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En l’ampli context del World Wide Web, dels mons virtuals, de la galàxia Web 2.0 i 
de tots aquells nous «llocs» que han canviat l’estil de vida de milions de persones, 
es troben espais peculiars de participació, de crítica i de diàleg. 
 
Experiències de participació en línia; festivals, exposicions i galeries virtuals; 
recerca i difusió de programari lliures; plataformes de crítica social i política, etc., 
són només alguns dels escenaris en els quals l’art, la creativitat i les noves 
tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) es troben i convergeixen. 
 
Aquests espais de diàleg, zones de crítica i fluxos de coneixement que componen el 
títol d’aquest article, es troben en el que podríem definir, seguint els cèlebres 
conceptes baumanians, com a univers líquid. El web, la xarxa, aquest espai dinàmic 
i en moviment entre realitat i virtualitat, es caracteritza per ser aquest «lloc de 
llocs» en les aigües del qual floten les múltiples experiències citades anteriorment. 
 
L’art, en totes les seves ramificacions i irradiacions, arriba a ser una eina 
comunicativa sorprenent i penetrant. La seva capacitat de transmissió, vinculada 
als avenços tecnològics, és cada vegada més ràpida i extensa. Com remarca el 
crític italià Germano Celant, «a partir de l’última dècada, obrar artísticament es 
constitueix com a creació d’imatges que procedeixen d’aparells electrònics i que són 
transmissibles a una velocitat extrema, en tots els llocs i totes les xarxes, Web i 
Internet. Una transmissió que arriba a un nivell planetari i que esfondra els últims 
confins de la producció visual. Les imatges produïdes per l’artista poden ara 
aparèixer a la pantalla de qualsevol ordinador i constituir un esdeveniment 
comunicacional, fins al punt de posar en comunicació les cultures del globus 
sencer».1 

 
Llavors, la comunicació sense fronteres i la trobada entre cultures diferents permet 
avançar cap a nous models plurals i cap a noves formes de sociabilitat. La xarxa 
d’Internet es converteix en un continent en el qual conviuen —com anuncia el títol 
de Bauman (2008)— «múltiples culturas, una sola humanidad», i en el qual 
s’eclipsa l’element intermedi de la frontera. 
 
El valor social de les tecnologies ja no es pot posar en dubte. Com explica Carlos 
Scolari, «totes les tecnologies de la comunicació són socials pels valors que 
imprimeixen als seus productes, pels processos de consum que desencadenen, per 
les concatenacions que estableixen amb altres tecnologies dins del que Pierre Lévy 
denomina la xarxa sociotècnica (1992). Tampoc no podem suposar que la nostra 
subjectivitat sigui incòlume davant d’aquests processos. Totes les tecnologies de la 
comunicació són cognitives, per la manera com transformen la nostra percepció del 
món, per la capacitat de reprogramar-nos com a usuaris, pel que ens deixen (i no 
ens deixen) fer. Mai no ens cansarem de recordar una de les frases cèlebres de 
McLuhan: «Primerament modelem els nostres instruments, després ells ens 
modelen a nosaltres (First we shape our tools, thereafter they shape us).2» 

 

*Doctorand i becari del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona.
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Les pràctiques artístiques contemporànies estan, alhora, profundament influïdes per 
les evolucions dels instruments i dels processos comunicatius i, en conseqüència, 
estan transformant les seves pròpies maneres de percebre i representar el món. Es 
desenvolupen nous espais i nous temps de creativitat i es construeixen llocs 
transversals i participatius que reconeixen la xarxa com el seu territori privilegiat. 
Cada vegada més, en l’univers vinculat a les pràctiques artístiques es generen 
models col·laboratius, es construeixen nous espais de trobada i es creen 
plataformes de caràcter relacional. 
 
Les transformacions actuals, sobretot en els territoris híbrids entre art i 
comunicació, són múltiples i complexes, i per això es fa necessari desenvolupar 
estudis i anàlisis que parteixin de diferents perspectives. 
 
Com observa Alicia Murria, «la indústria tecnològica i Internet, de manera 
fonamental i en poc més de quinze anys, han redibuixat l’accés a la informació, al 
coneixement i la seva distribució, han modificat substancialment les nostres 
maneres de comunicar i relacionar-nos, han multiplicat exponencialment el control 
sobre els individus i han alterat de manera dràstica el concepte de privacitat, per 
esmentar només alguns dels seus efectes. També, i paral·lelament, han propiciat 
espais d’actuació horitzontal i participació col·lectiva, abans difícilment imaginables, 
les dimensions del qual depassen països i estats».3 Encara que, després, l’autora 
qualifiqui de massa resistents alguns discursos propis de la cultura i de l’art —
principalment els que estan vinculats a les institucions—, no es pot negar que, 
sovint, són les mateixes pràctiques artístiques les que converteixen aquests 
dispositius electrònics en eines més humanes i les que els utilitzen com a 
connectors entre persones i cultures o com a mecanismes de crítica sociopolítica. 
 

Espais de diàleg 
 
Les dinàmiques i els mecanismes de trobada, en les diferents societats 
contemporànies, s’han multiplicat i diversificat d’una manera impressionant. Si 
anteriorment la cita, la reunió, el meeting tenien lloc principalment a través d’un 
desplaçament i d’una trobada física, ara hi ha cada vegada més dispositius que 
permeten ajuntar-se més enllà de l’espai físic. 

 
Gràcies a la complicitat de la xarxa i a la difusió enorme de les eines participatives 
de la nova comunicació —les que pertanyen a la generació i al model 2.0—, s’estan 
organitzant, cada vegada més, festivals, exposicions i esdeveniments de caràcter 
artístic i creatiu en línia. 
 
Seguint el model 2.0 cal citar el Festival d’Art en Línia (Online Arts Festival) que 
organitza la Xarxa EMYAN (Euro-Med Young Artists Network),4 l’objectiu principal 
del qual és promoure les eines de les tecnologies de la informació i la comunicació 
en relació amb les arts i la creativitat. La Xarxa EMYAN, a través d’aquest festival i 
d’altres projectes, proposa una trobada virtual entre joves artistes i investigadors 
de l’àrea euromediterrània, i qüestiona així els problemes actuals relatius a les 
fronteres i a la mobilitat. 
 
Com els mateixos organitzadors expliquen i remarquen, «mitjançant la creació d’un 
festival d’art en línia i la integració dels sistemes d’interconnexió com a plataforma 
per exhibir obres d’art, la Xarxa EMYAN s’ha establert com una iniciativa que 
permet accedir a una expressió diferent, sovint invisible en l’àmbit dels mitjans 



Universos i metaversos: aplicacions artístiques dels nous mitjans 

 

3 

públics. L’expressió juvenil individual no és l’únic objectiu del Festival d’Art en Línia, 
sinó que aspira més aviat a contribuir en l’àmbit de la cooperació cultural a la regió 
euromediterrània. La idea és alimentar els valors de la coexistència social i cultural 
de les cultures de la Mediterrània a través de les tecnologies dels nous mitjans. Un 
dels aspectes fonamentals de permetre una plataforma en què els joves artistes 
puguin participar amb la seva creativitat en l’àmbit mediterrani és fomentar el 
coneixement, els valors i les percepcions mútues en aquesta regió. L’EMYAN ha 
representat un bon exemple en el camp de la mobilitat virtual i l’ús dels nous 
mitjans en la creació i promoció d’obres artístiques dels joves de la regió 
euromediterrània mitjançant l’organització anual del Festival d’Art en Línia amb un 
pressupost gairebé nul».5 

 
Altres projectes expositius, duts a terme amb la complicitat de la xarxa, que es 
poden citar, són la Biennal Web organitzada pel Museu d’Art Contemporani 
d’Istanbul6 o el Festival en Línia d’Arts Digitals (FONLAD)7, que organitzen diverses 
associacions culturals de diferents països europeus. 
 
Un altre exemple interessant d’exposició en línia és el projecte que es va 
desenvolupar a Espanya el 2008 per a l’Any Euromediterrani del Diàleg 
Intercultural, concretat a la pàgina web 2008 Culturas8. La iniciativa va consistir en 
una convocatòria de peces d’art i una exposició virtual. Entre les quaranta peces 
elegides pels quatre comissaris (Eugenio Ampudia, Bruno Galindo, María Rubín i 
Elena Vozmediano) hi ha diferents formats d’expressió: curts, música, fotografia, 
videoart i net.art. 
 
Com s’explica en la presentació del projecte, «2008 Culturas pretén generar una 
plataforma que permeti i faciliti la comunicació, l’intercanvi d’experiències i el diàleg 
entre les diferents cultures utilitzant Internet com a espai comú i de trobada. El 
projecte es proposa així contribuir a la sensibilització envers el respecte per la 
diversitat cultural i, alhora, subratlla el patrimoni cultural comú en un marc en el 
qual els ciutadans seran els protagonistes. 2008 Culturas neix com una iniciativa 
que se serveix d’Internet com a mitjà democràtic i dinàmic per a l’estimulació 
creativa de persones de tot el món».9 Veiem aquí que Internet, el Web, es proposen 
com un espai de trobada, una plataforma intercultural que estimula i facilita el 
diàleg i la comunicació. Les exposicions en línia, com podem observar, es 
multipliquen, i la majoria es proposen com a espais interactius, participatius i 
interculturals. 
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Zones de crítica. Fluxos de coneixement 
 
En l’autopista global d’Internet i de les comunicacions digitals encara hi ha molts 
obstacles i moltes ambigüitats que requereixen i ens imposen una atenció crítica 
constant. El poder econòmic de les empreses que gestionen les telecomunicacions, 
el control dels mitjans de comunicació, la censura, la bretxa digital, etc. són temes 
que cal tenir en consideració abans de cedir totalment a la fascinació i a les fàcils 
utopies digitals. Com expressa Christiane Paul, «the Utopian promise of this era is 
“Technologies for the people” and a many-to-many (as opposed to one-to-many) 
broadcasting system that returns the power over distribution to the individual and 
has a democratizing effect. The Internet promised immediate access to and 
transparency of data and, in its early days, was dominated by research and 
educational institutions and was a playground for artistic experimentation. The 
dream of a “network for the people” did not last long, however, and from the very 
beginning, it obscured the more complex issues of power and control over media. 
While the Internet is hailed as a “global” network, only a portion of the world is 
connected to it. At a time when the traffic on the information superhighway was 
consistently increasing in the US, many other countries had not yet come along for 
the ride, largely due to the lack of local access and the fees charged by 
telecommunications companies; wide areas of the world do not have access to the 
Internet and some countries have been subject to government-imposed access 
restrictions. The Internet itself quickly became a mirror of the “real” world, with 
corporations and e-commerce colonializing the landscape. While the burst of the 
“dot com” bubble ended a lot of the hype surrounding the Internet economy and led 
to reconsiderations of e-commerce, the industry of digital technologies is very much 
alive».10 

 
Alhora, i en contrast amb la cara comercial i especulativa de la xarxa, hi ha el 
vessant activista, propagat i augmentat per múltiples pràctiques artístiques que 
intenten subvertir les dinàmiques corporatives i de poder i que s’insereixen en els 
plecs comunicacionals de la xarxa aprofitant l’extensió infinita de la galàxia 
d’Internet. A la xarxa es pot recontextualitzar qualsevol tipus d’informació i 
desenvolupar fluxos alternatius d’idees i reflexions crítiques. Christiane Paul aporta, 
entre d’altres, un exemple d’un treball artivista realment interessant i útil per 
entendre aquesta idea de fluxos d’informacions crítiques. L’obra They Rule11, de 
Josh On, permet als usuaris endinsar-se en les intricades relacions de poder que hi 
ha entre les empreses més importants dels Estats Units. En la pàgina web es poden 
desplegar uns mapes i uns diagrames que revelen els vincles i les connexions dels 
directors d’empreses amb l’elit del poder. Un sistema oligàrquic posat en descobert 
gràcies als mecanismes comunicatius de la xarxa digital. 

 
Com explica Christiane Paul, «as a vast distribution network, the Internet obviously 
provides an ideal platform for disseminating information, staging interventions and 
protest, or supporting remote and underrepresented communities».12 Internet es 
configura llavors com a espai de reflexió i zona crítica en què tota la informació pot 
ser subvertida i recontextualitzada: «Corporate models in activist art point to the 
fact that the Internet radically reconfigures context and the boundaries of the 
physical world: on the Web, every artist’s project is always embedded in (only one 
click away from) the context of corporate sites and e-commerce. The alternative 
space of the Internet resists our traditional, physical model of ownership, copyright, 
and branding. As an open system and archive of reproducible data, the Web invites 
or allows for instant recontextualization of any information».13 
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Seguint la mateixa línia, podríem esmentar diferents exemples de pràctiques 
artístiques que, d’una manera o una altra, utilitzen la creativitat i els mitjans 
digitals per aportar crítiques als sistemes polítics, econòmics, socials i culturals 
actuals. 
 
El col·lectiu artístic DerivArt14, format per un dissenyador digital (Mar Canet), un 
artista plàstic (Jesús Rodríguez) i un sociòleg de les finances (Daniel Beunza), 
desenvolupa espais en línia i obres de crítica social i treballa en les interseccions 
entre art, finances i tecnologia. Un dels seus projectes, Casastristes15, consisteix a 
delinear un mapa interactiu en el qual apareixen les anomenades cases tristes —
cases buides, abandonades, inutilitzades— per sensibilitzar sobre el problema de 
l’accés a l’habitatge. A través d’un procés de detecció i localització, utilitzant el 
programari de Google maps, s’ha donat lloc a una creixent base de dades 
interactiva que permet visualitzar i denunciar aquest fenomen. Casastristes es 
perfila com un projecte artístic i una eina crítica de comunicació, de participació i de 
debat. 
 
Un fenomen interessant que s’aprofita de les noves dinàmiques de treball en xarxa 
i que, alhora, les critica, és el crowdsourcing art. Crowdsourcing és un terme que 
van encunyar l’escriptor Jeff Howe i l’editor Mark Robinson, de la revista Wired, i 
que neix de la unió de les paraules crowd (multitud) i outsourcing (externalitzar 
una activitat productiva, és a dir subcontractar). El seu significat i la seva aplicació 
es poden entendre d’una manera bastant ambigua i múltiple. Si, d’una banda, es 
pot aplicar a les experiències multitudinàries, voluntàries i participatives, com 
podrien ser, per exemple, els projectes wiki, d’altra banda assumeix unes 
característiques de treball massiu i d’explotació. 

 
L’artista nord-americà Aaron Koblin ha desenvolupat diferents treballs de 
crowdsourcing art valent-se, per exemple, del sistema de teletreball d’Amazon, 
l’anomenat mechanical turk. A través d’aquesta pàgina web moltes persones 
ofereixen treballs en línia en què es paguen cèntims de dòlar als participants perquè 
duguin a terme el que anomenen tasques d’intel·ligència humana (human intelligent 
task). Així, el 2006, Koblin, amb el projecte The Sheep Market16, va demanar a 
10.000 treballadors d’aquesta plataforma que dibuixessin una ovella que mirés cap 
a l’esquerra. Cada dibuix animat es va pagar a 2 cèntims de dòlar. El treball pretén 
estimular una reflexió sobre la condició alienant dels teletreballadors del món 2.0 i 
l’ovella vol simbolitzar el concepte de clonació. El 2008, Koblin, en col·laboració 
amb Takashi Kawashima, va dur a terme un projecte similar. A Ten Thousand 
Cents17, 10.000 mechanical turks van dibuixar, cadascun, un fragment d’un bitllet 
de 100 dòlars, i van cobrar només un cèntim per persona. Aquest projecte, com 
remarquen els mateixos artistes a la pàgina web, «explores the circumstances we 
live in, a new and uncharted combination of digital labor markets, “crowdsourcing”, 
“virtual economies”, and digital reproduction».18 Les economies i els mercats 
virtuals són, sens dubte, territoris tèrbols que val la pena investigar a través de 
penetracions i ingerències artístiques. 
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Els infinits fluxos d’informació i de continguts que circulen per la xarxa també 
donen lloc a fenòmens interessants d’apropiacionisme i de recreació artística. 
Segons el crític francès Nicolas Bourriaud: «Des del començament dels anys 
noranta, un nombre cada vegada més gran d’artistes interpreten, reprodueixen, 
reexposen o utilitzen obres fetes per altres o productes culturals disponibles».19 Un 
exemple que, en certa manera, es pot vincular a aquest estil, ens el proporciona 
l’obra Googlegramas de Joan Fontcuberta. Els Googlegramas són uns fotomosaics 
digitals obtinguts sense recórrer al procés fotogràfic clàssic, sinó a partir de la 
recopilació de milers d’imatges d’Internet. Un programari de fotomosaic, Google i 
diferents criteris de recerca —les imatges són el resultat de diferents paraules 
clau— són les eines que ha utilitzat el fotògraf català. Si Bourriaud declara que 
«l’apropiació és, en efecte, el primer estadi de la postproducció; ja no es tracta de 
fabricar un objecte sinó de seleccionar-ne un entre els que existeixen i utilitzar-lo o 
modificar-lo d’acord amb una intenció específica»,20 el mateix Fontcuberta precisa: 
«Googlegramas és un projecte que justament negocia amb la utopia de la 
connectivitat i el lliure intercanvi d’informació».21 
 
Altres dinàmiques crítiques entre art, creació i informació són, per exemple, les que 
giren entorn del tema del programari lliure. La recerca sobre el codi obert, open 
source en anglès, es desenvolupa entorn de pràctiques i experiències participatives 
la finalitat de les quals és compartir fluxos de coneixements lliures. Diferents 
artistes i activistes en línia aposten pel lliure intercanvi d’informació i per desafiar el 
sistema econòmic del mercat de la informàtica i de les tecnologies. Com remarca 
Christiane Paul: «The philosophy of free data and information exchange is the 
driving force behind the open source (and “Copyleft”) movement, which promotes 
unrestricted redistribution and modification of source code (provided that all copies 
and derivatives retain the same permissions). [...] Many artists and activists 
commonly make the source code of their projects available to the public and give 
them control over the processing of information in attempt to shift and balance the 
power structures of media control».22 

 
Finalment, vull esmentar el projecte esferas de moebio (Santiago Ortiz).23 La 
creació d’esferes interactives que flueixen en l’espai virtual és la base d’un procés 
narratiu i semàntic en què es relacionen paraules i conceptes en múltiples idiomes. 
A través d’aquestes esferes virtuals es van conformant infinites xarxes relacionals i 
vertaders universos de paraules, de coneixement i de diàleg. 
 
Exemples infinits d’encontres entre art, creativitat, comunicació, tecnologies i 
universos digitals se succeeixen a la xarxa i per la xarxa. Fluxos d’idees i de 
coneixement s’alliberen gràcies a noves formes de relació i de connexió. El 
potencial creatiu és immens; la capacitat crítica, infinita. 
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