalitat.

33

GUGGENHEIM.

Bill
Viola:
retrospectiva,
Bilbao,
2017,
https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/bill-viola-retrospectiva
[Consultat
el
20/06/2019]
34
Ibíd.
35
Ibíd.
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4.1. 
La instal·lació
Des dels inicis, una de les nostres inquietuds era explorar una nova forma
d’art, de transmetre a l’espectador allò que ens interessava, al mateix
temps que el fèiem partícip en el procés de creació. Seguint la línia que
hem explicat en l’apartat anterior, vam veure que les instal·lacions
interactives ens permetien trencar amb la figura tradicional d’espectador
passiu, fent que l’obra reaccionés als seus moviments, alhora que
descobríem una nova relació entre espai i obra. És això, i la necessitat
d’endinsar-nos en un camp que es troba en un moment àlgid
d’explotació, però que quedava al marge dels nostres coneixements, que
ens ha portat a crear aquest projecte.

Espectre, en la seva totalitat, es tracta d’una instal·lació artística pensada
per situar-se dins d’un espai tancat. Cada una de les imatges projectades a
les parets, o als retroprojectors, és controlada per un visitant diferent, fet
que permet l’entrada de màxim quatre persones al mateix moment. Els
visitants són detectats mitjançant diferents sensors de profunditat, i
moviment, que capten la seva posició i la gestualitat.

A continuació, exposem una breu descripció del funcionament de la
instal·lació. En els apartats que procedeixen aquest punt, explicarem de
forma més específica el projecte.

L’entrada a la sala és totalment lliure, l’única condició per poder entrar
recau sobre la desconnexió dels dispositius tecnològics personals i la
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requisa de qualsevol mena de rellotge. Un cop a dins, el visitant pot
explorar lliurement l’espai, el qual es troba parcialment a les fosques. La
poca llum que hi ha prové dels quatre punts animats que es troben
projectats a les pantalles, acompanyats de la base sonora corresponent. És
en aquest moment que la instal·lació es troba en un estat latent, esperant
la detecció d’un dels visitants.

En el moment que un d’ells es posiciona davant d’un dels punts, i és
detectat pel sensor, s’activa la imatge corresponent amb la pantalla que té
al davant. Així, en cadascuna d’elles es projecta un fragment de paisatge,
generant una visió panoràmica de la imatge. Els visitants poden seguir
movent-se de forma lliure i autònoma per la sala, però en el moment que
s’allunyen del rang de visió del sensor, la imatge projectada comença a
desaparèixer. Consegüentment, la posició i la gestualitat de cada un d’ells
va processada de forma independent.

En el moment que un dels punts desapareix, el visitant es troba immers
davant d’un espai desconegut que ha d’anar explorant amb el seu propi
moviment. Ara bé, per poder avançar en la temporalitat de la
vídeo-projecció, les quatre persones han d’haver completat la interacció
amb els elements corresponents. Per tant, es troben subjectes a una
temporalitat col·lectiva, la qual els porta a un treball conjunt i simultani.
En el cas hipotètic que els individus no aconsegueixin anar a la mateixa
velocitat, o que un dels visitants aconsegueixi la interacció amb els
elements de la seva pantalla però les altres es trobin en un estat latent, la
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imatge del visitant respectiu es mantindrà fixa, a l’espera de l’acció dels
altres visitants.

D’aquesta manera, estem parlant de la coexistència de tres temporalitats
diferents dins la mateixa instal·lació. Per un costat, hi ha la temporalitat
interna, programada, de la instal·lació, la qual es manifesta en els
moments de cinemàtica, els quals no són interactius; per un altre, la
temporalitat individual, la qual s’estableix a través del moviment i la
gestualitat dels visitants processats pels sensors; i per últim, la
temporalitat col·lectiva, la qual està vinculada al progrés de l’experiència
artística i controlada per les quatre persones al conjunt.

L’experiència artística finalitza en el moment que els visitants han
aconseguit arribar a l’últim estat d’interacció i, per tant, avançar en
l’espai temporal intern treballant de forma col·lectiva. La instal·lació s’ha
pensat per reproduir-se en forma de bucle i per tant en aquest moment
tornaria al seu estat latent inicial a l’espera de nous visitants.

Arribades a aquest punt, ens agradaria aclarir que alguns dels apartats
redactats a continuació dins d’aquesta memòria, estan centrats a explicar
el procés de creació del prototip presentat com a Treball de Fi de Grau.
Com a projecte final, hem decidit dur a terme la demostració artística i la
funcionalitat d’una de les quatre pantalles, tot reduint el nombre de
visitants a un, i per tant excloent la temporalitat col·lectiva de
l’experiència.
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4.1.1.
Unique Selling Points
-

Experiència transformadora que pretén incidir en l’estat anímic
del participant.

-

L’Art interactiu com a recurs per a estimular una atenció plena
dels espectadors.

-

Un

espai aïllat dels

inputs


ininterromputs

de la vida

contemporània.
-

Un projecte que pren les bases d’una filosofia zen per
traslladar-les a un format atractiu i innovador.
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4.2. 
Espai físic i dimensions
Una de les característiques importants en les instal·lacions és la decisió
de l’espai, on i com es col·loquen els dispositius amb els quals els
visitants interactuaran. En gran mesura aquesta decisió acaba influint en
la percepció i concepció de l’obra. Així, no és el mateix una obra pensada
per ocupar un espai exterior, obert, i per consegüent, amb un flux de gent
constant passant, que una obra pensada per interior, tancada, i per tant
reduïda a un nombre d’espectadors. Alhora, les dimensions de l’obra
també influeixen sobre els visitants.

En el moment que vam començar a desenvolupar el projecte, vam
començar a pensar en l’espai que ens agradaria que ocupés la nostra
instal·lació i en la disposició dels dispositius tecnològics. Tenint en
compte que volíem aconseguir una immersió -i desconnexió- dels inputs
externs, i que plantejàvem una experiència de 360º distribuïda en quatre
pantalles -o parets-, vam decidir que l’espai òptim que havia d’ocupar la
peça interactiva havia de ser un espai intern. Per tant, parlàvem d’una
sala o la reconstrucció d’ella amb quatre pantalles.

Per altra banda, en un primer moment, vam decidir que la disposició dels
dispositius tecnològics com els projectors, els altaveus o els sensors,
estarien ubicats dins el mateix espai de l’experiència. Situant els
projectors en el punt central del sostre de la sala, els altaveus penjats en
cada una de les cantonades, els sensors col·locats a terra enganxats a la
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paret, i l’ordinador en un altre espai fora del camp de visió dels
interactors.
Al llarg del procés de creació, i desenvolupament del prototip, hem tingut
l’oportunitat d’anar investigant sobre l’espai, els dispositius, i les seves
virtuts i mancances, fet que ens ha portat a replantejar-nos què estàvem
utilitzant, com ho estàvem ubicant, i com influïa respecte a la persona
que es trobava davant. Considerant que un dels punts característics de
l’experiència és el trencament amb la temporalitat de la vida quotidiana,
vam veure que la disposició dels sensors i els projectors en un punt
visible en l’espai generava un efecte de control sobre la persona que es
trobava davant, trencant aquest moment de meditació per la curiositat
dels dispositius o les ombres que es podien generar col·locant el cos
davant la llum del projector. D’aquesta manera, hem considerat l’ús de
pantalles de retroprojecció, les quals ens permeten treure els projectors
del camp de visió de les persones, i per tant fa possible la intersecció del
cos amb la llum que aquests emeten. Per altra banda, hem decidit deixar
els sensors en la mateixa disposició, podent dissimular la seva presència
ocultant-los dins de caixes negres, alhora que aquest determina la
distància mínima i màxima on es detecta la posició i la gestualitat de la
persona, per tant l’espai d’interacció.

Paral·lelament a aquestes decisions, vam haver de sospesar la qüestió de
les dimensions de les pantalles, o parets, on volíem projectar. Tenint en
compte que la imatge ha estat creada amb una proporció d’espectre 16:9,
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les mides de l’espai que necessitàvem per projectar havien de ser
proporcionals a aquesta, per tal de no tenir problemes a l’hora de crear
l’experiència 360º i deixar espais buits entre pantalles. Per tant, si
parlàvem d’una pantalla amb una amplada de 4 m aproximadament,
l’alçada d’aquesta havia de ser 2,25 m aproximadament.

Successivament, la decisió sobre quin projector i òptica utilitzàvem
influïa sobre la distància i alçada addicional que necessitàvem al darrere
per poder cobrir tota la pantalla. Per poder calcular totes aquestes dades
vam recórrer a un seguit de fórmules matemàtiques, les quals determinen
l’òptica, la distància, l’alçada i/o la mida de la pantalla.

Figura 3. Foto llibreta mesures inicials.

Figura 4. Mesures Inicials amb una persona al davant.
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En el cas de la distància entre projector i pantalla, la fórmula ve
determinada per la mida de la pantalla i per l’òptica del projector. Per
tant, si utilitzem una lent de retroprojecció de curta distància, de 0,78 : 1,
la distància a la qual s’ha de col·locar el projector, per poder tenir tota la
pantalla coberta, és de 3,12 m.

Ara bé si el que ens interessa és reduir la distància necessària entre el
projector i la pantalla, caldria operar dividint la distància del projector per
la mida de la pantalla. Per tant, si disposem d’una distància addicional
d’1 m, l’òptica necessària seria de 0,25 : 1, una òptica de curta distància.

Per altra banda la decisió de quin tipus de projector necessitàvem, no
només venia determinat per l’òptica, sinó que també per la potència
lumínica que volíem. Tenint en compte que és una instal·lació interactiva,
centrada en l’art visual, crèiem oportú prioritzar la quantitat de lúmens, la
brillantor, amb la qual treballa el projector. La decisió d’aquest barem ve
determinada per diferents condicions com l’espai que ocupa, el tipus de
pantalla on es projecta, si hi ha llum addicional dins l’espai, entre
d’altres. Si agafem la sala de cinema com a referent, ja que s’assimila al
tipus de sala que pretenem reflectir en la proposta d’instal·lació, on la
influència de llum externa és poca o nul·la, i la pantalla on es projecta és
blanca, podem veure com per una pantalla de 4:3, per tant, 12 m², i
requerint uns 200 lum/m², necessitaran un projector de 2.400 lúmens.
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En el nostre cas, les dimensions òptimes de la sala que es necessita, i la
ubicació dels dispositius tecnològics per a la disposició de la totalitat de
la instal·lació, serien les següents:

Figura 5. Mapa de la planta de la sala, 1 projector i 4 projectors (òptica 0,25:1).
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Ens agradaria aclarir que per a la presentació del Treball de Fi de Grau i,
per tant, la mostra del prototip interactiu, hem utilitzat l’espai i material
cedit per la facultat. En aquest cas hem hagut d’adaptar-nos a l’espai,
dimensions de la pantalla, òptica i luminància del projector i equip de so
respectiu. Al mateix temps, remarcar que les dimensions calculades al
llarg d’aquest punt estan pensades des d’una perspectiva òptima, totes
elles subjectes a canvis i adaptables a altres espais.

4.3.Públic i àmbit
Espectre vol arribar a un target d’audiència jove-adult, d’ambdós sexes,
que comprèn els rangs d’edat d’entre 18 als 45 anys, que té estudis i que
freqüenta espais urbans. Principalment està dirigida més concretament a
una població dedicada a les professions liberals, les quals condueixen a
un estil de vida atrafegada i accelerada amb la necessitat d’arribar a tot.
One previous poll found that people aged 55 and over report the least
amount of stress, with 29% reporting not being stressed at all. This can
also be seen in our survey, where 30% of those aged 55 plus reported
“never” feeling overwhelmed or unable to cope in the last year,
compared to 7% of young adults (aged 18-24).36 (Mental Health
Foundation, 2018, p. 7)

El projecte està igualment adreçat a aquelles persones que estiguin
interessades en l’animació i la tecnologia, persones que hagin tingut
contacte o tinguin interès en projectes immersius d’aquest caire o que
36

Mental Health Foundation. Op. Cit., p. 7
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tinguin inquietuds per aquests formats que s’allunyen de l’experiència
tradicional a la qual estem acostumats.

La instal·lació està pensada per ser exposada en museus, centres cívics o
festivals d’art tecnològic com el MIRA, Llum BCN, We Play, FILE de
Brasil, o similars.

4.4. 
Durada
Com hem comentat anteriorment, en l’apartat 4.1.La instal·lació la
durada va subjecte principalment a l’acció dels visitants. Cada part està
pensada per evolucionar en el moment que totes les persones hagin
aconseguit interactuar amb els elements. Tot i això hem decidit establir,
en alguns moments, la quantitat d’interaccions que s’han de fer per tal de
poder evolucionar en l’experiència. Per exemple, en el cas de l’aparició
dels rius, els visitants han de fer aparèixer tres quartes parts d’ells, i
arribats aquest punt la quarta part restant apareixerà de forma automàtica.
Aquesta decisió ha estat presa amb l’objectiu de poder crear una
temporalitat conjunta entre les diferents pantalles, i poder emetre les
cinemàtiques al mateix instant.
Ara bé, fent els testos d’usuari hem pogut comprovar que una sola
persona triga entre 10 i 45 minuts en completar l’experiència. Per tant
sumant l’aprenentatge sobre el treball col·lectiu entre els visitants,
calculem que l’experiència té una durada d’entre 20 a 40 minuts
aproximadament.
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4.5. 
Procés de producció
Un cop vam tancar la ideació d’
Espectre com a la nostra proposta final
de projecte, vam asseure’ns per tal de determinar l’organització i la
distribució de la feina dels següents mesos.

Primer de tot, vam establir un calendari per tal de preveure, segons el
deadline final al mes de juny, quin procés havíem d’estar duent a terme i
de quina manera. Aquest calendari ens ha sigut essencial per fer-nos
veure que necessitàvem bifurcar la dinàmica de treball dins el projecte i
així poder enllaçar de la millor manera possible aquestes dos vessants
que reclamava el projecte: l’artística i la tecnològica. Un procés bevia de
l’altre, i a la inversa, així que la coordinació dels dos departaments ha
sigut molt important. En aquesta línia, doncs, dir que la dinàmica de
treball que hem dut a terme ha sigut una separació de les tasques en
l’àmbit individual. L’Anna s’ha encarregat de dur a terme el disseny
tecnològic i l’Andrea l’artístic, però tot ha passat pels ulls de les dues i
les decisions sempre s’han pres conjuntament.

Si la ideació es va tancar entre finals de gener i inicis de febrer, gràcies al
Taller de Guió Transmèdia amb la Isabel Fernández, el següent pas, el
disseny artístic, es va començar a mitjans de febrer. Paral·lelament, vam
iniciar la investigació amb 
Unity per poder testejar el prototip que volíem
fer amb ratolí i alhora vam començar a moure la qüestió de la banda
sonora. El disseny sonor ha sigut l’única part del projecte que s’ha dut a
terme de forma externa i com teníem clar quina ambientació i de quina
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manera volíem que s’introduís en el projecte, ens va ser molt fàcil
traslladar-ho a les dues noies que ens dissenyaven la banda sonora.

A finals de març ja disposàvem d’una primera prova animada de la peça
audiovisual feta amb 
After Effects i encetàvem l’abril fent més
correccions i proves d’imatge i amb una banda sonora finalitzada a finals
d’aquest mateix mes.

La imatge s’ha anat corregint a mesura que hem anat avançant en el
procés. Pel que fa a les animacions, es van començar a realitzar a finals
d’abril i fins a la segona setmana de juny no es van acabar.
Quant a la programació, les proves amb el codi per a ratolí van començar
aviat, cap a mitjans de març, però les proves amb Kinect es van iniciar a
partir del mes de maig, moment en què disposàvem del sensor.

Finalment, els tests d’usuari s’han dut a terme durant les dues últimes
setmanes del període, moment on han tingut lloc les últimes
modificacions de codi, tant per al prototip en ratolí com per a la demo,
d’acord amb els problemes tècnics que han sorgit i els canvis necessaris
que hem vist a partir dels tests. [
Veure referència del 16.1.Calendari en
els annexos].

En tot moment hem sigut conscients que ser un equip format per només
dues persones suposava una càrrega de feina considerable. A més, teníem
per contra que havíem tancat la idea una mica tard, així que ens havíem
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de posar les piles per poder ensenyar una mostra tangible de la qual ens
sentíssim satisfetes. En aquest sentit, agraïm que en el seu moment ens
deixessin clar que no es podia abastar la realització de les quatre pantalles
de la instal·lació en quatre mesos i que ens dirigissin a centrar-nos només
en una.

Per fer possible la producció d’
Espectre i la fàcil i accessible vehiculació
d’informació i material entre les dues components del grup, i per tant,
entre art i programació, hem treballat a partir del Google Drive i d’un
document 
Excel37 com a fulla de control i seguiment del projecte. En
aquest document hem recollit totes les tasques que s’havien de fer de
forma genèrica i envers el tractament visual, l’animació i la programació.
A més, ens ha ajudat molt establir-hi a dins una fulla de nomenclatura, ja
que s’havia de deixar constància del material que es penjava des d’art, i
la manera en què s’anomenaven els arxius i les mides que calia estipular
per traslladar tot a 
Unity.També, hem utilitzat l’Excel com a dinàmica de
treball per aglutinar tots els aspectes tècnics que havíem d’anotar
referents a la temporització i el disseny de la demo i el prototip.

37

Document

Excel
de
seguiment
de
producció
del
projecte:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lk5vMVmdQkZculN5Hta3RrtBdNg6tomu6gMuy21yxWY
/edit?usp=sharing
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5.1. 
Guió Narratiu
Al llarg de la Història de l’Art, el paisatge, ha estat un motiu pictòric
recurrent, a través del qual s’han manifestat els nivells de condició
humana, els diferents moments de canvi, succeïts en les cultures. Per a
molts, ha suposat un testimoni de la relació establerta entre l’home i la
natura, una forma de convertir, i traslladar, allò infinit en allò finit, de
representar l’experiència espiritual de la fusió amb el tot38.

Javier Maderuelo (2005), en el seu llibre El paisaje Génesis de un
concepto
, expressa que:
La idea de paisaje no se encuentra tanto en el objeto que se
contempla como en la mirada de quien contempla. No es lo que
está delante sino 
lo que se ve. Pero la mirada requiere, a su vez,
un adiestramiento para contemplar. La contemplación del paisaje
desde el punto de vista del arte debe ser desinteresada, estética.
Así el paisaje es el resultado de la contemplación que se ejerce sin
ningún fin lucrativo o especulativo, sino por el metro placer de
contemplar.39(p. 38)
Per tant, per a nosaltres el paisatge suposa un element vehicular a través
del qual trobem un espai per poder parlar del temps contemporani, una
forma de donar imatge a una narració sobre la concepció de la
temporalitat, i paral·lelament, poder obrir un espai de reflexió respecte a
aquesta. Bergson (1986) es preguntava si podia existir un temps
38

RUIZ Gómez, Mª Esperanza Macarena. “La Naturaleza como génesis de la Pintura de Paisaje”,

UCM Bellas Artes, Madrid, 2009.
39
MADERUELO, Javier. El paisaje Génesis de un concepto, Abada Editores, Madrid, 2005, p.
38.
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totalment desproveït de canvi. Pensava que la duració pura és allò que
canvia per naturalesa, que sustenta una heterogeneïtat pura40. L’ús d’un
paisatge com a element visual principal de la instal·lació ens permet jugar
amb la concepció del canvi, creant una relació ambigua sobre si som
nosaltres els causants d’aquests o si és la mateixa condició natural del
paisatge qui els genera.
La imatge Somewhere41, de Nico Hohn (2015), no només ens ha servit
com a referent visual, sinó també per entendre i construir una narració a
través de la composició dels elements. Per veure com a través d’una
imatge fixa es pot transmetre la sensació de moviment i canvi constant; i
com la determinació dels elements pintats, de la disposició d’aquests, la
mida, el color i la llum, per part de l’artista, poden arribar a influir en la
nostra percepció de l’obra i la relació que establim amb ella, al mateix
temps que es constitueix una narració interna.

En poques paraules, la decisió de retratar un panorama natural es veu
justificada pel vincle immaterial que s’ha tingut envers ell i per com la
naturalesa permet incidir en l’estat anímic de qui l’observa. Tot i això, ha
sigut la nostra mateixa experiència la que, primerament, ens ha conduït a
pensar en ell com a l’espai idíl·lic de representació. I és que la decisió
sobre quin tipus de medi volíem reproduir en el projecte ha estat marcada

40

MUÑOZ Alonso López, Gemma. “El concepto de duración: la duración como fundamento de

la realidad y del sujeto”, Revista General De Información Y Documentación, UCM, Madrid,
vol.6, núm.1. 1996, p.298.
41
HOHN,
Nico.
Somewhere,
2015,
Il·lustració
digital,
https://www.artstation.com/artwork/WKDzG, E
 spanya.
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pels paisatges on nosaltres normalment aconseguim aturar-nos, amb la
voluntat de poder-hi traslladar els estats que aquests ens generen.

Buscant una situació de calma i tranquil·litat, no hem pogut no pensar en
incloure l’aigua dins l’entorn que imaginàvem. Juan Pando Despierto
(1993) diu que l’art ha fet sempre de l’aigua un factor de meditació i de
representació, de concreció dels somnis de l’home42. A més, aquest
element ens serveix per parlar de la successió del temps: “Unida a la
eclosión misma de la vida, el agua es símil igualmente de tiempo”43
(Pando, 1993, p.647). La magnitud i l’energia que desprèn l’aigua
transmeten el poder amb el qual aquesta presideix qualsevol espai, no
deixant indiferent a ningú.

L’aparició de l’aigua reclama una gran presència del cel, el qual expressa
una gran significació intangible i etèria. A més, la unió d’ambdues
masses genera un horitzó, al qual Pando (1993) hi diu:
“Esa línea de mar y distancia, de maximalidad e inaccesibilidad,
es el tiempo. El arte se ha sentido regularmente fascinado por la
línea de horizonte, un desafío plástico de nuestra obligatoriedad
conductiva, que tiende hacia objetivos específicos y evanescentes.
Esa figura identifica también con la idea de inmortalidad.”44
(p.657)

42

PANDO DESPIERTO, Juan. “Agua y tiempo en el arte

”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII,
Hª del Arte, t. 6, UNED, Madrid, 1993, p. 647.
43
Ibíd. p. 647.

44
Ibíd.p. 657.
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Amb la presència d’aquest horitzó, la bassa d’aigua i el cel, incorporem
l’element que ens acaba de tancar el cicle vital: l’arbre. L’aparició
d’aquest en el paisatge, juntament amb les roques i la resta de plantes,
constitueixen la part més terrenal de totes. Tanmateix, es tracta d’un tipus
d’arbre concret, que per la seva forma i figura transmet una gran
capacitat viva però també màgica.
5.1.1. Elements Narratius
Així doncs, la peça audiovisual consisteix en un paisatge natural nocturn
compost per tres nivells: la part inferior, on se situa gran part de l’estany
envoltat per roques i plantes; la part central, constituïda per les
muntanyes, que marquen la línia de l’horitzó, i la copa de l’arbre; i per
últim, la part superior, la qual té un pes important i és on es representa el
cel.

Com a element narratiu principal, la llum i l’aire se situen com a
protagonistes de la història, els quals permeten anar descobrint el
paisatge, al mateix temps que s’estableixen com a representacions
gràfiques controlables pels visitants. Ambdós aniran transformant-se i
intercanviant-se a mesura que avanci l’experiència, proporcionant una
major sensació de control del pas del temps. Al llarg de l’experiència, els
elements com l’aigua i el cel ens serviran per mostrar un cicle vital
intern, en canvi la llum i el vent ens permeten remarcar el nostre pas, i la
nostra presència, dins d’aquest. [
Veure16.2.Storyboardals annexos]
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En una primera instància, el paisatge es troba immers en la foscor, i és el
visitant qui, a través del seu pas, anirà deixant un rastre de llum,
representat en forma de riu. Aquest permetrà anar descobrint els límits de
l’estany envoltat per roques i plantes. A mesura que la quantitat de rius
vagi en augment, la intensitat de la llum es farà major, fent que sigui
possible una major visió de la part inferior del paisatge.

En el moment que aquesta part es troba completament il·luminada, una
boirina comença a fer-se visible, inundant l’estany i ocultant lleument els
rius, els quals inicien un procés d’evaporació en forma de fum. En aquest
moment la llum comença a desplaçar-se cap al segon nivell del paisatge,
alhora que la intensitat comença a augmentar, deixant a la vista del
visitant la immensitat del paisatge.

La transformació dels rius en fums esdevé un moment de traspàs de la
llum, que ha generat l’
interactor, per convertir-se en elements volàtils,
que adquireixen el comportament vital de les cuques de llum. Per si soles
aniran emetent de forma intermitent la llum rebuda, i el visitant passarà a
ser representat com a vent distorsionador, o activador, del seu vol. La
relació que s’estableix entre vent i element volàtil és d’aversió, fet que
genera l’eixida d’aquests cap al cel o un altre punt en l’espai.

En el moment que desapareixen tots els elements volàtils, la llum
comença un desplaçament cap a la part superior del paisatge, al mateix
temps que disminueix la seva intensitat, per tal de donar protagonisme a
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la llum que emeten les estrelles. Dins d’aquestes es troben ocultes
diferents constel·lacions que el visitant haurà d’anar construint a partir de
la seva propietat com a il·luminador de l’espai.

Passada aquesta fase, el paisatge pateix un moment de centelleig
lluminós, el qual causa la implementació d’una foscor total. Al cap de
pocs segons, però, el paisatge es torna a il·luminar lleument, per donar
pas a l’aparició d’un conjunt d’aurores boreals, controlades pel visitant.
Aquestes actuaran com a il·luminadores del paisatge, tenyint de diferents
colors els elements presents en l’escena.
5.2. 
Guió d’interacció
El plantejament i la creació d’un guió d’interacció suposa la decisió del
comportament i sistemes amb els quals els visitants han d’interactuar. En
conseqüència, també implica la transformació de la concepció de la
terminologia d’espectador, a subjecte actiu enfront l’obra. Per tant, per tal
de poder definir un disseny d’interacció òptim al públic destinatari, cal
tenir en compte els principis bàsics de la psicologia cognitiva, així com
els mapes mentals, per tal de poder entendre l’experiència. Cal doncs,
equilibrar, o reduir, la interacció i l’ergonomia d’instal·lació al nivell de
coneixements que té el 
targetestablert45.

45

MADUELL i García, Eloi i VILANOVA Ángeles, Santiago. “Disseny d’interacció”, 
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docent de la UOC, Eureca Media, SL, Barcelona, 2012, p. 4.
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Segons Rodrigo Alonso, és important distingir entre dos tipus de nivells
d’interactivitat. Per una banda trobem la reactivitat, la qual s’estableix
quan l’obra reacciona de forma mecànica a les accions de l’usuari, oferint
una experiència similar per a tots els espectadors; i per altra trobem la
interactivitat, en la qual hi ha algun tipus d’anàlisi de les accions de
l’usuari i la peça actua en conseqüència. El primer nivell es troba
principalment en obres únicament cinemàtiques i en les primeres formes
d’art tecnològic participatiu que es van explorar. En canvi, el segon
nivell, engloba tota mena de formes d’art tecnològic, ja que permet
generar diferents tipus d’experiència segons la informació interpretada a
través del sistema de processament.

El nivell d’
interactivitat és un nivell molt més ampli de possibilitats
d’exploració, ja que pot esdevenir de diverses formes, des de la simple
activació d’un dispositiu controlador del temps de l’obra, fins a la
manipulació d’objectes o elements dins d’aquesta. Al mateix temps, la
influència de l’espectador pot ser visible o passar inadvertida en un
primer moment, fent que en alguns casos la seva presència es converteixi
en el cor de la instal·lació, i així convertint l’espectador en el protagonista
de l’obra. 46

Per tal de comprovar com s’implementava aquests nivells de disseny
d’interacció en diferents projectes, vam recórrer a analitzar els referents
que teníem d’instal·lacions o obres interactives. En són alguns exemples

46
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els projectes desenvolupats dins de Leap Motion, com Kyoto47(2017) o
Flocking48(2017), en els quals utilitzes les mans com a controladors de
l’experiència. Ambdues es basen en un nivell d’interactivitat centrat en el
moviment de l’usuari, el qual marca la temporalitat de l’experiència,
alhora que és aquest qui marca el desplaçament dels elements per l’espai
de la pantalla.

Per altra banda, trobem els projectes del col·lectiu japonès TeamLab,
com Living Digital Forest49 (2017) o Forest of Resonating Lamps50
(2016)
, els quals treballen amb instal·lacions interactives i immersives de
gran escala, les quals són controlades a través de sensors de moviment i
pressió. En el cas de la primera, l’espectador es torna protagonista i
creador de l’obra generant a temps real, a través del seu desplaçament,
diferents imatges que s’integren dins del cicle d’imatges projectades. Una
instal·lació que ressegueix el pas de les estacions i el cicle natural de la
vida que es repeteix perpètuament any rere any. En el cas de la segona,
les làmpades repartides per la sala reaccionen a la presència del públic,
permetent als visitants jugar amb el color o intensitat d’aquestes.

Un altre dels referents analitzats és la instal·lació de Vinyals, Tree of light
51

(2017), la qual consisteix en un arbre decorat amb bombetes que

s’il·luminen a través d’un sensor de pulsacions col·locat als visitants. Un
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any més tard, aquest mateix artista va portar a terme la instal·lació
interactiva 
Electric Wall52 (Vinyals, 2018), la qual estava formada per
una matriu de 600 arcs elèctrics, capaços de reproduir la imatge, de la
persona situada just davant, a temps real, situant doncs el visitant en un
entorn completament diferent com si es tractés d’una pantalla de Mad
Max. Per altra banda trobem l’obra interactiva Hash2ash - everything
saved will be lost53(2017), del col·lectiu artístic polonès Pangenerator, en
la qual a través de la comunicació digital, el visitant envia una selfie a
una adreça web específica, i al mateix moment, aquesta és representada
en una pantalla on els píxels es converteixen en partícules similars a la
grava, i consecutivament es va diluint en el no-res, deixant anar una
veritable grava a la part inferior de la peça. Totes elles creen elements
reactius a la presència de l’espectador, convertint-lo en protagonista i
generador dels canvis.

5.2.1. 
Estats d’interacció
Per tal de crear l’experiència d’usuari, primer de tot vam haver de decidir
quin paper volíem que tingués l’espectador respecte a l’obra. Calia
establir si el nivell d’interactivitat entre agents es decantava més cap a
una relació 
reactiva o 
interactiva, al mateix temps que definíem si la
influència del visitant era visible o la fèiem passar per inadvertida, i es
mostrava al llarg del temps.

52

VINYALS, Fèlix. Electric Wall,Calidos, Instal·lació Interactiva, 2018.
PANGENERATOR. Hash2ash - everything saved will be lost, Instal·lació interactiva, Warsaw,
2017.
53
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Des del començament vam tenir clar que volíem convertir l’espectador en
protagonista, fer-lo conscient que era ell qui controlava el temps de
l’experiència. Per altra banda, la relació que volíem aconseguir entre
aquest i l’obra era 
interactiva, creant una experiència diferent segons la
interacció de cada una de les persones; al mateix temps que variàvem
l’experiència, i la informació visual, establint un màxim de visitants, però
no un mínim. És a dir, en cas que només entrés un visitant a la sala,
només s’activaria un dels projectors, per tant només es podria concebre
una quarta part de l’experiència global. El mateix passaria si només
fossin dues o tres persones. En conseqüència, el treball col·lectiu i la
temporalitat general també variaria en funció d’aquestes.

Per tal de crear una corba d’aprenentatge satisfactòria per al públic, vam
establir que la implementació de la gestualitat seria progressiva, fent que
els visitants aconseguissin descobrir per si sols quin tipus de gestualitat i
posició es requereix per a cada un dels estats. Vam decidir establir un
tipus de progressió corporal vertical, és a dir, on el visitant iniciés el
procés només amb el seu desplaçament, després utilitzant el moviment
dels braços a la seva alçada i posteriorment havent-los d’aixecar per
sobre del seu cap. D’aquesta forma, establíem un temps de familiarització
tant amb l’obra com amb l’entorn.

Ara bé, cal aclarir que en el cas del prototip el nivell d’experiència es
troba enmig dels dos nivells, tant el reactiu com l’interactiu, ja que la
imatge apareguda sempre és la mateixa, i els moments de cinemàtica
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s’activen en els mateixos moments. Tot i això, la temporalitat i el canvi
generat en la imatge sí que ve determinat per la persona que es troba
davant del sensor.

Una vegada decidit el nivell de relació entre agents, vam realitzar unes
16.3.
taules d’estats on establíem els diferents estats pels quals avançava
la peça audiovisual, quina era l’animació que s’establia, quin so
l’acompanyava, com es representava el participant dins d’aquesta, i a
través de què s’interferia un canvi. Vam crear dues taules diferents, en
una contemplant la participació únicament d’un visitant, i l’altre on es
contemplava la de quatre 
interactors. El prototip de la instal·lació creat
com a projecte final del Treball de Fi de Grau, l’hem portat a terme
seguint l’estructura marcada en la taula d’estats per a un participant.
Alhora, la interacció de l’usuari s’ha modificat a mesura que s’han anat
realitzant els tests d’usuari.

5.2.2. Experiència d’usuari
L’experiència d’usuari que expliquem a continuació contempla la
participació de quatre persones dins la instal·lació interactiva, i des d’una
visió òptima. La decisió de cada una de les diferents formes d’interacció
l’hem presa segons la corba d’aprenentatge que fa el visitant a mesura
que avança l’experiència.
En un primer moment, els visitants entren dins d’una sala fosca on
l’única llum prové dels quatre punts centrals en cada una de les
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pantalles, el seu desplaçament dins d’aquesta és totalment lliure i
autònom. En el moment que cada un s’atura davant d’un dels punts el
sensor activa l’escena interactiva. En el cas que un dels espectadors
decideixi abandonar la seva posició, la imatge projectada comença a
desaparèixer, fins a convertir-se altre cop en el punt inicial.

El primer estat ve determinat pel desplaçament de cada un d’ells, dins
del rang visible del sensor, el qual processa la informació sobre la
posició de la persona i la trasllada a la imatge convertint-la en l’inici de
l’aparició d’un riu. La decisió de que el primer nivell estigui controlat
pel desplaçament, ha estat presa segons la disposició de l’element dins
la composició visual.

Quan les quatre persones han aconseguit omplir l’estany de rius, i per
tant, es pot intuir lleument la imatge completa d’un paisatge, l’obra
prossegueix al següent estat, el qual es caracteritza per ser una
cinemàtica no interactiva, un moment de transició i pausa per a la
contemplació.

Finalitzada aquesta, la imatge de les pantalles es troba completament
visible i es pot observar la immensitat del paisatge. En ella hi ha els
elements volàtils movent-se lliurement per les pantalles. En aquest
estat els 
interactors han de moure els braços per tal de poder modificar
el seu vol i conduir-les cap a la part superior, on hi ha el cel. En el
moment que les “cuques” decideixen reposar sobre les plantes i roques,
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els espectadors s’han de desplaçar fins a la seva alçada per així
“espantar-les” i aixecar-les de nou.

En el moment que s’aconsegueix el desplaçament d’aquestes cap al
cel, s’inicia altre cop una cinemàtica de contemplació, en la qual les
estrelles pugen d’intensitat i s’accentuen a través d’un canvi de
lluminositat. Tenint en compte que els visitants han estat movent els
braços cap al cel i per tant han pogut entendre la relació entre
gestualitat i evolució de la imatge, es procedeix a l’estat de les
constel·lacions. En aquesta, cada un d’ells pot explorar lliurement, a
través del desplaçament, on es troben les constel·lacions amagades, les
quals inicien un procés de rotació en el moment que el cos de la
persona es troba just al davant. En el moment que la troben, la
interacció següent ve determinada per l’elevació del braç, com si la
volguessin “aturar”.

El salt cap a la transició -o cinemàtica- següent, ve determinada pel
nombre de constel·lacions pintades. Quan aquestes han estat
descobertes es procedeix a un centelleig lluminós que inunda tota la
sala de llum, seguida ràpidament de foscor, ocultant tots els elements
en escena. A continuació torna la llum i cada una de les persones pot
fer aparèixer diferents aurores boreals, segons el seu desplaçament. La
decisió de tornar altre cop a la interacció amb la posició que ocupa la
persona dins l’espai, ha estat presa en referència a la necessitat de
tornar a un moment de calma i contemplació. On els visitants puguin
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tan sols preocupar-se de desplaçar el seu cos per l’espai, i on no hagin
d’entendre quin tipus de gestualitat modifica el comportament dels
elements. Aparegudes totes les aurores el paisatge es torna a enfosquir
i la instal·lació torna al seu estat latent, amb el punt com a únic motiu
lluminós en escena.

Cal dir que en tot moment hi ha elements en escena, com l’arbre o les
plantes, amb els quals es pot interactuar mitjançant el moviment dels
braços. Al mateix temps, elements com les cuques o les aurores són
compartides entre les quatre pantalles. És a dir si una de les persones fa
aparèixer una aurora, tot el paisatge en totes les pantalles es tenyirà del
mateix color. En el cas dels elements volàtils, aquests es desplaçaran
per les quatre pantalles, saltant d’una a l’altra.

Finalment, explicar que l’experiència està creada a partir de tres nivells
de temporalitat, una de les quals està subjecte al treball simultani. Això
fa que, per exemple, en el moment que una de les persones omple més
ràpidament l’estany de rius, la seva imatge no evoluciona fins que la
resta també es trobi al mateix nivell.

62

L’estil artístic d’
Espectre sempre ha tingut el clar objectiu
d’exhibir una imatge màgica i fascinadora, per tal de generar un espai
idíl·lic que ajudi a transmetre l’ambientació espiritual i il·lusòria que
busquem. Una imatge on es pugui reconèixer fàcilment els elements que
la constitueixen, perquè són de la nostra realitat, però on alhora aquests
formin conjuntament un ambient irreal i fantasiós que no sabríem on
trobar-lo. Així, els referents artístics i visuals del projecte sempre han
respost a aquestes característiques.
Destacar la il·lustració 
Somewhere54 (Hohn, 2015) de l’il·lustrador i
concept artist N
 ico Hohn, que hem tingut present des dels inicis
d’ideació del projecte. Es tracta d’una imatge que a través de la seva
composició, color i llum aconsegueix un caire encantador i misteriós, el
qual prenem de referència. Junt amb aquesta obra, emfatitzar l’estil de la
peça audiovisual 
Kyoto55(Funktronic, 2017). La plasticitat i la cura amb
la qual s’hi ha treballat ens ha portat a prendre-la com a un exemple de
delicadesa i màgia.

Figura 6. Somewhere (Hohn, 2015).

54

55

HOHN, N. Op. Cit.
FUNKTRONIC. Op. Cit.
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Figura 7. Kyoto (Funktronic, 2017).

També hem trobat altres referents artístics a videojocs indies. GRIS56 de
Nomada Studio (2018) té un imaginari evocador i poètic que ens atrau
especialment,

així

com

l’escenografia

gràfica

de

Journey57

(Thatgamecompany, 2012) i de 
Firewatch58 (Campo Santo, 2016) i tot
l’estil del director d’art d’aquest últim, Olly Moss.

Figura 8. GRIS (Nomada Studio, 2018).
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 OMADA STUDIO. GRIS,Devolver Digital, Videojoc, 2018.
N
 HATGAMECOMPANY. Journey, Sony Computer, Videojoc, 2012.
T
58
 AMPO SANTO. Firewatch,Panic, Campo Santo , Videojoc, 2016.
C
57
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Figura 9. Journey (Thatgamecompany, 2012).

Figura 10. Firewatch (Campo Santo, 2016).

Altres referents claus han sigut els estils artístics del videojoc Abzu59
(Giant Squid, 2016), el de 
Dear Esther60 (The Chinese Room i Briscoe,
2012), la pel·lícula 
Grave of the Fireflies61 (Takahata, 2003) i altres
imatges/
gifs que ens permeten traslladar aquest imaginari irreal i màgic.

59

GIANT SQUID. Abzu,505 Games, Videojoc, 2016.
THE CHINESE ROOM i BRISCOE, Robert. Dear Esther, The Chinese Room, Videojoc, 2012.

61
Grave of the Fireflies.Dir. Isao Takahata. Productor: Toru Hara. Toho, 2003.

60
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Figura 11. Abzu (Giant Squid, 2016).

Figura 12. Dear Esther (The Chinese Room i Briscoe, 2012).

Figura 13. Grave of the Fireflies (Takahata, 2003).
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En tot moment els exemples són paisatges, concepts arts d’ambientacions
o elements a incloure en aquests espais. A més, es tracta de referents amb
una estètica 2D, ja que des de l’inici teníem clar que la imatge que
volíem generar havia de ser amb dues dimensions, fet que ens apropava a
aconseguir una aparença més irreal, de faula, i més detallada. Creiem
que, per contra, el 3D ens hauria donat una imatge més física i material, i
que ens hauríem sentit més limitades a l’hora de treballar-hi i menys
fidels a l’imaginari. Adjuntem un 
16.5.Moodboard, en els annexos, que
conté gran part d’aquestes referències estètiques i visuals, entre altres.

El procés artístic l’hem centrat en la creació visual d’una de les pantalles
de la instal·lació. Aquesta imatge, doncs, tindria una continuació per
ambdós costats i així successivament fins a formar una imatge totalment
panoràmica i en 360º, sense principi ni fi.

6.1. 
Disseny d’Storyboard
El desenvolupament de l’
storyboard en paper és el primer pas que vam
fer per veure una primera representació del projecte. Fer-lo ens ha ajudat
a construir la imatge final de la instal·lació però sobretot a visualitzar la
successió narrativa i interactiva dels elements, és a dir, per veure tot el
que havia de passar dins la imatge des de l’inici fins al final.

Així doncs, en la realització de les vinyetes vam tenir en compte
l’essència narrativa i interactiva de la peça audiovisual, de manera que
aquestes ens van servir més per traslladar el disseny vertical de les
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interaccions i també per veure quin tipus d’animacions anirien en cada
cas. De fet, l’
16.2.
Storyboard ens va ser clau per desenvolupar
l’animàtica del projecte i per marcar les quatre fases que succeeixen
durant la instal·lació.

Visualment, no ens acabava de funcionar la imatge que hi teníem
mostrada. Tot i tractar-se d’una posada en escena horitzontal, on es
representava un paisatge, no ens acabava de donar la sensació de
magnitud i fantasiós. Tot i això apareixien els elements com l’aigua, les
plantes i les roques, que són presents en la imatge final actual, trobàvem
que el disseny de les vinyetes eren uns plans molt curts i tancats que no
donaven cap sensació de profunditat. A més, tenien molt pes sobre què es
veia en primera instància, i la proporció dels elements no deixava espai a
què succeïssin les interaccions ni altres esdeveniments.

L’
storyboard ens va ajudar a redistribuir la nostra imatge i a donar forma
a l’entorn que embolcalla els elements que teníem clars. No deixava de
ser una primera prova i començava a tenir els elements que volíem que
apareguessin i una primera disposició d’aquests en l’espai.
6.2. 
Procés de creació de la imatge
La proposta visual d’
Espectre consisteix en una imatge horitzontal
panoràmica, de resolució 16:9, que es veu des d’un pla general estàtic. En
ella hi representem un paisatge natural nocturn que parteix de la nostra
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vida real, és a dir, que el retrat dels elements que apareixen a la imatge és
versemblant amb el que trobem a la natura.
En aquesta línia, 
Somewhere62 (Hohn, 2016) ens ha sigut un referent clau
per marcar les directrius de la nostra imatge. Teníem clar que volíem un
paisatge similar, que contingués aigua i que fos com un estany amb
roques i plantes al voltant. A més, volíem que es veiés gran part del cel i
alhora tenir la profunditat que es veia en aquesta il·lustració de
referència.

El primer pas va ser prendre aquestes condicions que ens havíem marcat i
crear uns esbossos a paper per posar-los en comú posteriorment.

Figura 14. Esbossos paisatge.
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HOHN, N. Op. Cit.
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Dir que, tot i que aquest primer tram es va fer amb dibuix tradicional, el
procés de creació de la imatge d’Espectre de seguida va passar a
treballar-se en format digital, amb unes mides de 1920x1080 px i
utilitzant una tauleta gràfica 
Wacom Intuos per dibuixar sobre l’eina
Adobe Photoshop.

Així doncs, de l’agrupació d’aquests esbossos en va sortir el primer
sketch digital de la imatge “vectoritzada”. A partir dels paisatges que
veiem a 
Firewatch63 (Campo Santo, 2016) o a la pintura Lake Thun,
Symmetric Reflection64 (Hodler, 1905) de Ferdinand Hodler, per exemple,
vam decidir que crear un horitzó de muntanyes ajudaria a donar
profunditat a l’escena 2D i a equilibrar l’escala dels elements dins
l’entorn, ja que aquestes muntanyes constitueixen el límit entre les dues
masses visuals, l’aigua i el cel. A més, vam decidir incloure un arbre de
tipus desmai o salze ploraner en un dels costats de la imatge, per donar
pes, forma i consistència a l’esquelet de la composició.

Figura 15. Sketch de la imatge.

63

64

CAMPO SANTO. Op.Cit.
HODLER, Ferdinand. Lake Thun, Symmetric Reflection. 1905. Pintura a l’oli, Musée d’Orsay.


71

Figura 16. Lake Thun, Symmetric Reflection (Hodler, 1905).

El següent pas va ser fer el 
line art de la imatge. A través del qual vam
acabar de donar una forma que ens convencés a tots els elements per tal
de poder resseguir els seus contorns i omplir-los amb una base sòlida,
així ens era molt més fàcil distingir què quedava per sobre de què i
definir una disposició adequada. En aquest procés vam afegir nenúfars
per desordenar una mica l’espai i donar realisme a la situació i vam
prosseguir a incorporar els elements que anaven a ser animats i
interactius.

72

Figura 17. Imatge Line Art. Sense i amb elements.

Arribades a aquest punt, vam començar a fer una primera prova de color.
L’estil artístic d’
Espectre és molt gràfic i plàstic, com veiem a molts dels
seus referents, i alhora pren de base el traç d’aquarel·la dels fons de GRIS
65

(Nomada Studio, 2018). Així, creiem que el color és el que ens ha

permès donar un enfocament màgic als components del paisatge i
aconseguir un to fantasiós en general.

Per fer-ho, hem utilitzat una paleta de colors que comprèn gammes
blaves i verdes per l’entorn del paisatge. De nou ens hem basat en la
il·lustració de Hohn, que estableix aquest acord cromàtic amb una baixa
claredat i saturació. És per això que el nostre paisatge també és fosc,
nocturn, facilitant una connotació misteriosa i intangible.

65

NOMADA STUDIO. GRIS,Devolver Digital, Videojoc, 2018.
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Per una banda, el color blau el trobem al cel, per això el blau és el color
diví, el color del que és etern66 i per aquest motiu l’utilitzem per
transmetre tranquil·litat, transcendència, espiritualitat, pensament i
reflexió. Com diu Eva Heller (2004), per norma un color sembla més
proper com més càlid és; un color sembla més llunyà com més fred és67.
Així, les gammes blaves ens ajuden a donar la distància i la sensació de
profunditat.
Es tracta del color de la fantasia68, fet que remarca el to irreal que
busquem, i ja que és difícil trobar-lo a la natura, el combinem amb les
gammes verdes, les quals hi abunden. La simpatia, l'harmonia, l’amistat i
la confiança, comparteixen el blau i el verd com els dos colors principals
als quals s’associen aquests sentiments. En el contrast del blau diví, el
verd terrenal. La unió de cel i terra.69 D’aquesta manera, el verd ens
aporta naturalesa, frescor i realisme, és el color de la vida i ens ajuda a
transmetre pau i calma. El verd és la cinquena essència de la natura; és
una ideologia, un estil de vida: és consciència ambiental, amor a la natura
i, alhora rebuig a una societat dominada per la tecnologia.70 De la
integració d’aquestes gammes, obtenim el color Turquesa, Maragda, el
verd Hooker, entre d’altres, amb els quals hem pintat tot l’entorn de la
imatge.

66

HELLER, Eva. Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la

razón, E
 ditorial Gustavo Gili, Barcelona,2004, p. 23
67
Ibíd.,p. 24

68
Ibíd.,p. 26
69
Ibíd.,p. 23

70
Ibíd.,p. 105
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Figura 18. Paleta de colors verd.

D’altra banda, hem utilitzat una paleta de colors amb gammes grogues
específicament per als elements protagonistes de les fases d’interacció
(els rius, les cuques de llum i les constel·lacions), així com per a altres
elements amb animació i/o amb luminescència (els fums, el cel estrellat).

El groc és el color que ens dóna l’efecte de llum i brillantor i ens aporta
màgia, emoció i enigma a l’escena. L’utilitzem en els components
interactius i/o animats perquè creiem que dóna l’efecte de vida i potser
diví, i perquè estimula i activa a qui el contempla. Se’l vincula amb
l’activitat mental i la inspiració, a més, “los tonos amarillos calientes
pueden calmar ciertos estados de excitación nerviosa, por eso se emplea
este color en el tratamiento de la psiconeurosis”71, així que ens va bé per
no transmetre agressivitat ni massa energia.
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Ibíd.,p. 86
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Al mateix temps, hem intentant apropar el color groc al blanc, per donar
més claredat i llum, ja que sempre s’ha tractat aquest segon com al color
de l’absoluta divinitat, puresa i ànima.

Figura 19. Paleta de colors groc.

En contrapunt, només ha sigut per a les aurores boreals que hem plantejat
una coloració diferent a la resta i molt variada. Roses, violetes,
taronges..., les aurores constitueixen el final de l’experiència i per això
havien de mostrar un espectacle també des del color i la pintura.

Figura 20. Paleta de colors aurores.
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Afegir que tal com diu Heller el negre és el color del final, contraposat
amb el blanc, el color de l’inici72, hem utilitzat uns fons negres per a
l’escena prèvia a l’interactiu i per a finalitzar-lo.

Quant a la il·luminació de l’escena, aquesta s’ha tractat a fons un cop la
imatge era a 
Unity. Tanmateix, des del disseny artístic s’ha treballat
sempre amb la imatge de nit i amb la presència d’ombres difoses i suaus,
buscant una lleugeresa escènica.

En total hem realitzat fins a tres versions de color, i tot i això, hi ha
aspectes que encara ara canviaríem. El procés va ser primer pintar el
fons, el cel estrellat, l’aigua, i l’horitzó i tot seguit pintar els elements
més propers com les roques, la gespa, les typhes, els nenúfars i el desmai,
i anar-ho modificant a mesura que anàvem veient el resultat.

Figura 21. Imatge a color de l’entorn. Versió 1.
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Ibíd.,p. 129
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Figura 22. Imatge a color de l’entorn. Versió 2.

Figura 23. Imatge a color de l’entorn. Versió 3.

Pel que fa al disseny artístic dels elements a animar, teníem molt clar
com volíem representar-los. Els rius inicials, per exemple, prenen
d’exemple, altra vegada, la imatge 
Somewhere73 (Hohn, 2015), tant per la
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seva forma com pel seu color. A més, les aurores que apareixen a la peça
Kyoto74(Funktronic, 2017) també les hem agafat de base pel seu color i
transparència. Per últim, dir que vam decidir afegir la presència de la
boira per tal d’accentuar una ambientació màgica i misteriosa durant la
transició dels fums.

6.3. 
Les animacions
Les animacions que hem realitzat per a la projecció d’Espectre són, per
una banda, els elements que són susceptibles a ser interactuats i, per
l’altra, aquells components del paisatge que havien d’ajudar a donar vida
a aquest i a treure l’estaticisme de la imatge 2D.

Aquestes animacions s’han creat igualment des del programa Photoshop.
El procés de creació ha sigut el dibuix i la seva modificació frame a
frame, ja que ens ha permès controlar molt més detalladament el
moviment de l’element a animar. I és que algunes animacions, com la del
desmai per exemple, havien de descompondre’s en diferents parts per
poder passar-ho a 
Unity i crear la interacció només amb unes columnes
de fulles d’aquest arbre. Creiem que si no ho haguéssim fet fotograma a
fotograma, no podríem haver aconseguit aquesta interacció.

Tanmateix, dues animacions concretes, la de la boira i la del moviment
de l’aigua, han sigut creades també a Photoshop però a partir de la línia
del temps del programa. En ambdós casos, sí que hem preferit
74
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realitzar-ho així en tractar-se de dues masses amb moviment constant que
no havien de ser interactuades.

Igualment, el següent pas per als dos tipus d’animacions ha sigut
obtenir-ne tots els seus fotogrames. En l’animació frame a frame hem
guardat manualment cadascun dels fotogrames i en el cas de les
animacions de la línia de temps, hem renderitzat i exportat el vídeo amb
una seqüència d’imatges. Tot seguit, hem prosseguit a realitzar les fulles
de contactes o 
16.7.
SpriteSheets amb l’eina GlueIT, la qual ens permet
enganxar en una mateixa imatge tots aquests frames, i passar-ho així
directament al departament tecnològic.

6.4. 
El logo i cartells
El logotip del projecte és la imatge de referència amb la que ens
identifiquem nosaltres mateixes i amb la qual ens reconeixen les persones
externes a l’obra. Per a nosaltres, doncs, era important en el moment de la
seva creació tenir en compte el que volíem transmetre amb Espectre.

D’entrada, el títol ja ens semblava que evidenciava quelcom relacionat
amb la visió, la il·lusió i tot aquest àmbit més transcendent. Tanmateix,
necessitàvem una figura que ens ajudés a transmetre no només aquest
esperit, sinó també l’estil artístic de l’obra.

En aquest punt és quan se’ns va ocórrer la idea de la flor de lotus.
Nosaltres ja coneixíem aquesta flor i sabíem que tenia connotacions
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sagrades per a moltes cultures i religions, i és per això que vam veure que
era ideal per representar visualment l’imaginari d’Espectre i la
importància que li donem a la ment. A més, vam decidir figurar-hi una
dualitat entre les dues flors de lotus, que en definitiva són la mateixa,
però que reforcen el significat d’”espectre”.

Per crear el logo, vam realitzar uns esbossos a paper que posteriorment
vam passar a dibuixar en l’
Adobe Illustrator i ho vam pintar a Photoshop
amb les bases de la imatge que ja teníem creada.

Figura 24. Imatge logo.
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El paisatge sonor es va pensar en funció de les sensacions i
emocions que volíem transmetre. És per això que vam trobar oportú crear
una experiència sonora abstracta i evasiva, una barreja entre música
digital i sons de la natura que ajudés al visitant oblidar-se de l’espai
exterior. Al mateix temps, era molt important aconseguir aportar una
sensació de canvi i moviment, els quals reflectissin els diferents
processos pels quals passava la imatge.

Tal com havíem fet amb el procés de creació de la imatge, abans de
començar a crear la banda sonora ens vam dedicar a fer una cerca de
referents que ens permetessin compartir i establir una mateixa idea de
composició sonora. Un dels referents principals va ser la banda sonora
de 
Kyoto75 (Menhorn, 2017), on es pot veure clarament com el so juga
un paper important a l’hora de remarcar el canvi d’imatge esdevingut
per la interacció que porta a terme la persona. L’ambientació que es
genera a 
GRIS76 (Berlinist, 2018) 
degut a la seva banda sonora també
ens va semblar significativa i expressiva amb el que succeïa i es volia
transmetre al videojoc.

Tanmateix també ens vam fixar en cançons independents com The
Artificial Pine Arch Song77 (Stars of the Lid, 1997), Goldmund:
Threnody78 (Keith Kenniff, 2008) i LUX 479 (Brian Eno, 2012), les
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quals treballen amb sintetitzadors, o composició de la melodia a través
de superposició de sons.

Un cop realitzada la recerca, vam estar analitzant i definint una
16.9.Guia per a la composició de la banda sonora. En aquesta
s’estableixen les diferents bases musicals per a cada un dels estats de la
instal·lació, la quantitat de variacions sonores necessàries per a cada un
dels elements interactius, la tonalitat que buscàvem i l’estil de cada un
d’ells.
Per tal de construir l’imaginari sonor, a partir de la guia que havíem
escrit, vam decidir buscar alguna persona que l’interessés i volgués
col·laborar en el projecte. Així és com vam trobar la Júlia Gaitano i la
Marta Delmont, dues noies disposades a entrar dins l’equip i aprofitar
l’espai per explorar noves vies de creació sonora.

El procés de creació del so el van portar a terme fent ús dels VSTest,
instruments digitals de l’estació de treball d’àudio digital Fruity Loops
Studio, i sintetitzadors, tot mesclant-los en el programa d’edició
AbletonLive, un 
hardware i 
software destinat a la producció, creació i
performance musical. El so final de la instal·lació ha acabat sent un so
evasiu i transformador, subjecte a la interacció de l’espectador.
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Quan ens vam plantejar per primera vegada la possibilitat de
portar a terme una instal·lació interactiva, érem conscients que estàvem
parlant d’endinsar-nos en un àmbit desconegut per a la carrera que
havíem fet. Fins aquell moment, els pocs coneixements que teníem sobre
programació orientada a objectes i ús de sensors, havien estat adquirits
per algun curs, puntual, i extern que havíem fet, en els quals s’havien
après a utilitzar diferents 
softwares, però de forma molt bàsica. Tot i això
no ho vèiem com un 
handicap sinó com una possibilitat d’explorar i
ampliar els nostres coneixements.

Teníem molt clar que per poder portar a terme el procés d’interacció
necessitàvem un sistema d’
Input, el qual s’encarrega de recopilar les
dades provinents de l’usuari o l’entorn; un sistema de programari, el qual
ens permetés processar i interpretar les dades recollides pel sensor, al
mateix temps que construir tot el disseny d’interacció; i per últim un
sistema d’
Output, on poder mostrar els canvis esdevinguts conseqüents a
la interacció del visitant80.

En el moment d’idear 
Espectre com una instal·lació interactiva
controlada a través de la posició i la gestualitat dels visitants, vam
establir que el tipus de sensor que necessitàvem havia de ser capaç de
detectar, en temps real, magnituds físiques de profunditat d’espai, així
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com de detecció de cos humà, i transformar-les en variables elèctriques81.
Com a tal, vam pensar en sensors de càmera, els quals funcionen,
majoritàriament, a través de sensors electrònics CCD i CMOS. Més
concretament vam definir utilitzar la càmera de Kinect, un controlador de
videojocs desenvolupat per Microsoft.

8.1.
La Kinect
La Kinect és un tipus de càmera que permet treballar amb una imatge
plana en color i en el camp de visió volumètric o tridimensional, per tant
ens permet saber a quina distància de la càmera es troben cada un dels
píxels de la imatge de color. Alhora, aconsegueix reconèixer la postura
de la figura humana dividint-la en tres dimensions –permet una detecció
de fins a 20 parts del cos-. A més, fa ús d’infrarojos, detector de colors
per sota del vermell, per tal de controlar la posició i la gestualitat de
l’usuari en entorns amb obscuritat82.

En el moment que vam haver de decidir l’eina de programació interactiva
que utilitzaríem per processar les dades recollides del sensor i construir el
prototip, se’ns va obrir un ventall molt gran de possibilitats. Per una
banda, teníem la possibilitat de fer-ho amb eines de prototipatge a través
de codi, com 
Processing o Unity, les quals treballen mitjançant el
llenguatge de programació com Java, C, C++ o C#. I per altra banda,
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teníem les eines de prototipatge a través de programació diagramàtica, les
quals utilitzen sistemes de connexió de gràfics a través de diferents
operacions83.

Just en aquell mateix període de temps vam començar una assignatura on
se’ns ensenyava el programa de 
Unity,amb una petita base de C#, per tal
de crear la 
demo d’un videojoc en 3D. D’aquesta manera, vam decidir
aprofitar els nous coneixements que estàvem adquirint per poder fer el
prototip del nostre projecte.

8.2. 
Unity
Unity és un motor de joc multiplataforma, desenvolupat per Unity
Technologies, que permet crear i visionar en temps real. El programa
permet treballar a través de gràfics, sons i imatge 2D i 3D, generats a
través d’altres programes com Photoshop, Maya, Cinema 4D, etc. Això
permet fer actualitzacions automàtiques dels arxius que s’estan usant. Al
mateix temps, ofereix un gran ventall de característiques de suport com el
mappejat de llums, d’ombres o el renderitzat de textures. Permet treballar
amb projectes orientats al format 2D, 3D o mixt, a través de la
combinació de càmeres panoràmiques o ortogràfiques. El llenguatge que
utilitza per a la programació orientada a objectes és una simplificació del
C, C++, C# o Java.
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Un dels aspectes favorables d’haver escollit Unity per a la realització del
prototip és la seva àmplia comunitat de suport que hi ha al darrere, la
qual permet accedir a tutorials o fòrums d’usuaris, en els quals
s’intercanvia informació sobre usabilitat del projecte. Tanmateix, existeix
un recurs anomenat 
Asset Store, en el qual es pot trobar un gran nombre
d’extensions, eines o paquets d’
assets que es poden utilitzar de forma
gratuïta, o de pagament, en els teus projectes. Gràcies a aquest repositori,
vam aconseguir trobar un 
Package anomenat “Kinect with MS-SDK”.
Una biblioteca on hi havia tot d’exemples d’escenes on s’utilitzava la
Kinect com a sensor. Cada una d’elles venia acompanyada dels scripts,
on s’emmagatzema el codi, amb comentaris sobre el mecanisme de
processament de la informació, al mateix temps que dos manuals sobre
com inicialitzar el funcionament del sensor en el teu projecte personal.

Segons la taula d’estats que havíem definit a l’hora de plantejar la
instal·lació, teníem clar com havíem de gestionar el flux de dades digitals
recollides en 
scripts, trobats dins del Package, per tal de dissenyar la
interacció i definir els 
eventsque s’activarien en cada moment84.
Tot i això vam decidir que primer de tot faríem un prototip per ratolí, el
qual simulés el sensor de posició, i per tant poder testejar els canvis
d’estat, la interacció, i el moviment que volíem per a cada un dels gràfics,
imatges i sons establerts. Així doncs, podíem definir quin tipus de
contingut de sortida vèiem més factible.
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El dispositiu de sortida també el vam establir només de plantejar la
instal·lació, utilitzaríem la videoprojecció, utilitzant quatre pantalles
retroprojectores, o les parets com a suport de projecció. Tanmateix,
aquesta idea va anar canviant a mesura que el prototip avançava, decidint
finalment que utilitzaríem retroprojecció, per així no tenir problemes amb
les ombres dels visitants, i aportar una major sensació d’evasió a l’espai
físic, amagant els dispositius tècnics.
8.3. 
Procés de creació tecnològica
Com hem explicat a l’apartat anterior, per poder fer els dos prototips hem
utilitzat el programa de 
Unity
. Primer de tot vam fer la demo per ratolí, la
qual es controla únicament amb la posició i la col·lisió d’aquest amb els
elements en escena. En contra, la segona demo és la realitzada per al
sensor de Kinect, utilitzant la detecció del cos i la posició en l’espai, com
a activadors dels 
events.

Per tal de poder realitzar totes dues demos, es va fer un guió tècnic
–
16.3.
Guió d’Estats– sobre com i quan havia d’haver-hi un canvi d’estat.
Tenint en compte els nostres coneixements inicials, la demo per ratolí va
anar evolucionant progressivament, al mateix temps que ho feia la
interacció amb els elements i la disposició dels objectes en l’espai.

En un primer moment vam crear una escena 2D amb càmera ortogràfica
on tots els elements estiguessin ubicats en l’espai a partir de dos eixos.
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Investigant una mica sobre com aportar profunditat a través de l’ús de
l’espai en tres dimensions, vam descobrir que, tot i estar treballant amb
imatge 2D, podíem utilitzar una càmera amb perspectiva i així aconseguir
un efecte de paral·laxi. Aquest efecte apareix amb el canvi de posició
d’un observador respecte l’objecte observat, un estil d’escena de “teatre
de cartó” on tots els gràfics són plans però estan col·locats a diferents
distàncies de la càmera. Això ens permetia no només generar una major
sensació de profunditat sinó que també jugar amb les capes i la posició
per on apareixien i desapareixien els elements.

Figura 25. Escena amb format paral·laxi a Unity.
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Decidir canviar el mode de càmera va suposar importar cada un dels
elements per separat i ubicar-los en la seva posició ideal en l’espai.
Aquesta decisió va suposar, per un costat, contemplar la possibilitat de
moure la càmera en eix Z, i per altra, haver de replantejar la col·locació
de les llums de l’escena, per no tenir problemes de sobreexposició o
subexposició.

En relació a les animacions de cada un dels elements, es va fer un full de
contactes anomenat, 
SpriteSheet, en el qual apareix frame a frame el
moviment de l’element. 
Unity permet retallar equitativament pel nombre
de 
frames que hi ha en el document i separar-los cada un en un sprite
diferent. Un cop fet això havíem de crear el clip d’animació i ubicar els
diferents 
sprites sobre la línia de temps, la qual podies modificar,
afegir-hi components de distorsió o afegir-hi events de canvi. Aquest
sistema també ens permetia combinar més d’un clip de moviment per a
un sol element.

Pel que fa a la interacció amb els diferents elements, aquesta es va fer a
partir del codi de llenguatge C#, el qual permetia un ampli ventall de
possibilitats. Majoritàriament es va jugar amb la col·lisió del ratolí amb
els objectes, i la col·lisió entre ells. D’altra banda es va crear un seguit de
comptadors que són els que calculen, internament, la quantitat d’elements
amb els quals s’ha interactuat. Això ens ha permès jugar amb la
temporalitat del canvi d’estat, fent que sigui el visitant el que determina
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el temps que està en cada un d’ells. Per tal que cada visitant pogués tenir
una experiència diferent de l’anterior, vam crear dos packs complets de
rius i fums que vam combinar en sis grups diferents. Per tant, juguem que
el contingut visionat és una mescla entre gràfics generatius, els quals
venen determinats i canvien la seva morfologia en funció del
comportament del visitant, amb gràfics de vídeo on les accions ja estan
determinades i l’usuari únicament és l’encarregat d’activar-les.

Figura 26. Imatges codi. Enllaç al repositori del codi a G
 itHub.85
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Aprofitant aquestes interaccions vam determinar el canvi sonor de base i
els efectes dels elements al mateix temps que succeïa la interacció. Així,
aporta una major sensació de moviment i es sosté la idea que l’usuari està
sent l’activador d’aquests.

En un primer moment la llum també havia d’anar vinculada a la
interacció de la persona, però durant el procés de creació de la demo per
ratolí, ens vam trobar en alguns problemes de renderització i
processament tant de la imatge com de la mateixa llum. És per aquest
motiu que vam optar per crear tres bases de llums, vinculades entre si a
través d’animacions i controlades a través de la interacció entre
persona-elements.

Un cop finalitzada la 
demo per ratolí ens vam disposar a utilitzar tot allò
que havíem estat aprenent, a través del Package de Unity i tutorials, per
implementar la Kinect i transformar el codi per ratolí. Un cop finalitzada
la demo per ratolí ens vam disposar a utilitzar tot allò que havíem estat
aprenent, a través del 
Package de 
Unity i tutorials, per implementar la
Kinect i transformar el codi per ratolí. Per tal de poder conèixer els
mecanismes que utilitzava per detectar la persona i la seva gestualitat,
calia entendre els diferents 
scripts que contenia el Package. És per això
que vam fer 
un manual, adjuntat en els annexos, on s’expliquen
procediments i elements a tenir en compte. Com també els diferents tipus
de moviments que el programa era capaç de processar.
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El fet de tenir tres escenes -inici, interacció i final – suposava haver de
crear un 
gameObject buit que no fos destruït amb el canvi d’aquestes, i
contingués els 
scripts pel sensor podent-los utilitzar en qualsevol
moment. Per altra banda calia crear un script amb les diferents
gestualitats que el programa havia de detectar en la gestualitat del
visitant.

Per altra banda, per a cada un dels elements interactius, vam haver de
transformar la detecció del ratolí a la detecció de l’usuari, implementant
un codi específic. En el cas dels rius i les aurores, la interacció es realitza
a través de la posició, per tant hi ha una relació entre el lloc que ocupa el
visitant en l’espai i la resposta que dóna el programa. En canvi, tant en la
fase de les cuques com en les constel·lacions i en l’arbre, són els
moviments els que determinen els canvis succeïts.

A mesura que es van anar fent els test d’usuari, vam poder anar veient
quines eren les parts més fàcils d’entendre, com s’establia la corba
d’aprenentatge respecte a la interacció, i quines fases calia repensar. En
són exemple les cuques, les quals estaven constituïdes per dos moviments
diferents. En primer lloc s’havien d’espantar movent la mà de dreta a
esquerra i després pujar cap al cel movent el braç de dalt a baix. En veure
la dificultat que suposava el moviment, vam decidir canviar-ho a només
un moviment, que consistia moure el braç de forma horitzontal, i fer que
el moment d’espantar-les, fos a través de la posició de la persona.
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En la 
demo per ratolí, el projecte està creat en format loop, de tal manera
que quan s’arriba al “final”, quan apareix el logo d’Espectre, al cap de
pocs segons es torna a saltar a la primera escena. Per altra banda el so, en
els dos prototips, segueix la mateixa estructura que la imatge, per tant
trobem els sons de base els quals ja estan establerts, i els sons de les
variacions, les quals van en funció de la interacció.

Figura 27. Característiques Kinect.
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Abans de començar la programació del disseny d’interacció amb
Unity, vam decidir fer un vídeo animat on poguéssim veure i entendre els
diferents estats de la imatge que havíem plantejat, i com aquests es
relacionaven entre si. Al mateix temps, volíem poder construir una
ambientació sonora que servís com a referència per a la Júlia i la Marta,
les quals s’encarregaven de fer el so.

Aprofitant l’assignatura de Cinema d’Animació, en la qual s’explica el
procés de creació d’una animació, vam poder estructurar i elaborar el
Teaser demostratiu, utilitzant el material il·lustrat que teníem fins al
moment. És per aquest motiu que la imatge que apareix en el vídeo
correspon a la imatge que teníem dissenyada en aquell moment i pertany
únicament a la ideació d’una de les pantalles.

Per tal d’aconseguir l’animació, primer de tot vam haver de passar per un
seguit de fases d’ideació i realització. En primer lloc vam elaborar
l’
Storyboard en paper on es veuen representats, en un esbós, els diferents
estats i els elements claus que volíem fer aparèixer.

Un cop enllestit el guió il·lustrat vam escanejar les vinyetes per tal de
comprovar com funcionaven de forma consecutiva. Per poder fer aquesta
fase vam utilitzar 
Adobe After Effects, un programari d’Adobe Systems
que serveix per a la composició d’animació digital, el qual ens permetia
afegir els efectes i les transicions que donarien vida a les imatges. El
resultat d’aquest procés va ser el que s’anomena l’animàtica en el cinema
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d’animació, un vídeo on podíem veure si tot el que havíem ideat tenia el
to i el ritme que buscàvem.

Tenir aquesta primera visió d’
storyboard animat ens va permetre crear un
muntatge sonor amb els referents sonors que s’ajustaven més a
l’experiència que volíem generar, i crear diferents variacions sonores per
a l’aparició dels elements.

Arribades a aquest punt, vam començar la fase de realització. Un cop ens
vam dedicar a passar la imatge a il·lustració digital utilitzant el programa
Photoshop i 
Illustrator,ambdós del programari d’Adobe Systems, la vam
animar posteriorment amb el programa After Effects, amb els efectes i
transicions que havíem escollit anteriorment. Per últim vam acabar unint
la imatge amb la base sonora que havíem muntat i ho vam poder exportar
com a vídeo definitiu.

L’objectiu de la creació d’aquest vídeo va ser, i és, poder fer una
demostració visual i sonora del que es veu projectat. Aquest ens va
permetre adonar-nos de les mancances que tenia la idea, com el pas entre
els diferents estats i l’estaticisme visual, així com les fortaleses que
plantejava, com la creació del to i el moviment intern dels elements
animats.
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L’últim procés al qual s’ha sotmès aquest projecte són els tests
d’usuari. Hem realitzat un estudi d’usabilitat a partir de la demo amb
Kinect que vam aconseguir tancar a inicis de juny i que hem anat
modificant a partir de les observacions d’aquests tests.

Dir que en els passats mesos, ningú més que nosaltres havia provat el
projecte i a més, ha sigut la primera vegada en tot el període de treball
que hem construït la instal·lació com a tal, així que aquest procés també
ens ha servit d’assaig per a la posterior presentació del primer prototip.

Així doncs, l’objectiu d’aquest estudi ha sigut veure quina ha estat la
recepció de la instal·lació, avaluant tant la comprensió del disseny
interactiu i l’aprenentatge dels 
testers, com l’experiència que ells
s’emportaven acord amb el qual esperàvem nosaltres que passés.

Prèviament a iniciar el període de testeig, el dilluns 10 de juny vam
dedicar tot un dia a provar la instal·lació entre nosaltres per procurar que
tot el codi funcionés de cara als testos. Ho vam dur a terme només amb la
Kinect, ja que no disposàvem de projector ni pantalla. Tot i els
problemes, vam aconseguir solucionar-ho tot i tenir un projecte
funcional.
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Figura 28. Fotografies testos autores.

A partir de llavors, durant els següents deu dies vam prosseguir a dur a
terme l’estudi d’usabilitat a l’aula 54.025 de la Facultat de Comunicació
de la UPF. En aquest espai, suficient per realitzar els tests, hem usat el
material de l’aula i per tant, la projecció ha sigut des de davant. A més,
hem delimitat amb cinta l’espai d’interacció.

Figura 29. Test d’usuari aula 54.025.
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En excepció, el dimecres 19 vam realitzar els tests a la Sala Aranyó
(55.S200) de la facultat, un espai de dimensions molt més grans on vam
disposar d’una pantalla de retroprojecció -podent així projectar-hi des de
darrere-, un projector i uns altaveus de més qualitat. De fet, aquell dia no
només ens va servir per fer els tests dels participants, sinó per assajar la
propera presentació del prototip que tindrà lloc a la mateixa sala el dia 25
de juny.

Figura 30. Test d’usuari aula 54.S200.

10.1. 
El procés de testeig del participants
Primerament, per fer d’aquests tests un procés lleuger pels participants,
vam haver de tenir en compte quant podia durar algú fent la instal·lació.
No volíem que la gent coincidís o s’hagués d’esperar, a més que ens
trobàvem subjectes a l’horari de reserva de l’aula. D’aquesta manera,
vam estipular que no podíem abastar més de tres o quatre testos en una
tarda, donant un marge d’una hora aproximadament a cada persona.

103

Amb l’arribada del 
tester a l’aula, fèiem un procediment específic que
creiem important descriure. En primer lloc, li explicàvem a la persona
que el que anava a presenciar era una instal·lació artística, que s’havia de
sentir com en un museu, i que per tant, en tot moment tenia la lliure
elecció de marxar quan decidís que no volia continuar explorant. També,
li comentàvem que era una peça interactiva, que es controlava a través de
la seva posició i gestualitat, i que no podia sortir del rectangle que estava
marcat a terra. Concretament, vam decidir donar aquestes directrius
inicials sobre el projecte des del segon dia de test, ja que molts dels
participants no sabien què anaven a veure i volíem donar-los una mínima
descripció simulant la que podrien trobar als fulletons o plaques de
museus o festivals. D’aquesta manera, entraven amb una expectativa
diferent i més enfocada, menys perduda del que podia ser en un principi.

A part, tal com especificàvem a l’apartat 4.1.La instal·lació, li
demanàvem treure’s el rellotge i el mòbil. També l’informàvem que la
nostra presència dins la sala era la d’observadores i que no podíem dir
res. Per últim, li demanàvem de gravar-lo des de l’esquena i que parlés en
veu alta comentant el que li passés pel cap en relació a la instal·lació i el
que veia o sentia.

La persona es quedava a fora la sala i, en el moment que teníem el
projecte i la càmera preparats, li fèiem un senyal perquè entrés.
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D’aquesta manera, el 
tester es trobava ja amb la instal·lació en estat
latent, a punt per ser activada.

El test del participant durava entre 10 i 45 minuts. Aleshores, paràvem el
projecte i la càmera i es prosseguia a fer el qüestionari. Finalment,
manteníem un diàleg amb l’
interactorsobre l’experiència.

Figura 31. Captures test videos.

10.2. 
Qüestionari del testeig
Tot i que en un principi ja pensàvem filmar els tests d’usuari i anotar les
nostres observacions, vam creure necessari crear un qüestionari on poder
recopilar totes les sensacions i opinions dels nostres testers.

La nostra intenció, doncs, era entrar al detall de cada fase de la
instal·lació, tenint en compte les dificultats o les febleses de cadascuna.
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Així doncs, vam decidir estructurar el formulari de manera que per a cada
fase (els rius, els fums, les cuques de llum, el cel, les constel·lacions, i les
aurores finals) hi hagués una secció amb les seves preguntes
específiques. A més, però, volíem que les persones no haguessin de
contestar sobre les fases que no havien finalitzat o presenciat, i és per
això que abans de cada un d’aquests apartats, vam situar una pregunta
sobre si havien superat o no la fase, redirigint-los en cada cas cap a la
següent secció o cap a l’enviament del formulari.

Cal dir que vam decidir incloure imatges de les fases en cada secció per
tal de facilitar la comprensió de la nostra nomenclatura amb el que s’ha
vist a la projecció.

En el mateix qüestionari, vam afegir una secció de dades personals, ja
que ens interessava veure què coneixien els participants sobre el projecte,
i quins hàbits de consum tenien sobre instal·lacions i art interactiu.
També, un apartat d’avaluació de la instal·lació en aspectes generals, per
veure la satisfacció del 
tester, dificultats, opinions, entre d’altres.

L’enllaç al qüestionari és el següent: https://forms.gle/wRvCEHLA1UZkZWdv9
Adjuntem també un informe diari que conté les reflexions i observacions
del procés, així com els canvis i decisions que es produïen entre un
test/assaig i un altre.
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10.3.Resultats del test i conclusions
En total hem realitzat 17 tests d’usabilitat. Els resultats d’aquest testeig,
han sigut bastant positius i satisfactoris quant a sensacions i emocions.
Hem vist una relació favorable entre el que volíem transmetre amb el
projecte i el que han rebut i s’han emportat la majoria dels participants.

Algunes persones s’han assegut a contemplar la imatge, sense provar
d’interactuar. Els ha transmès calma, serenitat, fascinació, fins i tot tristor
i tensió en algun moment. En general hem notat que la temporalitat s’ha
perdut i que l’espera i la paciència han entrat en joc. En aquest sentit, ens
sembla oportú fer referència a les qüestions del formulari que
preguntaven sobre quant temps creia el tester que havia estat explorant, ja
que la majoria ha estat més estona de la que es pensava. Tanmateix,
creiem que la nostra presència dins de la sala també ha influït a la
percepció del temps i l’espera de les persones. En ser aquests testers
amics o coneguts nostres, creiem que sentien la pressió que ens estaven
fent un favor, fet que per tant ens fa pensar que en realitat haurien marxat
abans de la instal·lació.

Altrament, també hem corroborat que els interactors necessitaven que
passessin coses per poder seguir explorant. Per exemple, una participant
ens va demanar marxar, però just va superar una fase i va decidir
quedar-se per veure què prosseguia. Pensem que potser atabalava no ser
conscients del temps que havia passat des que havien entrat.
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En termes generals, els participants s’han estat entre 3 i 43 minuts dins la
instal·lació. Tothom ha superat les fases inicials dels rius i els fums, però
només una persona ha aconseguit arribar a les constel·lacions i deixar-ho,
i tres en finalitzar tota la peça.

La gran majoria només ha arribat a la fase de les cuques de llum, sense
superar-la, i és on hem trobat més problemes i on la instal·lació ha sofert
més modificacions. D’entrada, ja sabíem que aquesta part era la més
dificultosa, ja que suposa un canvi d’interacció i un aprenentatge a
assolir, però pel que hem presenciat i hem obtingut en els resultats del
qüestionari, podem acabar de confirmar-ho. Creiem que aquesta dificultat
en la corba d’aprenentatge també té molt a veure amb els hàbits de
consum d’aquest tipus de peces interactives, que en general és poc o nul.

Tanmateix, hem vist que els canvis que hem fet en els modes d’interacció
amb les cuques han suposat una evolució positiva en el participant. En un
principi, de la fase dels rius a les cuques hi havia un salt d’interacció, ja
que passàvem d’interactuar amb el desplaçament a fer-ho amb el
moviment dels braços, a més que les cuques contenien dos tipus
d’interacció en la mateixa escena, fet que encara dificultava més la
comprensió. Després dels primers tests, vam voler modificar les cuques
de manera que poguessin ser més accessibles, així que vam fer que
poguessin ser interactuades amb molts més gestos que abans. A part, vam
estipular que la seva elevació de les plantes fos amb el desplaçament, la
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forma d’interacció de la fase prèvia, per tal d’afavorir la corba
d’aprenentatge del participant.

També, vam reduir el nombre de cuques necessàries a elevar per passar
de fase, ja que hem vist que si no es feia molt laboriós i massa llarg.

Així mateix, vam pensar que amb les constel·lacions succeïa quelcom
semblant. Crèiem que dos gestos amb els mateixos braços era complicat
d’entendre i assolir, així que vam estipular que fos la posició del
participant la que trobava les constel·lacions, la que les feia rotar. A més,
vam afegir més quantitat de gestos amb els braços per tal de poder
formar-les, sense haver-te de mantenir uns segons aturat en la posició
com passava abans.

En relació a les aurores, tot i que no tenim gaire quantitat de resultats,
creiem que funcionen bé amb el desplaçament, ja que és una manera
d’interactuar que retorna a l’inici de la instal·lació, i que per tant s’ha
d’haver superat prèviament. Tot i això hem decidit allargar la seva
temporalitat i afegir la interacció sonora, ja que vam veure que amb les
constel·lacions donava molt de joc.

Ara per ara les modificacions que hem fet a partir d’aquests tests han
sigut més per la funcionalitat de la instal·lació que no pas per les
percepcions subjectives, fet que contemplem de cara a l’evolució futura
de la instal·lació. També contemplem la incorporació d’animacions i
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interaccions com la de l’arbre, amb el qual no es podia interactuar al
principi, però que ha tingut molt bona rebuda un cop solucionat.

El producte d’aquests canvis és el que trobem ara com al prototip final
que presentem.

En definitiva, ha sigut un procés curiós i satisfactori, hem vist moltes
diferències entre el que pot arribar a provar una persona i una altra, el que
encurioseix a un i a un altre no. A més, ens hauria agradat fer testos amb
un 
target m
 és variat en relació a l’edat, amb persones més petites i també
majors de 30 anys. Tanmateix, ha sigut un procés molt profitós que ens
ha ajudat molt per tal d’acabar de donar forma al prototip final que tenim.

Els resultats del test es poden consultar en el següent enllaç:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BLcMXS9yCYIyGWQbGDdxK7WieREMKX
RVtmfeKwDeLeE/edit?usp=sharing
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Aquest apartat és un recull en format demo de tot el procés
explicat al llarg de la memòria. El treball continu durant tots aquests
mesos ens ha portat a poder presentar dos prototips de la instal·lació. La
primera, pensada per ser usada amb ratolí, serveix per mostrar el tipus
d’interacció, i els diferents nivells per on passa l’experiència. Ha estat
creada amb el fi de poder ser assequible i utilitzada en qualsevol
ordinador. En el cas de la segona, és necessari l’ús de la Kinect, per tal de
poder-la executar i interactuar.

En el cas de la 
demo per ratolí, s’ha utilitzat principalment el
desplaçament d’aquest per la pantalla, simulant l’acció del participant, en
l’acció del ratolí. Per tant es basa únicament amb la col·lisió d’aquest
amb els diferents elements. En contra, la demo per Kinect, s’ha ajustat al
màxim a les diferents accions establertes en els estats d’acció. Així doncs
es tracta d’una demostració del que succeiria en el disseny òptim de la
instal·lació. Cal dir que totes dues s’han desenvolupat seguint els
processos descrits en la memòria, per tant s’ajusten a gran escala a
l’objectiu d’una instal·lació per a més d’un visitant. A l’Storyboard
prototip,es pot consultar el procés visual per on passa la instal·lació.

Som conscients que la manca de coneixements inicials i la rapidesa amb
la qual passa el temps, han fet que haguéssim de decidir què prioritzàvem
en cada moment. És per això que a continuació fem un recull dels
diferents aspectes a millorar en un futur.
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En l’àmbit visual creiem que és assequible la incorporació d’altres
elements naturals, com animals, o efectes visuals, que aportin una major
sensació de realitat. Al mateix temps, incorporar noves animacions, per a
les plantes, o els nenúfars, amb les quals també es pogués establir una
interacció. Millorar en l’àmbit d’art alguns elements com les roques, o les
muntanyes. Actualitzar el teaser d’animació amb la imatge actual, i
realitzar la il·lustració per a cada una de les pantalles.

Pel que fa a escala tècnica creiem que les diferents possibilitats que
permet la recopilació de dades dels visitants seria ideal aprofitar-les per a
millorar la interpretació dels moviments dels visitants. Crear un
moviment intern a través de l’eix z de la càmera, generant un efecte de
ZoomIn o ZoomOut en la imatge, per tant poder jugar amb la imatge
muntada en format “teatre de cartró”. Aconseguir una major renderització
i processament de les llums, fet que no generaria salts lumínics enmig de
les escenes. Establir un format loop de la instal·lació, la qual tornès a
posicionar-se en un estat latent a l’espera d’un nou interactor.

En definitiva, creiem que tot i els diferents aspectes a millorar i sent
conscients que ens hagués agradat poder presentar més d’una pantalla,
creiem que les dues 
demos presentades, s’ajusten a l’estil narratiu, visual
i tècnic escollit en un inici.
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Després d’haver escrit al llarg d’aquesta memòria el procés
d’ideació, producció i realització del projecte, podem dir que s’han
superat les nostres expectatives. 
Espectre ha suposat veure com les
barreres inicials, principalment en l’àmbit dels coneixements, s’anaven
diluint a mesura que avançava el temps. L’aprenentatge i el treball
continu han fet que aconseguim tancar dues demos funcionals i poder
presentar el prototip de la instal·lació interactiva per a una persona, així
com la ideació de la seva totalitat per a quatre individus.

Durant el procés ens hem volgut apropar a un àmbit principalment
desconegut per a nosaltres com és l’art interactiu, no només en l’àmbit
teòric sinó que també a través de l’experiència personal i física. Així és
com hem acabat assistint a tallers, festivals, exposicions, cursos, o portes
obertes, que ens han permès descobrir i nodrir-nos d’una forma diferent
d’exploració de l’art.

Una de les primeres dificultats amb les quals ens vam trobar, va ser
justament reduir les nostres ambicions inicials creades a través de tot el
que havíem vist i tastat, per tal de focalitzar-les en un sol projecte, el qual
mantingués l’essència de totes elles.

Passada aquesta primera barrera, vam topar-nos amb la realitat de la
situació. Ni érem artistes ni programadores, i això suposava o dirigir la fi
del projecte a una memòria específicament tècnica o enfrontar-nos a
aprendre des de zero tot allò necessari per poder-lo dur a terme. Com s’ha
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pogut llegir, vam optar per tirar-nos a la piscina i intentar materialitzar la
instal·lació, sense saber què en podria sortir.

Aquest any i mig ha sigut llarg, i moltes vegades fins i tot hem volgut
canviar de camí, però les ànsies de veure un resultat i adonar-nos que de
mica en mica la idea anava agafant forma, ha sigut el que ens ha fet
continuar avançant. Ens és gratificant veure com actualment hem
aconseguit fer uns tests d’usuari i una presentació oficial de la
instal·lació, mostrant a la gent el que és Espectre.

Pel que fa a un dels objectius principals del projecte, obrir un espai de
reflexió sobre la temporalitat i la percepció del pas del temps, creiem que
s’ha aconseguit satisfactòriament tal com hem pogut observar als tests
d’usabilitat. Per molts, aquest espai ha suposat una desconnexió dels
afers externs, alhora que una alteració dels minuts que hi passaven dins.
És irònic, però, com durant el procés de creació, nosaltres mateixes hem
perdut aquesta mateixa percepció del temps que posàvem en qüestió. Tot
i això, un cop hem pogut estar presents en els tests, hem tornat a ser
conscients de la nostra posició en defensa de l’objectiu inicial.

Un altre dels principals objectius del projecte és tractar la qüestió del
treball col·lectiu. Tot i no haver-ho pogut materialitzar a través del
prototip, creiem que ho hem pogut treballar a través del mateix
procediment en aquests mesos. El fet que el treball de fi de grau s’hagi de
plantejar amb grups, suposa haver de compartir tota una experiència molt
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intensa de forma contínua. És doncs que s’ha d’aprendre a respectar, a
escoltar l’altre, a avenir-se a gustos i maneres de fer, per tal de no
refugiar-se en l’opinió d’una mateixa. En aquest aspecte, creiem que
haver-nos conegut a través de les assignatures de l’itinerari de
Comunicació Interactiva, ens ha facilitat compartir interessos i
motivacions. Hem pogut veure com a mesura que passava el temps i ens
anàvem coneixent, el motiu pel qual fèiem el treball traspassava la línia
d’obligatorietat acadèmica, convertint-se en alguna cosa més.

I és que d’
Espectre esperem alguna cosa més, però no ens atreviríem a
dir el què encara. Ara mateix sentim que és factible portar a terme la
instal·lació sencera, veient el que hem treballat fins ara i el que hem
aconseguit. Som conscients que hi ha molts aspectes millorables, que no
s’han pogut treballar amb la profunditat que haguéssim volgut, d’altres
que no hem tingut temps d’abastar-los, i d’altres que ens queden per
aprendre. En definitiva, aquesta exploració del treball col·lectiu que
volem traslladar en la instal·lació, s’ha portat a terme de forma interna
veient la complementarietat amb la qual l’hem realitzat.

Per acabar, i poder concloure el projecte, ens agradaria expressar la
nostra satisfacció envers aquest. 
Espectre ens ha permès explorar què és
el temps per nosaltres, obrint-nos un espai i un moment on poder portar a
terme un projecte des de la idea fins a la seva realització tangible, passant
per moments d’investigació i aprenentatge. És per això que no descartem
continuar-lo en un futur.
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14.1. 
Obres interactives
FUNKTRONIC, 
Kyoto.Leap Motion Controller, Japó, 2017.
MOHR, Matthew. 
As We Are, Instal·lació Interactiva, Columbus, 2017.
PANGENERATOR. 
Hash2ash - everything saved will be lost,
Instal·lació interactiva, Warsaw, 2017.
ROBERT. 
Flocking, Leap Motion Controller, 2017.
TEAMLAB. 
Living Digital Forest, Instal·lació Interactiva, Japó, 2017.
TEAMLAB. 
Forest of Resonating Lamps, Instal·lació Interactiva,
Japó, 2016.
VINYALS, Fèlix. 
Electric Wall,Calidos, Instal·lació Interactiva, 2018.
VINYALS, Fèlix. 
Tree of light,Calidos, Instal·lació Interactiva, 2017.

14.2. 
Imatge
HODLER, Ferdinand. 
Lake Thun, Symmetric Reflection. 1905. Pintura
a l’oli, Musée d’Orsay.
HOHN,

Nico.

Somewhere,


2015,

Il·lustració

digital,

https://www.artstation.com/artwork/WKDzG, E
 spanya.

14.3. 
Videojocs
CAMPO SANTO. 
Firewatch,Panic, Campo Santo , Videojoc, 2016.
GIANT SQUID. 
Abzu, 505 Games, Videojoc, 2016.
NOMADA STUDIO. 
GRIS,Devolver Digital, Videojoc, 2018.
THATGAMECOMPANY. 
Journey,Sony Computer, Videojoc, 2012.
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THE CHINESE ROOM i BRISCOE, Robert. Dear Esther, The
Chinese Room, Videojoc, 2012.
14.4. 
Films
Grave of the Fireflies. Dir. Isao Takahata. Productor: Toru Hara. Toho,
2003.
14.5.So
BERLINIST. 
GRIS, D
 evolver Digital, [FLAC/Album], Espanya, 2018.
Brian Eno, Lux 4,Lux, [CD], Warp Records, UK,2012.
Keith Kenniff, 
Goldmund: Threnody, The Malady of Elegance,
[Vinyl/LP/CD], Type, UK ,2008.
MENHORN, Jack. 
Kyoto Leap Motion,Funktronic, [FLAC], 2017.
Stars of the Lid, 
The Artificial Pine Arch Song, The Ballasted
Orchestra, [CD/Vinyl], Kranky, US, 1997.
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16.1. 
Calendari de Producció
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16.2. 
Storyboard paper
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16.10. 
Manual Kinect
KinectManager– Script unit a la càmera.
TwoUsers→ determina quants jugadors hi ha
NearMode→ si la kinect s’utilitza d’una forma propera
ComputeUserMap→ calcular el mapa de usuari
ComputeColorMap→ calcular el color de l’usuari
DisplayUserMap→ mostrar el mapa de l’usuari
DisplayColorMap→ calcular el mapa de l’usuari
DisplaySkeletonLines→ mostrar l’esquelet de l’usuari
DisplayMapsWidthPercent → float que especifica l’amplada de la imatge
utilitzada pels mapes de profunditat i color, com el % de l’amplada de la
càmera. L’altura es calcula en funció de l’amplada. Si el % és 0, es calcula de
forma automàtica perquè coincideixi amb l’amplada i l’altura seleccionades de
la imatge de profunditat. (Posar-ho a 20 aproximadament).
SensorHeight → alçada en la qual està el sensor del terra (metres)
SensorAngle→ Angle d’elevació de la Kinect (graus)
MinUserDistance → Distància mínima en la qual es començaran a calcular les
dades de l’esquelet.
MaxUserDistance → Distància màxima en la qual es processa les dades de
l’esquelet. 0 = no límit.
DetectClosestUser → Boolean per saber si s’ha de detectar a l’usuari més
pròxim a la càmera.
IgnoreInferredJoints → Boolean per saber si detectar les parts del cos que els
separen o ignorar les inferides. Ignorar les parts del cos que no es detecten.
Smoothing → selecció de paràmetres d’aïllament.
UseBoneOrientationsFilter→ ús de filtres addicionals (Script respectiu)
UseClippedLegsFilter→ ús de filtres addicionals (Script respectiu)
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UseBoneOrientationsConstraint→ ús de filtres addicionals (Script respectiu)
UseSelfInterseectionConstraint → ús de filtres addicionals (Script respectiu)
Player1Avatars→ llista d’objectes que seran controlats pel jugador.
Player1CalibrationPose→ Posició de calibració de cada jugador.
Player1Gestures→ Llista de moviments que es detectaran en cada jugador.
MinTimeBetweenGestures→ Temps mínim entre moviments.
GestureListeners

→

Llista

de

GestureListeners.

KinectGestures.GestureListenerInterface

(main

S’ha

camera

o

d’implementar
game

object

controlador)
HandCursor1→ textura GUI que s’utilitza com a cursor del jugador1.
ControlMouseCursor → boolean per mostrar si el handCursor va a cord amb el
mouse
KinectGestures– script llista de gestos (agregar moviments)
Void UserDetected → quan es detecta un usuari i s’escaneja. Es pot inicialitzar
amb KinectManager.DetectGesture();
Void UserLost → automàtic quan no es detecta cap usuari
Void GestureInProgress → invocat quan un moviment està en progrés.
Bool GestureCompleted → invocat quan un moviment està complet.
Bool GestureCancelled → invocat quan un moviment és cancel·lat. Es fa un
reset del moviment i les coordenades.
Moviments
None = 0,
RaiseRightHand → elevació de la mà dreta o esquerra per sobre de l’espatlla i
es manté així mínim 1,0s.
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RaiseLeftHand → elevació de la mà dreta o esquerra per sobre de l’espatlla i es
manté així mínim 1,0s.
Psi → les dues mans s’eleven per sobre de l’espatlla i es manté així mínim 1,0s.
Tpose → les mans es mantenen als costats de forma perpendicular (T) durant
mínim 1,0s.
Stop → una sola mà es troba lleugerament elevada per sota de la cintura.
Wave → una de les mans s’agita en sentit contrari i després cap a la seva
posició.
Click → la mà esquerra o dreta es manté en un lloc durant almenys 2,5 segons.
SwipeLeft → mà esquerra passa a la mà dreta.
SwipeRight → mà dreta passa a la mà esquerra.
SwipeUp → moure cap amunt una de les dues mans.
SwipeDown → moure cap a baix una de les dues mans.
RightHandCursor → la mà esquerra s’usa com a click.
LeftHandCursor → la mà dreta s’usa com a click.
ZoomOut → les mans estan situades davant i juntes, es mouen en diferents
direccions.
ZoomIn → les mans es troben a més de 0,7 m de distància i es mouen cap a
ajuntar-se.
Wheel → les mans es troben a l’alçada de les espatlles i comencen a girar amb
una roda imaginaria.
Jump → el centre de la maluc està situada al menys a 15 cm per sobre de la seva
última posició en 1,5s.
Squat → el centre de la maluc està situada al menys a 15 cm per sota de la seva
última posició en 1,5s.
Push → empènyer cap endavant amb una de les mans en 1,5s.
Pull → empènyer cap endarrere amb una de les mans en 1,5s.
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Gesture related constants, variables i funcions (aquests moviments criden a la
part del cos determinada en l’script KinectWrapper)
leftHandIndex = Índex mà esquerra
rightHandIndex = Índex mà dreta
leftElbowIndex = Índex colze esquerra
rightElbowIndex = Índex colze dret
leftShoulderIndex = Índex espatlla esquerra
rightShoulderIndex = Índex espatlla dreta
hipCenterIndex = Índex centre malucs
shouderCenterIndex = Índex centre espatlles
leftHipIndex = Índex maluc esquerra
rightHipIndex = Índex maluc dret
Com afegir moviments– Script KinectGestures.cs
1. Afegir un nom de moviment a Gestures-enum
2. Afegir un cas al final de la llista creada a la funció CheckForGesture()
3. Cada un té una switch() interna per activar i canviar els paràmetres del
moviment. Tot s’emmagatzema en una estructura interna del tipus
GestureData.
4. L’estat inicial és 0 – el codi necessita detectar si el gest està començat o
no – Es determina la posició d’una articulació (joint) – normalment mà
dreta o esquerra – si la posició és correcta augmenta l’estat.
En el següent estat comprova si l’articulació ha aconseguit la posició necessària
(o la distància des de la posició anterior) en un temps d’entre 1.0 i 1.5s.
5. Si s’ha aconseguit, el moviment estarà finalitzat. Si no s’ha aconseguit
es restablirà a 0 les dades i començarà de nou.
KinectWrapper– script detecció de les parts del cos
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HipCenter = Centre maluc
Spine = maluc,
ShoulderCenter = centre espatlla,
Head = cap,
ShoulderLeft = espatlla esquerra,
ElbowLeft = colze esquerra
WristLeft = canell esquerra,
HandLeft = mà esquerra,
ShoulderRight = espatlla dreta,
ElbowRight = colze dret,
WristRight = canell dret,
HandRight = mà dreta,
HipLeft = maluc esquerra,
KneeLeft = genoll dret,
AnkleLeft = turmell dret,
FootLeft = peu dret,
HipRight = maluc esquerra,
KneeRight = genoll esquerra,
AnkleRight = turmell esquerra,
FootRight = peu esquerra,
Count = contorn
SimpleGestureListener – Script d’exemple de simples moviments listener.
Crida a l’sprite de KinectGestures. Exemples de moviments amb el cos i la mà.
Verifica els moviments que hem afegit a la Kinect Manager. Si es detecta aquest
gest passa x cosa.
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GestureListener - Script d’exemple amb simple moviment de mà en un costat
a l’altre. – Exemple de swipeLeft i swipeRight.
Públic bool GestureCompleted -> verifica si el gest ha estat completat. Si ha
estat detectat ens verificarà quin dels moviments que hem escrit ha estat fet.
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16.11. 
Informe diari del testeig
Dijous 13 de juny

Júlia(43min)
No coneixia el projecte, només havia vist el logo.
Ha arribat fins a la part de les cuques, sense fer-les.
S’ha estat asseguda molta estona, podríem dir una mitja hora o vint minuts.
Ha preguntat si les marques del terra estaven tancades o obertes, si podia sortir o
no.
Quan ha vist el dispositiu, ha vist que estava controlant alguna cosa.
Creia que s’amagava alguna cosa. Hi ha hagut un procés d’exploració de la
imatge en el moment que les llums s’anaven intensificant.
S’ha imaginat un desert i ha donat molta importància a l’arbre.
La temporalitat s’ha perdut.
Durant les cuques ha pogut percebre si havia de fer alguna cosa pel seu
moviment.
A l’inici s’imaginava que la cuca de l’inici s’havia de fer gran.
El so li causava tranquil·litat però alhora hi havia moment que hi havia tensió.
Ha decidit marxar.
Interessant la temporalitat.
Canvis posteriors
→ Hem afegit les typhes en moviment.
→ Hem decidit que farem un procés inicial (apagar mòbils o deixar-los a part i
treure els rellotges, també els farem sortir per preparar-ho tot i fer-los entrar
quan s’hagi iniciat).
→ Hem baixat l’alpha dels rius perquè es detecti que s’ha activat un amb 80%
d’alpha.
→ Si ja has fet un riu, aquell so ja no sona.
→ Renderitzat de les llums
→ Provarem la cuca inicial tal com està ara.
→ Ara provaran el 75% dels rius, no només 3.
→ Hem decidit treure el punt del mig de les marques del terra.
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Divendres 14 de juny

Ari(13,40min)
Pregunta si ha d’interactuar amb la cuca inicial.
S’ha assegut al cap de 3 min.
Es pregunta com funciona, si tenim sensor o alguna cosa. Creu que el que diu o
fa interfereix.
Camina però s’atura a mirar.
Es pregunta perquè no pot sortir del rectangle.
Ha sortit del rectangle a mirar el sensor.
Parla en veu alta.
Se sent com en un estudi sociològic més que en un interactiu.
Creu que no fa res la càmera i que ella no està fent res.
Surt per mirar-ho de prop i torna al punt inicial.
Creu que és progressiu.
Canvis posteriors
→ Decidim deixar clar al participant des de l'inici que el projecte és una
instal·lació interactiva.
→ Decidim continuar mirant si hi ha alguna forma d’accelerar el salt entre
escenes.
→ Millorem el so dels rius.
Zoa(21 min)
No para de caminar a l’inici.
Surt del quadrat per mirar el sensor.
Està intentant saber si fa coses depenent de com es mou i on es posa.
“Com a sentiment és molt misteriós.”
A vegades té la sensació que fa alguna cosa però potser no.
Vol il·luminar per veure què hi ha darrere.
No fa molt cas al so, no li diu res de la seva interacció.
Ha estat a punt d’abandonar, però llavors ha sortit el fum i s’ha quedat.
Diu que són cuques de llum.
Interactua sense voler amb la cuca.
No para d’asseure’s i aixecar-se.
Diu que és molt divertit.
Li hem dit que es tracta d’una instal·lació interactiva.
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“Necessitat de què canviï la pantalla” → allò que dèiem que som conscients del
pas del temps pel canvi. Potser l’agobiava que no sabia quant temps estava allà.
Canvis posteriors
→ Què passa amb les cuques quan no detecta a la persona?
→ El moviment d’interacció per les cuques dificulta la corba d’aprenentatge?
→ Tallem el so de l’inici quan la cuca detecta. Així es nota més que és un canvi.
→ Direm que hi ha un quadrat marcat al terra i que no pot sortir.
Laura(16min)
“No em jutjareu no?”
No sap molt què ha de fer.
Ha anat caminant a poc a poc i parant-se, ha completat la fase dels rius molt
ràpid.
Ha intentat tocar les cuques amb el braç per la seva cara i aplaudint.
En asseure’s s’han aixecat moltes cuques i continua asseguda perquè entén que
així ho fa.
Intenta tocar les cuques per sobre seu, mai per sota.
Té ràbia perquè no sap què ha de fer, però diu que potser no ha de fer res i
gaudir, però creu que ha de fer alguna cosa.
Ara ja sent frustració perquè vol que canviï la pantalla i no sap què fer i a sobre
no es pot moure del quadrat.
Ella diu que també tenia la pressió que ens estava fent un favor a nosaltres.
Li hem dit que és una instal·lació interactiva, que va a través de la detecció de
posició i moviment de la persona.
Canvis posteriors
→ Direm que no és un videojoc.
→ Ara tenim la primera elevació amb desplaçament i segon amb el wave a
l'alçada del pit.
Dilluns 17 de juny
Laura(15 min)
Coneix el projecte de la demo per ratolí.
Fa molts gestos amb la cuca inicial, diu que ha de trobar com activar-lo.
Pot moure les fulles de l'arbre.
Activa els rius sense parar de moure els braços.
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La part del cel no sap com activar-la i voldria il·luminar-la.
Ha intentat interactuar amb els fums i la boira.
Interactua amb les cuques amb els braços però no les hi acaba de donar.
Li agradaria poder saltar.
No para de moure's.
Diu que entén que no hi ha un objectiu lineal, s'ha confós una mica.
Li ha desconcertat que tornessin cap amunt.
Mou molt els braços de moltes maneres i a tots llocs.
Diu que entén que pot interactuar amb la imatge i també amb el so amb el
desplaçament.
Li agrada el paisatge però no s’atura a contemplar.
L’arbre no canvia de color.
Tota l’estona en moviment constant.
Canvis posteriors
→ Hem modificat la interacció amb les cuques perquè no només es pugui
interactuar amb el wave, sinó amb tota mena de gestos de braços (wave, swipe
up, swipe left, swipe right…)

Víctor(34 min)
Ha entès de pressa com funcionaven els rius.
Els ha destapat tots però ha trigat més a omplir-los.
Ha entès el desplaçament per elevar les cuques de les plantes.
Ha provat el braç de lluny però no li ha funcionat. Segueix desplaçant-se i quasi
sense provar els braços.
Poca gestualitat en un inici.
Les cuques segueixen costant molt.
Estrelles calen canviar gestualitat perquè també costa d’entendre-ho.
Ha jugat amb el so de les constel·lacions intentant crear melodies.
--Hem hagut de parar per haver de provar si les cuques agafaven realment tots
els moviments.
Amb les constel·lacions ha començat a moure's i córrer.
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Després de les cuques, mou els braços igual amb les constel·lacions. S’ha
quedat quiet en una i intenta donar-li amb el braç fent swipe i tot de gestos amb
els braços que abans li han funcionat.
Va provant amb els braços i no els atura. O si els ha aturat dos cops, no era
durant el temps suficient.
Creu que ha de formar-les o algun dibuix però no sap com.
Ha provat de jugar amb el so.
Amb les cuques provava d’anar a l’extrem dret perquè la kinect no el detectava
allà i les cuques es paraven i creu que ho feia ell.
Li ha faltat quedar-se uns segons amb el braç aixecat.
Se sent impotent.
Canvis posteriors
→ Reduïm el nombre de cuques que s’han d’elevar de 13 a 9.
→ Les constel·lacions es poden fer des de dos gestos: swipe up i raiserighthand.
Javi(34 min)
No es mou. L'interessa el que veu més al final.
Ha fet un pas endavant i s'ha sorprès del riu que li ha aparegut.
Diu que abans s'ha perdut un canvi i ara no se'l vol perdre i mira fixament a la
pantalla.
No s'adona que fa ell la interacció. "La paciencia tiene su premio."
"¿Cuánto tarda en aparecer esto? Mucho tiempo."
Sap que si espera hi haurà canvi.
Després de 27 min ha entès la interacció dels rius desplaçant-se.
Ha entès que és ell qui fa tot.
Contempla i espera les cuques.
Creu que hi ha un misteri sobre la il·luminació
No vol marxar perquè sap que hi haurà canvi, però tampoc té pressa.
Dimarts 18 de juny

Germán(11 min)
No coneixia res del projecte.
Està caminant amb el punt aturat.
Va caminant a poc a poc però molts cops no mira a pantalla. Amb els fums s'ha
aturat.
Amb les cuques no es desplaça.
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Es distreu amb què succeeix a fora la porta (té vidres).
No s'ha immutat de la seva interacció amb les cuques.
El canvi de base sonora el fa tornar a estar atent.
Jaume(28 min)
No es mou de la posició inicial. Quan ha entès que és el desplaçament, ho ha fet
molt ràpid.
Ha interactuat amb l'arbre.
De seguida ha aixecat els braços per tocar les cuques.
Ha trigat més a veure que el desplaçament elevava les cuques.
Se sorprèn molt amb l'arbre.
Intenta tocar les constel·lacions amb els braços aixecats. Es queda quiet mirant
com roten.
Ha completat una constel·lació i diu que ha passat alguna cosa. Es pregunta
perquè les altres no s'han convertit.
Es queda jugant amb el desplaçament.
Ha completat i ha vist que desapareixen si marxa de pressa mentre s'estan fent.
Si veu que no aconsegueix formar-les, mou molt els braços i ràpid.
Ha entès que ha de formar els dos punts.
Segueix utilitzant els braços amb les aurores.
La il·luminació de l'arbre amb el pas de les cuques segueix sense funcionar.
Canvis posteriors
→ Revisem temps en escena final i aurores.
→ Afegir més possibilitats de gestualitat a les cuques.
→ Decidim canviar el so de les aurores com per les constel·lacions.
→ Afegim gest per sobre del cap a les constel·lacions.
Pol(14 min)
No coneix res del projecte.
Entén el desplaçament i es pregunta si el so va amb el seu moviment.
Ha explorat i ha entès fàcilment que elevava les cuques amb el seu
desplaçament.
Prova amb els braços sobre el cap i mou l'espatlla.
Va separant els peus.
Prova amb la seva ombra davant el projector.
Ha interactuat amb les cuques però no ha trobat la relació
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Descobreix que el seu moviment té relació amb el so.

Miki(38 min)
S'ha estat molta estona quiet.
Diu que a mesura que es mou veu com està composta la imatge i que com més
endavant vas més es veu. Creu que és aigua.
Amb les cuques intenta sobretot amb els braços amunt.
S'ha assegut un moment i sempre es manté al costat esquerre de les cuques.
Porta molta estona sense provar els braços.
Es queda quiet, sense interactuar, i s'ha tornat a seure.
Contempla, no té pressa
Veu com el seu moviment es van creant els rius
Fa el gest però li costa de veure la relació amb les cuques
Té molta paciència.
Canvis posteriors
→ El canvi de color de l'arbre ara funciona.
→ Allargat el tempo de les aurores.
→ Hem afegit més gestos a les cuques.
Dimecres 19 de juny (SALA ARANYÓ)
La sala té molta més obscuritat.
Joan(21 min)
Coneixia el projecte.
Prova els moviments amb els braços amb les cuques.
Es queda mirant com volen les cuques.
Veiem que l’alçada influeix en la detecció del sensor, ja que ell es troba al terra.
És per això que decidim afegir un wave per sota les cames.
Pensem tornar a afegir el wave per sota les cames. També treure que les cuques
tornin a zero quan tornen a les plantes. Perquè si no es fa llarg i costós.
Desconeixia la part de la interacció amb les constel·lacions. De seguida ha
completat una.
Ha ballat amb el so de les constel·lacions, li ha fet gràcia.
En alguns moments intenta ajupir-se per arribar a fer la interacció.
L'ha completat tot, i l’obscuritat no li ha sigut cap problema.
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Canvis posteriors
→ El so del portàtil ha d’estar a 50 i variar el so a través la taula de so.
→ Hem canviat que les cuques no tornin a un recompte de 0 tocs en posar-se a
les plantes. Així si ja tenia dos tocs acumulats, els segueix tenint.
→ Hem arreglat el so de les aurores perquè sonin més estona.
→ Hem afegit un wave per sota del maluc en interactuar amb les cuques.
Lucas(21 min)
Coneixia una mica el prototip per ratolí.
Ha aplaudit.
Ha pogut fer ràpidament el moviment de les cuques i les ha elevat ràpidament.
De seguida ha elevat els braços amb les constel·lacions. Prova amb dos braços
alçats i prova de fer escala de sons.
S'ha adonat que deixaven de girar un cop les completava.
Volia acabar totes les constel·lacions.
Amb les aurores no sabia si havia de fer alguna cosa, però s’adona que van
canviant.
Coneixia el projecte, però no la interacció.
Albert(3 min)
S'ha assegut a mirar la pantalla.
Ha fet passos puntuals per l'espai i ha corregut per fer aparèixer els rius.
Ha decidit marxar aviat perquè no ho ha entès.
Gerard(4 min)
No es mou per l'espai.
No ha completat els rius.
Paula(6 min)
Ha entès la interacció dels rius.
Mou els genolls.
Es queda quieta mirant les cuques. Quasi marxa, però just ha vist que s'elevaven
les cuques i ha decidit quedar-se.

158

Dijous 20 de juny
Julieta(20 min)
Diu que sembla un espai lúgubre, com una cova. Li recorda a un videojoc.
Té curiositat per veure què hi ha més enllà.
No entén la fase de la primera interacció.
Nota molt l'espera, que algú allà també està esperant que faci alguna cosa.
Espera mútua.
Ha donat puntades de peu a la fase dels rius.
El posicionament del dispositiu a la vista.
A partir dels fums, l'espai no li sembla tan lúgubre, però li sembla estrany,
desconegut.
Reconeix les cuques com a animals i que s'espanten.
Diu que aquest espai és el típic que suggeriria calma però li transmet tensió
també.
S'ha assegut amb les cuques, les elevava però no ha intentat tocar-les amb els
braços en cap moment.
Es fixa molt en l'aigua.
Té la sensació que ha d'esperar alguna cosa.
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