
Universos i metaversos: aplicacions artístiques dels nous mitjans  -   1 

Geografia digital. Noves maneres de cartografiar l’espai immaterial 
 

Modesta di Paola* 
 
 
 

«Ara, per contestar la vella pregunta d’on som, aparentment cal deixar 
la Terra i viatjar a l’espai, i més exactament al ciberespai d’una xarxa 
global de satèl·lits»1. 

 
 
 

Durant l’última dècada hem sentit parlar del fenomen social entorn de la 
massificació dels mapes virtuals, una massificació —com sabem— que ha provocat 
una revolució tecnològica en l’àmbit geogràfic i que, així, ha fet que apareguin nous 
àmbits d’estudi relacionats amb la geografia. Als anys vuitanta es va definir el 
terme geomàtica per representar la ciència de la Terra i de la informàtica. La 
geotelemàtica, més recent però encara sense una definició oficial, comporta un 
avenç substancial en el camp geogràfic gràcies a l’ús de les tecnologies i de les 
telecomunicacions actuals. Albert Botella Plana i Joan Carles Olmedillas, dos 
enginyers de les telecomunicacions i professors a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, han definit la geotelemàtica com «el conjunt de recursos tècnics que 
permeten desenvolupar activitats sobre el territori amb un coneixement previ de la 
posició en la qual ens trobem, amb accés a serveis de telecomunicacions i amb 
disponibilitat d’informació geogràfica del territori en què estem ubicats»2. A termes 
que la geografia general ha emprat àmpliament , com ara cartografia o 
fotogrametria, en la geotelemàtica s’hi afegeixen conceptes com ara posicionament 
per satèl·lit i teledetecció. Alguns d’aquests dispositius poden definir-se com a 
pròtesis tecnològiques que acompanyen el subjecte contemporani diàriament, des 
del telèfon mòbil amb connexió a Internet i GPS fins als ordinadors portàtils. 
 
Dins de l’àmbit de la geotelemàtica, la geografia digital és una expressió més que 
un àmbit d’estudi, que descriu la llibertat amb què els usuaris d’Internet poden 
crear o participar en la creació de mapes a partir dels seus criteris d’espacialitat, 
temporalitat i sentit creatiu. 
 
M’agradaria aprofitar aquesta ocasió per interpretar la geografia digital de manera 
més adequada i més concreta al nostre àmbit d’estudi. El que plantejaré durant 
aquesta ponència és individuar ràpidament les connexions històriques i estètiques 
entre la geografia convencional i les noves geografies digitals, i concloure amb 
alguns projectes artístics que utilitzen la geografia digital com a eina per intervenir 
en el territori i representar-lo. 
 

Homer (VIII aC), considerat una autoritat en geografia, creia en una terra circular i 
plana circumdada per l’oceà, per on va vagar Ulisses en un llarg recorregut 
nostàlgic de retorn a Ítaca. El viatge d’Ulisses ha representat en la interpretació 
històrica d’Occident l’afany de coneixement i la curiositat inesgotable dels grans 
viatgers en la recerca d’allò desconegut. El 1999 Francisco Jarauta va publicar un 
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article titulat «¿Qué pasó con Ulises?»3, en què el filòsof reflexionava sobre com 
s’ha transformat el nostre imaginari en relació amb el viatge. La meva reflexió 
intenta desenvolupar-se a partir de les preguntes: Què va passar amb Ulisses quan 
va acabar el viatge? Què va passar amb el mite quan allò desconegut es va 
començar a traçar a les cartes geogràfiques i els viatgers van esgotar el món? Com 
ha canviat la visió del món en l’evolució de la cartografia? 
 
La relació més antiga entre la cartografia tradicional i la cartografia digital (Google 
Earth, Google Maps, etc.) es pot individuar ja en els orígens històrics de la 
cartografia. 
 
Des del mapa d’Hecateu de Milet fins a Eratòstenes de Cirene, passant per 
l’ecumene d’Heròdot d’Halicarnàs (segle VI aC), que va demostrar empíricament 
que la Terra és rodona en mesurar amb precisió un arc mitjà, les primeres 
temptatives històriques d’esbossar la geografia han estat intents per demostrar o 
desmentir l’existència del mite. En el món antic, el viatge va ser el mitjà que va 
portar l’home a preguntar-se per l’existència real dels llocs de què parlava la 
literatura mitològica, cosa que és semblant a la relació realitat–irrealitat del nostre 
món actual que representen les imatges virtuals, sobretot en l’àmbit filosòfic. 
 
A diferència dels mapes del món antic, els mapes T-O (Orbis Terrarum) de l’edat 
mitjana representaven la creença i experiència d’una cultura mística que situava la 
cristiandat en el centre. Aquesta visió del món representava «una manera de 
pensar que va inspirar la tasca humana en gairebé tots els àmbits de la vida 
medieval, des de la construcció de catedrals fins a les croades»4. La funció 
ideològica dels mapes la constituïen conceptes i símbols i representava un món pla 
i sense perspectiva. 
 
La perspectiva, com a instrument per comprendre la realitat, arribarà més tard, en 
el Renaixement. La visió ptolemaica —els historiadors de l’art ens la van ensenyar 
fa temps— està en la base de la perspectiva, que veu la centralitat de l’home i del 
seu protagonisme com a creador del món5. De fet, el redescobriment al segle XV de 
la Geographia de Claudi Ptolemeu d’Alexandria (segle II dC) va coincidir amb l’era 
dels grans viatges europeus d’ultramar. Els seus mesuraments de la Terra i el rigor 
del seu sistema de latitud i longitud per posicionar-se van contribuir que els 
atrevits navegants del Renaixement s’endinsessin als oceans. L’experimentum 
maris va canviar per complet el criteri amb què l’home va començar a viure 
l’experiència de l’espai, com també la manera de representar-lo. A partir dels 
viatges interoceànics de Colom, Magallanes, Del Cano, Drake o Cook, dissenyar la 
nova imatge del món ja no va ser una tasca del metafísic sinó del geògraf amb el 
suport de tècniques empíriques. 

 
Feia falta completar el viatge al voltant de la Terra —dibuixar-la, documentar-la i 
cartografiar-la en tota l’extensió— per donar pas a la modernitat i, amb ella, a la 
globalització. Martin Heidegger ens transmet aquesta idea de la modernitat quan 
afirma que «l’essència de l’edat moderna és la conquesta del món com a imatge. El 
terme imatge significa en aquest cas la configuració de la producció 
representadora»6. La globalització, que en l’època contemporània es considera una 
novetat, és en realitat el fenomen més obvi d’un procés geogràfic que comença 
quan els mercants–viatgers, cartògrafs i conquistadors exploten la Terra i 
comencen a representar-ne el valor ideològic o econòmic. El viatger James Cook, 
per exemple, a més de circumnavegar el planeta va impulsar els primers viatges 
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organitzats cap a llocs desconeguts i verges del globus7. És significatiu constatar 
que, en la mateixa època de Cook, apareixen noves tècniques d’observació que es 
vinculen, d’una banda, a l’observació científica i, de l’altra, a l’aplicació de la visió 
del món com a espectacle. 
 

Des del Panorama fins al Panoramio. De la visió total a la visió global 
 
Un primer pas cap a la visió del món com a espectacle s’estableix el 1790 amb el 
Panorama, una gran pintura de 360 graus de Robert Barker que envoltava 
l’espectador completament. En l’àmbit específicament geogràfic també comença a 
anunciar-se la visió total del món. Com nota el filòsof alemany Peter Sloterdijk, 
Alexander von Humboldt, considerat el pare de la geografia moderna universal, en 
la descripció física del món que desenvolupa en els cinc volums de Kosmos, no va 
triar un lloc de la Terra per mirar la resta de l’univers. Al contrari, d’acord amb la 
Il·lustració i amb la nostra època, elegeix un punt de l’espai extern per apropar-se 
a la Terra com un visitant que arriba d’una estrella desconeguda. El moviment 
descendent s’allunya del règim de la mirada metafísica típica dels mapes de l’edat 
mitjana i anuncia l’òptica astronàutica8. Històricament, el coneixement i la 
representació del territori han recaigut en la narració lineal del viatger i en la 
cartografia vectorial del militar. Com descriu Paul Virilio a Guerre et cinéma9, la 
intimitat entre cinema i aviació va permetre, des dels inicis coetanis, reformular la 
logística de percepció militar que calia conduir després de la Segona Guerra 
Mundial a la formulació d’una verdadera estratègia de visió global. Els primers 
satèl·lits els va desenvolupar als anys cinquanta el Departament de Defensa nord-
americà, amb finalitats militars. Les recerques militars sobre el territori també van 
ser les responsables del començament del desenvolupament del sistema de 
posicionament global (GPS) dels anys vuitanta. El primer satèl·lit de teledetecció de 
la superfície terrestre es va posar en òrbita el 1978. 
 
Des de l’experiència de Panorama, que embolcallava completament l’espectador, 
fins arribar a les aplicacions més modernes en pantalla de la visió satel·litària, 
passant per les projeccions cinematogràfiques, s’ha establert definitivament la visió 
del món com a espectacle i la mirada vectorial. Quan el territori comença a 
representar-se mitjançant sistemes d’informació geogràfica (SIG), tècniques 
geotelemàtiques i imatges per satèl·lits, es van crear instruments nous per 
percebre d’una manera molt més àmplia l’espai a causa de l’aviació, els satèl·lits i 
la cartografia virtual. El sistema GPS de posicionament global i Google Earth, amb 
el zoom de vista d’ocell, adopten el punt de vista del satèl·lit. La visió vectorial des 
de l’univers no només ens permet tenir una imatge completa del món sinó que 
també ens ofereix la possibilitat de redescobrir el que ja s’ha descobert i 
d’explorar-ho fins a la profunditat dels oceans o fins als cims més alts de les 
muntanyes. 
 
L’ús del web 2.0 com a eina per publicar informació i com a plataforma interactiva i 
col·laborativa ha permès enriquir els continguts gràcies a la intervenció directa dels 
usuaris. Google, per exemple, ha col·laborat des del principi amb incorporacions 
com ara Panoramio, un projecte nascut a València que permet pujar fotografies de 
paisatges fetes per tothom. Les possibilitats que Panoramio ofereix han permès 
augmentar exponencialment el nombre de fotografies pujades a Google Maps, la 
qual cosa facilita una visió més completa dels llocs. Peter Weil afirma que «els 
mapes tendeixen a empassar-se la terra»10 —cosa que coneixem des que Jorge 
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Luis Borges va relatar l’ambició d’un grup imaginari de cartògrafs imperials en voler 
crear un mapa de l’imperi a escala natural. A partir d’aquesta història, Baudrillard 
va assenyalar que, en l’era postmoderna, el territori ha deixat d’existir i que és 
impossible distingir els conceptes de mapa i de territori ja que s’ha esborrat la 
diferència que hi havia. 
 
Alighero Boetti va dir que «la imaginació ja no ofereix una cosa similar a un vaixell 
que ens porta cap a nous horitzons»11. Quan hem perdut la imaginació que oferien 
les columnes d’Hèrcules o el Finis Terrae i els mapes van esgotar el món, hem 
començat a experimentar un nou símptoma que podríem definir com a instint 
topològic; en altres paraules, hem afinat l’instint que ens porta a controlar l’espai, 
el nostre entorn més proper o el més llunyà, en cada moment i amb cada mitjà 
disponible. En aquest context, la geografia digital se’ns ofereix com un 
hipermedium amb què explorar el món. Hem substituït la navegació real pels mars, 
per navegar mitjançant un hipertext amb què avui explorem tot el món immaterial. 
 
L’ús de les noves tecnologies i la manera en què aquestes han canviat les tècniques 
i l’imaginari vinculat al viatge han afegit valors estètics nous a la producció artística 
actual. 
 
El col·lectiu creatiu Glue Society, a Sidney i Nova York, utilitza imatges satel·litàries 
per representar narracions mitològiques o històriques. El 2007 van crear God’s Eye 
View, un projecte artístic que retrata quatre moments bíblics com si Google Earth 
els hagués captat: Moses (Moisès), Cros (crucifixió), Ark (arca) i Eden (paradís)12. 

 
Els artistes Isa Campo i Isaki Lacuesta van crear Llocs que no existeixen 
(Google Earth 1.0), un projecte que consisteix a recollir retrats i filmacions 
d’espais reals d’Espanya, Colòmbia, l’Equador i Rússia que Google Earth ignora. Es 
tracta de llocs protegits, com ara instal·lacions militars, edificis governamentals, 
platges nudistes, etc. Els dos artistes han visitat aquests llocs, en teoria 
«desapareguts» del mapa, per filmar la realitat, i han preparat diverses fotografies 
i filmacions per reivindicar una visió arran de terra que recuperi una visió directa i 
més humana del nostre món13. 

 
Nokia ha creat un lloc divertit anomenat The World is my canvas (el món és el meu 
llenç), una demostració original de producte però també un estímul perquè els 
usuaris creïn imatges virtuals dibuixades amb un GPS14. Així, un estranyíssim 
personatge anomenat Stavros (autoproclamat el geni del Position Art) interpreta 
una divertida paròdia d’un artista excèntric que es dedica a crear l’art més gran 
mai vist. 
 
GPS drawing és la pràctica de produir imatges virtuals amb les línies dels itineraris 
que grava un receptor GPS durant una trajectòria específica. Aquest dibuix sobre el 
terreny és una activitat que va néixer gairebé al mateix temps que els GPS portàtils 
i que s’ha utilitzat amb finalitats artístiques i didàctiques. Entre els artistes que 
utilitzen el dibuix amb GPS destaca Jeremy Wood, que contribueix a crear 
cartografies personals produint dibuixos originats exclusivament amb GPS, alguns 
de més de 30 quilòmetres d’extensió. Un dels seus dibuixos més coneguts pot 
veure’s a Google Earth, Phoenix Space Invader, i s’ha gravat amb un receptor GPS 
a Phoenix, Arizona. 
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