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La  realitat  augmentada  (RA),  també  coneguda  com  a  realitat mixta,  és  una 
tecnologia  que  s’ha  desenvolupat  recentment  i  que  han  adoptat  les  pràctiques 
artístiques, no només com a mitjà d’experimentació formal sinó com a eina per 
generar noves experiències estètiques, noves maneres de visibilitzar conceptes i, en 
definitiva, com a mitjà de reflexió sobre el context i les pràctiques socioculturals 
actuals. Així, representa una nova tendència o «tipologia» dins del complex àmbit 
de  les  pràctiques  artístiques  vinculades  als  mitjans  digitals  d’informació  i  de 
comunicació (TICD).
Com  en  el  cas  de  cada  nova  tecnologia  integrada  en  la  creació  artística,  les 
particularitats materials i els sentits simbòlics que se li associen donaran lloc a unes 
condicions  de recepció  i  d’interpretació  determinades,  no  només com a objecte 
artístic sinó també en relació amb tot un context sociocultural i el seu «utillatge 
mental»  específic.  Així,  mitjançant  diversos  exemples  de  l’ús  artístic  de  l’RA, 
n’analitzarem les especificitats i  les possibilitats estètiques en relació amb altres 
pràctiques artístiques i culturals, com ara la realitat virtual (RV), els locative media 
o el videojoc per construir, a partir d’aquí, una possible xarxa de sentits, significats i  
implicacions sobre la nostra concepció del món en el context de la societat de la 
informació.

Introducció: les noves «tipologies» artístiques

Per comprendre el sentit que adquireix l’RA en relació amb les pràctiques socials i 
artístiques de la nostra època, es podria fer una petita reflexió sobre la relació entre 
la  complexitat  de  les  pràctiques  artístiques  vinculades  a  les  TICD  i  el 
desenvolupament tecnològic.
Perquè, justament, la complexitat esmentada, és a dir, la multiplicació d’àmbits i 
direccions en què es desenvolupa aquest tipus de creació artística —des del net.art 
fins al  bio art, passant per la realitat virtual i el  game art— podria explicar-se en 
relació  amb  l’enorme  i  ràpida  multiplicació  de  mitjans  tecnològics  i  la  seva 
convergència  entorn  de  l’ordinador  i  d’Internet.  Però  podria  explicar-se  també 
entorn de l’ús extraartístic o quotidià que es fa d’aquestes tecnologies i de les noves 
pràctiques culturals que es desenvolupen al voltant de cadascuna. Per exemple, el 
videojoc, més enllà del substrat tecnològic, representa una nova pràctica cultural de 
lleure  que,  com  a  fenomen  de  masses  i  per  totes  les  implicacions  lúdiques, 
ideològiques  i  estètiques  que  comporta,  ha  estat  adoptat  per  les  pràctiques 
artístiques com a mitjà de creació i reflexió.
Així, en l’era digital —com ha ocorregut al llarg de tota la història de les pràctiques 
artístiques, tot i que fonamentalment a partir de la Revolució Industrial—, cada pas 
en l’evolució de les condicions materials de la vida social  —és a dir,  cada nova 
tecnologia o mitjà tecnològic— que dóna lloc a noves pràctiques socials, dóna lloc 
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també a noves «tipologies» de pràctiques artístiques que adopten aquest mitjà com 
a eina creativa en funció de com es concep el món en aquest moment determinat 
(cosa que hem anomenat utillatge mental). 
La infinitat de «petites» noves tecnologies que s’associen a l’ordinador i a Internet i 
que  han  inundat  amb  una  rapidesa  sorprenent  els  mercats  i  la  nostra  vida 
quotidiana —amb més o menys velocitat des que van aparèixer—, s’integren també 
en la pràctica artística. Aquest és el cas, com hem assenyalat, de l’RA, però també 
d’altres tecnologies com ara els sistemes de localització i rastreig (GPS, Bluetooth, 
Wi-Fi, etc.), que han passat a formar part de l’expressió i la reflexió creativa en 
forma de locative mediai. Tanmateix, això no significa que una nova tecnologia faci 
desaparèixer les anteriors ni  que s’usi  de manera exclusiva, sinó que tendeix a 
integrar-se,  a  convergir  i  a  relacionar-se amb els  mitjans anteriors.  Tampoc no 
suposa una «revolució» artística, sinó que la novetat sempre és relativa. Malgrat 
tot,  com hem dit,  aquesta novetat  relativa no està exempta de característiques 
particulars que incumbeixen al nou mitjà específicament i a la manera en la qual 
convergeix amb els altres, tant en l’àmbit tècnic com conceptual i temàtic.

Realitat augmentada i pràctiques artístiques

La  realitat  augmentada  és  un  sistema  de  visibilització  d’informació  en  tres 
dimensions (3D), que se superposa a la realitat física en temps real. La «realitat 
mixta» que en resulta es capta i representa en una pantalla o en un altre dispositiu 
de  visibilització,  tot  i  que  també  es  pot  projectar  directament  sobre  espais  i 
objectes.  En el  primer cas,  la  pantalla  esdevé la  interfície,  el  dispositiu  que no 
només permet accedir a l’espai virtual  sinó que actua com a membrana que el 
separa i l’uneix amb l’espai realii. Com explica Hupkens citant Bimber o Kangas, «la 
clau de l’RA és crear  un alt  nivell  de  consistència  entre els  entorns  reals  i  els 
virtuals» o «suplementar la realitat afegint objectes a una vista del món real» iii. 
Per  a  molts,  l’RA  representa  no  només  un  pas  més  respecte  a  l’RV,  sinó  la 
superació, és a dir, és la nova forma que adquirirà en el futur. Malgrat les similituds 
entre  totes  dues  —sobretot  pel  que  fa  a  les  bases  tecnològiques—,  la  lògica 
d’aquestes  pràctiques  és  oposada,  cosa  que  —com veurem— té  conseqüències 
importants  sobre  l’experiència  del  món  a  què  donen  lloc.  L’RV  genera  entorns 
immersius a què l’usuari accedeix, mentre que l’RA opera el procés contrari; és a 
dir,  en  l’RA  la  informació  es  trasllada  des  del  ciberespai  —l’espai  virtual  de 
comunicació i dels fluxos d’informació— fins a l’espai físic que ocupa l’espectador, 
malgrat que aquest es «captura», com hem assenyalat, en l’interior de la pantalla.
La tecnologia complexa de l’RA, tot i que existeix des de fa més d’una dècada iv, 
encara  no  s’ha  desenvolupat  plenament.  Consisteix  bàsicament  a  combinar 
dispositius, que van des de pantalles òptiques transparents o pantalles de mescla 
d’imatges  fins  a  GPS,  càmeres  digitals  i  virtuals  en  3D o  acceleròmetres,  com 
també  de  programari  de  posicionament  i  detecció  d’objectes.  Els  sistemes  de 
visibilització principals són els cascos (head mounted display), que també s’utilitzen 
en l’RV, els displays de mà (com ara telèfons mòbils) i els displays espacials, en què 
la pantalla està separada del cos de l’usuari (per exemple, en el cas de l’ordinador). 
Aquesta última modalitat és la que més s’empra en l’àmbit del  disseny, en què 
també destaca l’ús de codis quick response (QR), una variant més potent dels codis 
de  barres  que pot  escanejar  una càmera  web  i  aportar  informació  extra  sobre 
l’objectev.
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La comercialització a gran escala va començar a partir del 2006, fonamentalment 
en aplicacions de telefonia mòbil,  disseny i  videojocs. Tanmateix, l’ús encara no 
està gaire estès en altres àmbits, inclòs el de les pràctiques artístiques. Malgrat 
això, els exemples que en trobem en aquest camp mostren uns resultats estètics i 
d’interacció que li auguren un futur prometedor.

Un dels pioners en l’ús creatiu de l’RA és l’artista neozelandès Julian Olivier. Entre 
altres projectes amb RA, entre el 2007 i el 2008 va crear LevelHead, una instal·lació 
formada per una sèrie de cubs de plàstic,  a les vuit cares dels quals apareixen 
impresos  codis  QR.  Mitjançant  una  càmera,  a  la  pantalla  aquests  codis  es 
converteixen en els  diferents  espais  d’una casa.  L’espectador/usuari  ha d’ajudar 
l’habitant a recórrer aquests espais mitjançant el moviment dels cubs i es veu a la 
pantalla interactuant amb l’espai virtual tridimensional, que a les seves mans no és 
res  més  que  un  conjunt  de  cubs  plans  i  codis  illegibles.  D’aquesta  manera, 
l’orientació  espacial  es  posa  a  prova  a  la  pantalla  com  a  part  del  joc  i  la 
superposició entre l’espai virtual representat i l’espai real que habita.      

Un altre projecte d’Olivier és The Artvertiser, que es desenvolupa des del 2009. És 
una peça  urbana d’RA que reproposa  els  espais  publicitaris  dels  carrers  com a 
superfície per exposar-hi art, i llocs com ara Times Square de Nova York, la Puerta 
del  Sol de Madrid o Shibuya Tokio com a espais potencials d’exhibició.  La peça 
sobreescriu  imatges  provinents  del  món  artístic  sobre  els  anuncis  publicitaris. 
Mitjançant un programari que reconeix cada anunci de manera separada i amb ajut 
d’un telèfon mòbil o d’unes ulleres binoculars, els anuncis es converteixen en una 
mena de tela sobre la qual la imatge —que s’emmagatzema en una base de dades
— se situa automàticament. Així, l’espai físic, l’espai urbà, manté l’entitat i la nostra 
presència, però es veu transformat per aquesta sobreescriptura d’informació.

Un altre projecte que mostra un ús interessant de l’RA com a mitjà artístic és The 
Auratic  Body de  The Einstein’s  Brain  Project  (2004).  Aquest  col·lectiu  artístic 
canadenc fa anys que treballa sobre la visibilització de diverses activitats humanes 
en dispositius i fórmules que permetin representar l’activitat corporal de maneres 
noves.  En  aquesta  línia,  The  Auratic  Body es  proposa  fer  visible  l’aura  dels 
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participants mitjançant dispositius d’RA. Uns sensors capten l’energia dels cossos, 
un ordinador la processa per definir-ne la forma auràtica i després es reconstrueix 
sobre  el  cos  de  l’usuari  mitjançant  sistemes  similars  als  que  hem vist  en  els 
exemples anteriors.

Els  àmbits  principals  en  els  quals  l’RA  sembla  obrir  possibilitats  creatives  són 
l’escultura i, sobretot, l’arquitectura, atès que materialitzen el somni d’aconseguir 
estructures dinàmiques i canviants que vagin més enllà de l’estaticitat tradicional 
d’aquests mitjansvi. Un exemple en són els projectes de l’arquitecte espanyol Pablo 
Valbuena, autor de la sèrie Augmented Sculpture, amb què explora la temporalitat 
de l’espai com a transformació, partint de construccions geomètriques que ocupen 
un espai físic en què superposa projeccions tridimensionals i seqüencials que es 
poden  modificar.  El  resultat  és  un  espai  geomètric  virtualment  augmentat  amb 
capacitat  per  alterar  les  múltiples  dimensions  de  l’espai–temps,  que  també 
dialoguen  amb  l’espectador  a  través  del  so.  Valbuena  ha  desenvolupat  també 
aquest tipus d’instal·lacions en espais públics, com ara al City Hall de l’Haia o a la 
instal·lació Entramado per al Medialab–Prado de Madrid.

El que és fonamental de tots aquests exemples és la manera com donen lloc a una 
experiència  de  la  realitat  que  és  inseparable  de  la  informació  virtual.  Com  a 
subjectes que habitem l’espai real, en aquest tipus d’experiències l’espai no queda 
ni eliminat ni relegat a un segon pla a favor de la informació, sinó que els dos 
elements s’integren com a part de la mateixa experiència estètica i perceptiva.

4

Pòster de la primera exhibició de The 
Artvertiser a Madrid

Resultat visual de The Auratic Body



Universos i metaversos: aplicacions artístiques dels nous mitjans

L’experiència de la realitat o l’espai com a hiperespai

Transformar l’experiència d’allò real no és una experiència exclusiva del tipus de 
pràctiques  artístiques que acabem de definir.  De fet,  podríem dir  que totes  les 
pràctiques artístiques, com a construccions simbòliques de la societat, són i han 
estat sempre reguladores de les concepcions del món des d’una mirada crítica i una 
experiència pràctica que s’allunya d’allò que és quotidià,  i  així  han transformat, 
d’una manera més o menys significativa, la nostra experiència de la realitat.
Tanmateix,  en  l’era  digital  aquesta  relació  amb  l’experiència  sembla  que  es 
transforma  d’una  manera  molt  més  radical.  Això  es  deu,  en  l’àmbit  de  les 
pràctiques artístiques, per exemple, a la importància creixent que adquireixen la 
interactivitat i la tactilitat, que situen l’espectador en el centre de tota experiència 
estètica.  Però,  més  enllà  de  les  pràctiques  artístiques,  en  totes  les  pràctiques 
materials de la societat actual en general la realitat es veu afectada pel pes que 
adquireix «allò virtual», que, com a cosa en potència i no en acte, fa de doble del 
món,  l’atrau  cap  a  les  seves  lògiques  i  transforma  la  manera  en  la  qual 
l’experimentem. Podríem dir que l’experiència del món en l’era digital la determinen 
l’aparent oposició real/virtual i les maneres amb què aquestes dues dimensions es 
relacionen,  i  que  aquest  «virtual»  el  representa  fonamentalment  el  ciberespai. 
Intentem entendre millor aquest procés.

En primer lloc, cal assenyalar que, tot i que allò real i la nostra experiència de la 
realitat es componen de dimensions múltiples, hem de reconèixer que l’espai —i el 
temps com a dimensió inseparable— són elements fonamentals de la configuració, 
ja que són les coordenades en què es desenvolupa la nostra vida quotidiana i a 
partir de les quals la percebem i l’entenem. Per això aquí interpretem l’experiència 
de la realitat com a experiència de l’espai. Així, el desenvolupament del ciberespai 
com  a  «doble»  de  l’espai  virtual  suposa,  en  realitat,  transformar  la  nostra 
experiència espacial de la realitat. És per això que allò espacial ha adquirit tanta 
importància en els discursos sobre la cultura actual i el motiu per què les pràctiques 
artístiques contemporànies, inclosa l’RA, apareixen —com hem pogut inferir dels 
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exemples— inevitablement lligades a aquests discursos i marcades tant en l’àmbit 
de la representació simbòlica com de la interpretació.
La importància del ciberespai rau, com explica M. Castells, en el fet que la societat 
actual —que ell denomina societat xarxa— s’estructura d’acord amb aquest espai de 
comunicació a Internet. Això suposa que, com hem assenyalat, totes les lògiques 
d’aquesta  societat  interconnectada  de  manera  permanent  —inclosa  l’espacial— 
queden absorbides per la xarxa.

Així, si prenem en consideració les definicions de P. Levy quan diu que el ciberespai 
és «el nou mitjà de comunicació que emergeix de la interconnexió mundial dels 
ordinadors»vii i  que  es  caracteritza  com a  espai  immaterial  per  la  capacitat  de 
«generar  diverses  manifestacions  concretes  en  diferents  moments  i  llocs 
determinats, sense estar per això unida a un lloc o a un temps particular»viii —és a 
dir, per la desconnexió de les coordenades físiques de l’espai i el temps— resulta 
fàcil  entendre  per  què  l’aparició  del  ciberespai  hauria  donat  lloc,  en  època 
contemporània, a una quantitat enorme de discursos que qüestionen les nostres 
relacions amb el territori i el lloc. S’explicaria, doncs, per què en l’era digital l’espai 
físic  no  es  concep  com  l’àmbit  estable  en  el  qual  es  poden  desenvolupar  les 
activitats humanes sinó com un «espai dels fluxos» que habiten subjectes ubics i 
desterritorialitzats.

És a dir, en el moment en què apareix el ciberespai, allò virtual com a oposat a allò 
real  adquireix  un paper  fonamental  en la  nostra  concepció  de  l’espai  físic,  que 
davant  de  les  pressions  d’allò  virtual  semblava  que havia  de  desaparèixer,  i  el 
desenvolupament de tecnologies i pràctiques com l’RV no farien més que reforçar 
aquest imaginari. Com ja hem assenyalat, l’RV és un tipus de pràctica immersiva en 
la  qual  l’espai  real  desapareix  en l’experiència  de  l’espectador.  És  a  dir,  l’espai 
virtual arriba a superposar-se completament a l’espai real. Al cap i a la fi, es tracta 
de fer realitat el desig que va inaugurar el cinema de creuar la pantalla per habitar 
l’espai que hi ha al darrere. Però a mesura que les tecnologies digitals augmenten 
la interacció amb aquest espai virtual, la possibilitat de deixar enrere allò real, es fa 
més tangible. Altres pràctiques com ara el videojoc immersiu en primera persona o 
l’èxit  d’universos  virtuals  com  ara  Second  Life  mostren  aquesta  atracció  del 
ciberespai, davant del qual la realitat física espacial i les relacions socials que s’hi 
estableixen semblen sucumbir totalment.

L’imaginari de la ciència-ficció, tant literari, amb títols com ara  Neuromante,  com 
fílmic, amb títols com ara ExisteZ, Nirvana o Matrix, va fins i tot més enllà i ja no 
només «elimina» l’espai físic sinó que fa obsolet també el cos.
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Malgrat  que  totes  aquestes  pràctiques  continuen  vigents,  la  manera  en  què 
evolucionen ens fa pensar en un tipus d’experiència de la realitat espacial diferent, 
determinada  per  una  relació  nova  entre  allò  real  i  allò  virtual.  En  funció  dels 
exemples artístics de l’ús d’RA, però també en relació amb els  locative media  —i 
amb totes les pràctiques que es basen en aquestes tecnologies que, a través dels 
telèfons mòbils o les aplicacions d’Internet, s’han integrat en la vida quotidiana— 
podríem dir que la relació entre aquests dos espais s’ha invertit: ara és l’espai real 
el que atreu cap a si, cap a un lloc concret, la informació virtual. Tanmateix, si 
anem més enllà en el sentit pràctic dels exemples que hem vist, notarem que la 
relació real–virtual actual ja no es basa en una superposició imaginària en la qual 
un  atreu  l’altre,  sinó  en  una  convivència  dels  dos  en  què  la  superposició  pot 
«materialitzar-se» visualment. És a dir, la tendència actual és cap a la convivència, 
la  indiferència  i  el  reforç  mutu  d’aquests  dos  tipus  d’espais  que  componen  la 
realitat.
Tant les noves cartografies que sorgeixen dels locative media com la possibilitat de 
modificar  i  reinterpretar l’espai  físic  mitjançant l’addició d’informació  que aporta 
l’RA i que es representa de manera tridimensional se situarien en l’àmbit del que 
hem anomenat  territoris informacionals,  àrees en què el  flux d’informació  en la 
intersecció entre el ciberespai i l’espai físic es controla digitalmentix. Estarien en la 
línia del que Lev Manovich anomena  espai augmentat, que defineix com «l’espai 
físic en què se superposa informació dinàmica i canviant»x.

La  qüestió  que  resulta  fonamental  en  relació  amb  aquestes  noves  maneres 
d’experimentar la realitat espacial respecte a la informació virtual és que, davant de 
la impossibilitat que generen d’entendre allò virtual i allò real de manera separada i 
com a oposats,  sorgeix  una manera nova d’entendre l’espai,  que determina les 
maneres com ens relacionem amb ell, en ell i les maneres en què experimentem la 
realitat respecte d’aquests factors.

Podríem dir que aquesta manera d’entendre l’espai suposa, en realitat, l’aparició 
d’un  nou  tipus  d’espai  que  podríem  anomenar  hiperespai, en  el  sentit  que  es 
compon de dimensions reals, virtuals i subjectives múltiples que el converteixen en 
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un  espai  en  transformació  constant  i  amb  què  podem  interactuar  de  diverses 
maneres habitant simultàniament allò real i allò virtual.

Les pràctiques artístiques analitzades, a través de diverses experiències estètiques 
en  aquest  espai  híbrid  i  amb  aquest  espai,  ens  permeten  mostrar  i  prendre 
consciència  de com,  implícitament,  les  TICD modifiquen constantment  la  nostra 
experiència de la realitat en l’espai–temps. Però, alhora, en utilitzar les tecnologies 
de manera creativa i en tractar d’ampliar-ne els usos i els sentits, elles mateixes 
contribueixen a transformar l’experiència d’allò real.

NOTES
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i Aquest terme el va encunyar, l’any 2003, Karlis Kalinis en una conferència al Centre Nacional de Nous 
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Comunicación  Móvil  y  Nuevo  Sentido  de  los  Lugares.  Una  Crítica  sobre  la  Espacialización  en  la  
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Noción  Tradicional  de  Cartografía,  revista  ArtNodes,  núm.  8,  «Locative  Media  y  Práctica  Artística: 
Exploraciones sobre el Terreno», Universitat Oberta de Catalunya, 2008.

ii La funció de la pantalla com a interfície–membrana adquireix el sentit ple amb la pantalla de l’ordinador, 
tot i que ja era present en la pantalla cinematogràfica o televisiva. Precisament per aquesta interpretació 
de la pantalla com a cosa que uneix i separa allò virtual d’allò real, la història de les pràctiques artístiques 
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Ventana: Alicia A Través del Espejo», publicat a la revista digital InterArtive, núm. 6, gener de 2009.

iii HUPKENS, Thijs. Retracing the Body and Space, An Exploration of Augmented Reality Applications on 
Mobile Phones,  treball de recerca per al Seminari «Get Real!», màster de Noves Tecnologies i Cultura 
Digital,  Universitat  d’Utrecht,  9,  novembre  de  2009,  pàg.  2.  A: 
http://www.getrealtime.nl/course/author/tom, consultada el 15/03/2010.

iv L’RA com a tal apareix el 1992, quan Tom Caudell encunya el terme. Alguns dels dispositius necessaris 
per posar-la en marxa s’estan desenvolupant des de la dècada del 1960 com a part de les tecnologies de 
l’RV. D’altres es desenvolupen específicament en les dècades del 1980 i el 1990, i d’altres encara són 
d’aparició més recent.

v HALLER, Michael, BILLINGHURST, Mark i THOMAS, Bruce, Emerging Technologies of Augmented Reality 
- Interfaces and Design, Idea Group Publishing, 2007.

vi Altres propostes són les de les «Media Façades» que ha desenvolupat l’estudi germànic d’arquitectes 
Realities: United, que intenten representar els fluxos d’informació i  integrar-los al  paisatge urbà, per 
exemple mitjançant façanes interactives de llum, com ara la instal·lació BIX per a la Kunsthaus de Graz o 
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L., Hoy en Art Futura (06): Ralities: United, consultat a http://elastico.net/archives/realidad   aumentada/  , 
el 20/03/2010.

vii LEVY, Pierre, Cibercultura, Barcelona: Anthropos, 2007 (1997), pàg. 1.

viii Ídem., pàg. 33.

ix Ibídem, nota 1 (Lemos).

x Per a Manovich, els espais dels grans centres urbans en què l’arquitectura està recoberta de pantalles —
Times Square a Nova York o els centres comercials de Tòquio, Hong-Kong o Seül— o els espais quotidians 
en els quals, a través de la pantalla de l’ordinador o el mòbil, s’obren infinites dimensions a l’«espai dels 
fluxos» també serien exemples d’aquest «espai augmentat». MANOVICH, Lev. The Poetics of Augmented 
Space. A http://manovich.net, 2005 (2002), consultada el 22/03/2010.
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