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Quan l’espectador esdevé necessari: La interactivitat en l’art i estructures narratives.  

PRÒLEG 

Una història tradicional i convencional amb determinades característiques, escrita en un           

llibre tradicional i convencional seguirà sent una història tradicional i convencional amb            

idèntiques característiques tant si és llegida per una persona, per quaranta milions o per              

cap; tant si aquesta persona sóc jo, com si és un nen de vuit anys com si és la meva veïna.                     

No canviarà. 

Un anunci d’una empresa de gelats retransmès per televisió seguirà sent exactament el             

mateix anunci de gelats tant si el veu una persona, quaranta milions o cap; tant si aquesta                 

persona sóc jo, com si és un nen de vuit anys com si és la meva veïna. Tampoc canviarà. 

Seguint el mateix esquema podríem parlar de pel·lícules, d’escultures, de cançons, etcètera. 

Però a mi, el que m’interessa és centrar-me en les formes d’art que sí que canviarien; les                 

que per elles mateixes no són completes; les que no tenen un significat propi sinó que                

necessiten l’espectador per a arribar a realitzar-se; les que, per tant, en canviar-ne             

l’espectador, canvien.  

Les obres en les quals l’artista deixa de ser un “Déu creador” amb una autoritat i un control                  

totals sobre l’obra i delega una part del procés de creació a l’espectador, que mitjançant els                

seus actes esdevé, en certa manera, coautor de l’obra.  

Si he de ser sincera, vaig escollir aquest tema accidentalment. La meva primera idea era fer                

un treball sobre la creació d’un curtmetratge convencional perquè sempre m’ha interessat            

molt aquesta qüestió del cinema i les arts audiovisuals. Jo estava decidida en fer això i un                 

dia, tot pensant en una idea sobre la qual basar el meu curtmetratge, vaig veure en un                 

prestatge, uns llibres de la col·lecció Tria la teva aventura . Vaig recordar, nostàlgica, que              

aquests llibres m’havien agradat molt en el seu moment per la seva estructura basada en               

decisions; i així mig de broma, mig seriosament, vaig pensar que potser podia fer un vídeo                

que fos com un d’aquests llibres: amb decisions que determinessin diferents finals.  

És per això que vaig fer una petita recerca a internet sobre el cinema interactiu, perquè em                 

sonava d’haver vist alguna vegada algun vídeo que s’aproximava una mica al que jo volia fer.                

I és aquí on vaig veure que el cinema interactiu, i l’art en general, eren un tema bastant                  

desconegut per mi (i em sembla que per a la majoria de la gent) i a la vegada em cridaven                    
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molt l’atenció. Així que vaig començar a explorar i finalment vaig decidir basar el meu treball                

de recerca en això. 

En un principi, la meva principal motivació era la realització final d’un curtmetratge             

interactiu, però quan vaig decidir això, és a dir als inicis del treball, encara no tenia prou                 

coneixements en la matèria per saber exactament què és el que volia fer. La idea inicial era                 

fer un curtmetratge interactiu narratiu, bastant lineal, de l’estil “Tria la teva aventura”, és a               

dir crear una història convencional (plantejament, nus i desenllaç) però interactiva en el nus,              

és a dir que l’espectador tingués la possibilitat de prendre decisions en el nus per afectar de                 

diferents maneres en el desenllaç. Això era la idea inicial, per a mesura que em vaig anar                 

endinsant en aquests temes vaig veure que trobava molt més interessant (no sols com a               

concepte sinó també com a experiència de realització) els vídeos de caràcter més             

experimental, vaig veure que em permetien fer un ús més lliure de la interactivitat. 

L’objectiu d’aquest treball és, per una banda adquirir els coneixements necessaris sobre la             

interactivitat i la seva aplicació en l’art i estructures narratives per tal de poder-ho posar en                

pràctica amb la creació de la meva pròpia peça d’art interactiu, que en aquest cas és un                 

vídeo. 

I per l’altra, fer una anàlisi de l’evolució de la interactivitat en disciplines com la literatura,                

les arts plàstiques, els mitjans audiovisuals… per intentar aproximar el futur de l’art             

interactiu responent preguntes com: quin és el futur de la interactivitat aplicada a l’art?              

L’art interactiu pot conviure amb l’art tradicional, o l’acceptació del primer acabarà anul·lant             

el segon? Per què la interactivitat en el cinema no ha acabat de funcionar? Quins problemes                

presenten les obres d’art interactives? 

La interactivitat aplicada a l’art és un tema molt extens ja que es pot aplicar a molts àmbits                  

diferents (música, teatre, escultura, pintura, cinema, videojocs, literatura…) i és per això            

que he hagut d’acotar el treball i centar-me només en alguns àmbits. A mi m’interessa molt                

el món del cinema i audiovisuals així que és per això que fonamentalment m’he centrat en                

el tema del vídeo interactiu encara que inevitablement hi ha altres àmbits que he hagut de                

tractar per la relació estreta que mantenen amb el tema com per exemple la literatura i els                 

videojocs. 
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El treball està estructurat en 5 grans parts o capítols. En la primera s’introdueixen dos               

conceptes bàsics que seran necessaris per a poder comprendre tot el treball: la interactivitat              

i la interfície. 

A la segona part es presenta un tercer concepte, l’hipertext, que és present en totes les                 

obres interactives amb estructura narrativa. S’hi explica tant el concepte d’hipertextualitat           

com la seva història, especificant l’aplicació d’hipertext en dues disciplines diferents: la            

literatura i els videojocs. 

En la tercera part es parla d’art interactiu: s’hi sintetitzen les característiques de les obres               

interactives, es fa un repàs de la història d’aquest tipus d’art així com d’alguns artistes               

destacats i la seva visió sobre l’art interactiu. 

En el quart capítol es parla concretament dels vídeos interactius, és a dir de la interactivitat                

aplicada en mitjans audiovisuals: per una banda es tracten els conceptes que ja s’han              

treballat en el primer i segon capítol però aplicats al món del vídeo i per l’altra s’aprofundeix                 

en els tres grans àmbits d’aplicació d’interactivitat en els vídeos: la publicitat, la comunicació              

i educació, i el cinema. També es fa un breu repàs d’algunes eines que ens poden permetre                 

crear el nostre propi projecte audiovisual interactiu. 

La cinquena i última part fa referència al meu projecte de creació d’un vídeo interactiu, s’hi                

explica què he fet, perquè ho he fet i com ho he fet.  

La principal dificultat que m’ha presentat aquest treball és que, com ja he comentat abans,               

jo partia d’un coneixement sobre el tema gairebé nul i fins al final del treball que no vaig                  

saber amb certesa com acabaria concretant tota la investigació de manera pràctica. Des del              

principi que volia cloure el treball amb la creació d’un vídeo perquè m’agrada molt gravar,               

editar i comunicar mitjançant els vídeos, però de seguida (potser de manera massa             

precipitada i ingènua) em vaig omplir la boca amb la paraula “vídeo interactiu” sense saber               

ben bé què era la interactivitat, sense saber què era exactament un vídeo interactiu, sense               

saber quin tipus de vídeos interactius hi havia i quines possibilitats tenia, i tampoc sabia com                

es podia fer un vídeo d’aquestes característiques. Ara, vist en perspectiva veig que tenia              

bastants possibilitats que tot se n’anés en orris, però sortosament no ha estat així: he après                

moltes coses i he gaudit molt posant-les en pràctica.  
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Són moltes i diverses les fonts documentals que he necessitat per poder dur a terme aquest                

projecte, però sí una cosa cal remarcar, és que gairebé la totalitat de fonts d’informació               

consultades estaven escrites en llengua anglesa. Això no m’ha suposat cap dificultat, és més,              

he après moltes coses i he pogut posar en pràctica els meus coneixements d’anglès. No               

només he treballat la comprensió lectora (en llegir la informació) sinó que també he hagut               

de treballar la redacció i l’expressió oral perquè he tingut la sort de poder posar-me en                

contacte via correu electrònic amb alguns artistes destacats en diverses disciplines           

(videojocs, videoart, instal·lacions interactives, escultura…) com Daniel Rozin, Grahame         

Weinbren, Timo Toots.... i també de fer una videotrucada amb Jen Lewin, una escultora              

americana. 

A més de tot el coneixement relacionat amb la temàtica de la interactivitat i l’art que he                 

adquirit, una de les coses més importants que he après realitzant aquest treball és a no                

tancar-me en una idea. He vist que està molt bé tenir les idees i els objectius clars, però que                   

és molt important ser flexible i tenir la ment oberta a noves possibilitats.  
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1. LA INTERACTIVITAT 

1.1. QUÈ ÉS LA INTERACTIVITAT? 

[...] La interactivitat gairebé s'ha convertit en una paraula de moda avorrida. El terme està              

tan inflat ara que un comença a sospitar que hi ha molt menys del que alguns volen que                  

sembli [...] Òbviament un ha de ser molt curós quan fa servir la paraula interactiu . Al cap i a                   

la fi, què vol dir exactament?  (Schultz, 2000)  

En aquest fragment, extret de l’obra Schultz posa de manifest la seva preocupació vers el               

concepte d’interactivitat. Dotze anys abans, Rafaeli ja havia dit que la interactivitat era un              

terme àmpliament utilitzat però definit inadequadament (Rafaeli, 1988). 

Ja han passat uns quants anys des que aquests autors van escriure això, i tot i així, segueix                  

essent susceptible d’aplicar a l’actualitat. La paraula interactivitat segueix molt present en el             

nostre dia a dia, cada vegada més.  

Tots estem ben tips de sentir la paraula interactivitat per aquí, per allà i per més enllà, però,                  

a l’hora de la veritat, quants de nosaltres sabríem definir aquest concepte? 

Generalment, hi sol haver dos conceptes diferents que s’associen a la paraula interactivitat.             

El primer fa referència a la interactivitat com a procés comunicatiu entre les persones i el                

segon, a la relació entre els humans i les màquines. 

En la comunicació de direcció única, l'emissor emet el missatge i no rep una resposta per                

part del receptor. En canvi, en la comunicació de doble direcció, els missatges flueixen              

bidireccionalment. Però una comunicació de doble direcció no té per què ser interactiva. La              

comunicació no serà interactiva si els dos interlocutors envien missatges sense cap tipus de              

relació amb els altres missatges; reactiva si quan tant l'emissor com el receptor s’envien              

missatges que responen als missatges anteriors (retroalimentació o feedback ); o interactiva,           

quan els missatges enviats tenen en compte, no només als últims missatges rebuts sinó              

també a la manera en què els missatges anteriors van ser respostos. 
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Aquest últim concepte encaixa amb el que va dir Rafaeli “La interactivitat és una expressió               

extensiva que en una sèrie d’intercanvis comunicacionals implica que l’últim missatge es            

relaciona amb missatges anteriors a la vegada relatius a altres de previs (1988, p.127).” 

En la comunicació humà-màquina (Figura 1), podríem aplicar el mateix esquema que en la              

comunicació d’humà a humà, amb l’única diferència que un dels dos interlocutors és una              

màquina. Per facilitar la interacció entre l’humà i la màquina s’han creat les interfícies. 

 

Figura 1. Comunicació bidireccional humà-màquina. Font: Nick Erskine 

 

1.2 LA INTERFÉCIE 

La paraula interfície , derivada de la paraula anglesa interface , es pot descompondre en inter              

(entre) i face (cara). Per tant, el significat literal d’interfície és “entre cares”. Concretament,              

el mot interfície fa referència a la connexió física entre dos mons diferenciats.  

A fi de ser més precisos, farem servir el concepte interfície d’usuari , que acota el significat                

especificant que aquests dos mons connectats són el món de l’usuari i el món d’una               

màquina. 

L’objectiu fonamental de la interfície és ser un mitjà que possibiliti que l’usuari es comuniqui               

amb un dispositiu, per exemple, un ordinador o un telèfon mòbil. Per tal que aquest               

objectiu es pugui complir, s’ha de tenir en compte que l’usuari ha de ser capaç de controlar                 

aquests punts de contacte entre els dos sistemes (interfície), així que aquests han de ser               

intuïtius i fàcils d’aprendre (encara que també n’hi ha que són difícils d'utilitzar sense haver               
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estudiat un manual o rebut formació específica). Per tant, podríem afirmar que la interfície              

actua com a traductor per tal de simplificar la traducció entre dos sistemes diferenciats. 

Les interfícies funcionen de la següent manera: en primer lloc, l’usuari dóna instruccions o              

ordres a l’ordinador. Aquestes ordres, anomenades entrades (o inputs ) poden ser           

introduïdes a la màquina mitjançant diversos dispositius (p. ex. un ratolí, el teclat...) i              

aleshores es transformen en senyals electrònics que l’ordinador pot identificar i processar.            

Un cop processades les entrades l’ordinador manifesta el resultat d’aquestes, és a dir, hi              

reacciona (Figura 2). 

  

Figura 2.  La interacció usuari-màquina facilitada per una interfície també es pot aplicar a dispositius relacionats 

amb la salut com ara un mesurador de glucosa a la sang. Font: MDPI 

Per il·lustrar-ho, posarem l’exemple d’una persona que vol fer una fotografia amb el seu              

telèfon mòbil. Per començar, la persona ha de ser capaç de controlar-lo, i com ja hem vist,                 

sovint el llenguatge de l’aparell és complicat i, per tant, la interfície servirà de pont entre el                 

llenguatge de l’usuari i el llenguatge del dispositiu. D’aquesta manera, l‘usuari no            

necessitarà aprendre com funciona internament el mòbil, no haurà de saber programació,            

només haurà d’aprendre quin lloc de la pantalla ha de tocar per enviar l’ordre. Així, l’usuari                

es comunicarà amb el dispositiu mòbil, que interpretarà l’ordre i farà la fotografia. 

Hi ha dos tipus principals d’interfícies d’usuari: les interfícies alfanumèriques (CLI) i les             1

interfícies gràfiques d’usuari (GUI) . En les CLI (Figura 3) les ordres són escrites com línies de                2

text (d'aquí el nom) i són ingressades mitjançant un teclat, no tenen cap mena de gràfica i,                 

per això són més difícils d’aprendre i dominar; en canvi, les GUI (Figura 4) permeten               

1  Comand-line Interface  (interfície de línia d’ordres) 
2 Graphic User Interface  (Interfície gràfica d’usuari) 
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comunicar-se amb l'ordinador d'una manera més ràpida, fàcil i intuïtiva, perquè representen            

gràficament els elements a través de finestres, icones, indicadors, botons, sons… 

Les GUI van néixer l’any 1968 quan Douglas Engelbart, un enginyer americà va presentar              

mitjançant el sistema en línia NLS, novetats al món de la informàtica com el ratolí               

d'ordinador, les videoconferències, l'hipertext, els processadors de text, l’hipermèdia,         

l’editor col·laboratiu… Tot i això, les interfícies gràfiques d’usuari com les coneixem avui en              

dia no van aparèixer fins més tard dels anys 90. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Exemple d’una CLI Font: IBM  Figura 4. Exemple d’una GUI Font: Bashooka 

A simple vista ja es veu que la segona figura (GUI) és molt més fàcil d’entendre que l’altra                  

(CLI). Si es vol obrir el calendari, només cal tocar la icona que així ho indica, tant amb el                   

dibuix com amb les lletres de sota. És fàcilment deduïble, fins i tot si mai s’ha fet servir un                   

mòbil. En canvi, per a fer una acció en el programa de la figura 2 seria necessari aprendre el                   

llenguatge de programació en qüestió. 

És per això, que gairebé tots els videojocs i aparells electrònics tenen una GUI. Així que, en                 

el moment de fer el meu propi vídeo interactiu vaig haver-ho de tenir en compte; els                

espectadors han de poder interactuar amb el vídeo d’una manera fàcil i intuïtiva, en un               

llenguatge que coneguin i que no necessitin una preparació prèvia al visionat del vídeo. 

Una interfície d’usuari de qualitat ha de tenir les següents característiques: 

- Claredat: És la característica més important, ja que, sense ella, els usuaris no podrien              

fer servir el programa o navegar per la pàgina web perquè no sabrien què fer ni com                 

fer-ho. Per això, s’ha d’evitar l’ambigüitat, s’ha de fer que tot quedi clar mitjançant              
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els elements visuals, el llenguatge utilitzat, etc. Però excedir-se en clarificar pot ser             

contraproduent perquè pot fer que la pantalla quedi plena d’explicacions,          

definicions, etiquetes i aclariments; i això és negatiu per a l’usuari. Per això la              

claredat està molt lligada amb la característica explicada a continuació: la concisió.            

(Figura 5) 

 

- Concisió: Una interfície és concisa quan es necessiten poques accions i de poca             

complexitat per part de l’usuari a l’hora d’aconseguir una reacció per part de la              

màquina. Tot i que la claredat és molt important en una interfície, si hi ha massa                

coses a la pantalla (per un excés de clarificació) pot ser que l’usuari tingui dificultats               

per trobar el que està buscant i se li faci molt pesat utilitzar la interfície. El gran repte                  

en fer una interfície és l’equilibri entre la claredat i la concisió: si alguna cosa pot ser                 

explicada clarament amb una frase en lloc d’utilitzar-ne tres, millor. 

  

Figura 5. Exemple de claredat i concisió: les explicacions són clares però també concises. Font: Twitter 

 

- Capacitat de “perdonar”: Una bona interfície no ha de “castigar” els usuaris pels             

seus errors sinó proporcionar-los mitjans per posar-hi remei, com bombolles d'ajuda,           

suggeriments... Per exemple, si un usuari elimina sense voler un fitxer important,            

que tingui la possibilitat de desfer l’acció (figures 6 i 7). 

Figures 6 i 7. Gmail (esquerra) dóna la possibilitat de desfer l’acció si s’arxiva un correu electrònic i                  

Google (dreta) dóna suggeriments si creu que l’usuari es pot haver equivocat escrivint. Fonts: Gmail i                

Google Search 

 

 

12 



 

Quan l’espectador esdevé necessari: La interactivitat en l’art i estructures narratives.  

- Familiaritat: Una bona interfície ha de ser intuïtiva, fàcil d’utilitzar fins i tot per a qui                

la fa servir per primera vegada; per això, si certs elements són familiars (ja els ha vist                 

abans en una situació semblant), seran més fàcils d’identificar i comprendre. (Figura            

8) La facilitat d'una interfície és inversament proporcional a la quantitat de coses que              

l'usuari ha de recordar específicament per fer-ne ús. 

 

Figura 8: Exemple de familiaritat. L’usuari pot deduir per a què serveix cada icona.         Font: Tumblr 

 

- Consistència: És important que la interfície sigui consistent i constant en el sentit             

que l’usuari ha de ser capaç de reconèixer els patrons d’ús. En altres paraules: s’ha               

de fer servir la lògica i ser coherent perquè els usuaris sàpiguen com repetir les seves                

accions. Per exemple, si per a guardar un document s’ha de fer clic en una icona en                 

forma de disquet, és important que aquesta icona tingui sempre les mateixes            

característiques i estigui situada al mateix lloc, per no confondre l’usuari (Figures 9 i              

10). 

Figures 9 i 10. Exemple de consistència en Microsoft Powerpoint (a l’esquerra)i Microsoft Excel (a la                

dreta). Les icones que fan la mateixa funció es troben al mateix lloc, amb el mateix aspecte.  

Font: D. Fadeyev 

 

- Sensibilitat: La interfície ha de proporcionar informació a l'usuari sobre què està            

passant i si l'entrada de l'usuari està sent processada correctament. L’usuari no pot             

tenir la sensació d’inactivitat, que el programa “s’ha penjat” (Figures 11 i 12). És a dir                

que, si l’usuari fa clic a una icona i si aquesta no reacciona a l’estímul               

immediatament, la interfície hauria de proporcionar algun tipus d’informació a          
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l’usuari de l’estil “carregant contingut” o “l’ordre està sent processada” per tal que             

l’usuari sàpiga que la seva ordre ha estat rebuda i que no hi ha hagut cap error ni per                   

part seva ni per part del programa. 

 

Figures 11 i 12. Exemples de sensibilitat. Enlloc de carregar gradualment a la pàgina, Gmail mostra una                 

barra de progrés, i Google Drive t’avisa que el contingut s’està carregant. Ambdós indiquen que el                

sistema ha rebut l’acció i que estan processant la informació. Fonts: Gmail i Google Drive. 

 

- Eficiència: Una bona interfície ha de fer que l’usuari sigui més productiu, és a dir que                

pugui dur a terme les accions que desitgi el més ràpid possible i amb el mínim esforç                 

possible (Figura 13). Els elements més importants d'una interfície han de destacar            

per tal de fer que els usuaris se centrin en ells i no perdin el temps buscant. Per això,                   

s’ha de tenir en compte quines són les necessitats i interessos de l’usuari i a partir                

d’aquí estructurar la interfície de manera que els punts d’interès siguin visibles i de              

fàcil accés. Una possible solució per a ressaltar elements importants és fer un             

element més gran que la resta per tal que ressalti, o bé jugar amb els colors i els                  

espais buits.  

 

Figura 13. Exemple d’eficiència. El traductor de Google mostra els idiomes més utilitzats per l’usuari               

perquè no els hagi de buscar cada vegada. Font: Google Translate 

 

- Estètica: Encara que no és estrictament necessari que una interfície sigui atractiva            

per a poder complir amb la seva funció, si és agradable a la vista, serà més còmode                 

de fer servir i això és positiu per a l’usuari (Figura 14). Per tant, és preferible fer                 

servir tipografies i combinacions de colors que siguin estèticament agradables, i és            
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molt important tenir en compte cap a quin tipus d’usuari va dirigida aquesta             

interfície. Per exemple, si es tracta d’una pàgina web seriosa per a adults, no és gaire                

recomanable utilitzar un disseny gaire infantil i viceversa. 

  

Figura 14. El programa funcionaria igualment, però que sigui estèticament agradable és ben valorat per l’usuari 

que l’ha de fer servir.  Font: EkoStudio 
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2. LA HIPERTEXTUALITAT 

2.1. L’HIPERTEXT 

La paraula hipertext va ser inventada per Ted Nelson com a sinònim a escriptura              3

no-seqüencial l’any 1965 quan va iniciar Xanadu, un projecte que tenia per objectiu crear un               

arxiu a escala mundial on els usuaris es poguessin desplaçar entre els documents gràcies a               

múltiples connexions. Però realment, el pare de l’hipertext és Vannevar Bush . En el seu              4

article As We May Think (1945), Bush criticava els mètodes de gestió d’informació que es               

feien servir i va descriure una màquina teòrica que va batejar amb el nom de "Memex".                

Aquesta màquina servia per millorar la memòria humana i permetia a l'usuari            

emmagatzemar i recuperar documents vinculats per associacions. La vinculació associativa          

que Bush proposava era molt similar al que avui es coneix com hipertext. 

L’hipertext és una proposta d’organització de la informació de manera que es pugui llegir              

seguint relacions associatives i no tan sols seqüencials i així l’usuari pugui desplaçar-se dins              

un text saltant cap a textos diferents mitjançant enllaços associatius. 

Encara que avui en dia l’hipertext està fonamentalment relacionat amb el món digital, abans              

ja existien formes molt simples d’hipertext: les notes a peu de pàgina, les cites i referències                

bibliogràfiques, i les enciclopèdies i diccionaris. Es consideren formes simples d’hipertext           

perquè ens permeten una lectura no seqüencial d’un document. Les notes a peu de pàgina,               

trenquen la linealitat del document; les cites i referències bibliogràfiques són un exemple             

primitiu d’enllaços i hipervincles; i les enciclopèdies i diccionaris (sobretot les enciclopèdies            

per la seva voluntat d’agrupar tot el coneixement humà) són els primers intents reals              

d’organització de la informació de forma associativa i no lineal. Les enciclopèdies i             

diccionaris són els primers llibres susceptibles a ser llegits desordenats, no des del principi              

fins al final, sinó que permeten al lector llegir només la informació que li interessa, en                

l’ordre que desitgi perquè la informació que contenen està fragmentada i és independent.  

3 Theodr Holm Nelson és un filòsof i sociòleg nord-americà, pioner de les TIC (Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació). 
4 Vannevar Bush va ser un científic, enginyer i inventor nord-americà. És conegut, entre d’altres coses, per la seva 
idea Memex, un concepte precursor a la World Wide Web. 
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I el fonament del concepte d’hipertextualitat és precisament això, que la informació sigui             

organitzada de tal manera que es pugui accedir a ella de manera no seqüencial, i               

desplaçar-se a través d’ella amb enllaços associatius i no sols lineals; així que en certa               

manera, les enciclopèdies són la forma més primitiva de les grans xarxes hipertextuals com              

ara la World Wide Web. Vannevar Bush ja ho predeia: “Apareixeran formes totalment noves              

d’enciclopèdia, preparades amb una xarxa de camins associatius" (Bush, 1945). 

Si una xarxa hipertextual no es limita només a dades textuals sinó que també inclou mitjans                

(imatges, àudio, vídeo, etc.) parlem d’hipermèdia (Figura 15). 

 

Figura 15.  Hipertext + multimèdia = hipermèdia. Font: Elaboració pròpia 

Un hipertext està format com a mínim per tres elements bàsics: els nodes, els hipervincles o                

enllaços, i els ancoratges (figura 16). Els nodes són les parts autònomes de l’hipertext que               

contenen informació per a l’usuari. Poden ser fragments de text, imatges, vídeos... La mida              

d'un node varia des d'una simple imatge o poques paraules fins a un document complet.  

Els enllaços o hipervincles són les unions entre els nodes, i els ancoratges són els punts                

d’activació dels enllaços.  

Figura 16. En fer clic a l’ancoratge (1), s’activa l’hipervincle (2) que condueix a l’usuari fins al node (3).  

Font: Viquipèdia/ elaboració pròpia. 
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El gran exemple d’una xarxa hipertextual és la World Wide Web o web. La base funcional i                 

estructural de la web és l’hipertext, ja que qualsevol usuari pot posar la seva pròpia pàgina                

web dins la gran xarxa i des d’ella, establir enllaços i connexions a qualsevol dels documents                

de dins de la mateixa pàgina així com a altres hiperdocuments o pàgines web (Figura 17). 

Aquesta estructura hipertextual associativa, similar a una xarxa o teranyina a escala            

planetària que enllaça tots els llocs web és el que li va donar el nom a la World Wide Web                    

(teranyina d’abast mundial). 

 

Figura 17.  Representació d’una part de la World Wide Web al voltant de Google. Font: Wikipedia Commons  

A la web, cada pàgina és un node, i cada paraula remarcada (per exemple, amb un color o                  

subratllada, com hem vist a la figura 16) representa l'entrada d'un enllaç o hipervincle. La               

web també permet relacionar documents multimèdia (imatges, sons, vídeo, etc.), ja que            

moltes pàgines, a part tenir hipervincles cap a altres pàgines també tenen arxius multimèdia              

i arxius descarregables; per tant, la World Wide Web no és sols una xarxa d'hipertext, sinó                

també d’hipermèdia. 
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2.2 LA LITERATURA HIPERTEXTUAL 

La literatura hipertextual, hiperficció o hiperliteratura és un tipus de literatura que està             

escrita en hipertext, és a dir que està composta per diversos fragments de text relacionats               

entre ells per enllaços. Això fa que el lector, en determinats moments pugui decidir com               

llegir la història o fins i tot modificar-ne el contingut. 

Tot i que hi ha dues classes d’hiperficció (la constructiva i la explorativa) en aquest apartat                

ens centrarem amb la explorativa, que és la que té un sol autor però dona llibertat al lector                  

per decidir en determinats moments com vol que segueixi la història o com la vol llegir. La                 

constructiva, en canvi, és una ficció d’autoria compartida, és a dir que diversos autors han               

col·laborat per escriure-la i, en certa manera, tenien l’oportunitat de modificar-ne el            

contingut.  

La literatura hipertextual explorativa és un tipus de literatura multilineal i interactiva, trenca             

amb l’estructura lineal clàssica que s’havia estat utilitzant fins al segle XIX. Implica una              

escriptura a partir de patrons narratius específics en els quals és possible, per exemple, que               

el lector intervingui a diversos nivells, per exemple, decidint en certs punts d’inflexió entre              

diverses opcions de manera que es modifiqui el contingut de l’obra o el desenllaç final de la                 

història. Per tant, en certa manera, s’elimina la veu autoral. La primera obra considerada de               

narrativa hipertextual electrònica és Afternoon, a story , de l’escriptor nord-americà          5

Michael Joyce. 

Afternoon, a story té diverses lectures. La seva estructura està formada per més de 500               

nodes a través dels quals es proposen diferents itineraris que tenen diferents desenllaços             

segons la ruta escollida. 

La novel·la explica la història d’un home anomenat Peter que ha vist un accident de cotxe i                 

que pensa que el seu fill pot estar ferit o mort a causa del xoc. La història es presenta                   

dividida en fragments de text d'extensió variable pels quals el lector navega mitjançant             

hiperenllaços. Totes les paraules del text són enllaços, encara que el lector no sap quina               

pàgina visitarà quan fa clic sobre alguna de les paraules de manera que la lectura del text no                  

5 Disponibe a: <www.wwnorton.com/college/english/pmaf/hypertext/aft/> 
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és lineal, sinó que, a partir d'un començament únic, el lector navega a través del text , sense                  

saber mai si ha arribat al final, és a dir, si ha llegit totes les pàgines. 

Afternoon, a story va ser construïda amb el programa Storyspace (Figura 18), que és un               

sistema d'hipertext que va ser dissenyat expressament per a escriptors. El van crear un              

humanista , un informàtic i Michael Joyce, l’escriptor d’Afternoon, a story . Actualment,           6 7

Storyspace segueix funcionant i forma part d’Eastgate Systems. 

 

Figura 18.  Afternoon, a story, de Michael Joyce a Storyspace. Font: Leonardo/OLATS 

Gràcies a Storyspace i d’altres programes de gestió d'hipertextos com Hypermedia,           

Hypercard, Button Talk (anomenats també sistemes preweb), es van començar a crear            

d'hipertextos (tant de narrativa com de poesia) que exploraven les possibilitats estructurals i             

formals del nou mitjà hipertextual i que permetien al lector escollir diferents camins al              

marge de la linealitat tradicional, perquè la història estava narrada no-seqüencialment. 

Altres exemples remarcables escrits a través de Storyspace són Victory Garden , de Stuart             

Moulthrop l’any 1991 i Patchwork Girl,  de Shelley Sackson (Figura 19) l’any 1995. 

L’estructura de Victory Garden és semblant a la d'un jardí laberíntic. És un text que combina                

elements de realitat i de ficció: es convida el lector a explorar les relacions entre els                

esdeveniments de la Guerra del Golf i un triangle amorós. A diferència d'Afternoon, a story ,               

6  Jay David Bolter, professor a l'Institut de Tecnologia de Geòrgia. 
7 John B. Smith, professor d'Informàtica de la Universitat de Carolina del Nord 
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Victory Garden té diversos inicis, el text dóna un mapa del jardí al lector en començar l’obra                 

i així pot escollir quin serà el punt d’entrada. 

Patchwork Girl (La noia feta de pedaços) de Shelley Jackson és una novel·la que tracta temes                

com el feminisme, la cosificació de la dona i el maltractament de la dona en la societat. Per                  

navegar a través del text, el lector ha de fer clic a diferents parts del cos nu de la dona i això                      

fa que el lector hagi de participar en la cosificació de la dona que és, literalment, una                 

combinació de trossos de carn.  

 

Figura 19. Exemple de l'estructura ramificada de l’hipertext a Patchwork Girl de Shelley Jackson.  

Font: Wikipedia 

Encara que quan parlem de l’hipertext majoritàriament parlem d’un hipertext digital o            

electrònic està bé recordar que aquestes obres electròniques tenen antecedents en paper            

com per exemple El jardín de senderos que se bifurcan , de Jose Luis Borges; Rayuela, de Julio                 

Cortázar o la col·lecció Tria la teva aventura  d’Edward Packard. 

El jardín de senderos que se bifurcan , de Jose Luis Borges, es considera el primer text en què                  

s'expressa amb claredat una idea semblant a la de l'hipertext, es descriu, però no s’intenta               

posar en pràctica, una novel·la fictícia en la qual, en cada punt de decisions, crea dues línies                 

argumentals noves (o més), expandint-se en un gran laberint de branques, bucles i             

interseccions. No és casualitat que una de les obres pioneres de la novel·la hipertextual              
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electrònica es digui Victory Garden: el seu autor, Stuart Moulthrop, va voler retre-li un              

homenatge.  

A Rayuela, Cortázar dóna al lector la possibilitat de triar de quina forma vol endinsar-se en la                 

trama. Per això mateix, l'índex fa com de menú des d’on el lector tria a on anar. Pot decidir                   

llegir-la tradicionalment, des del principi i per ordre; o bé llegir-la segons l'ordre que              

proposa l'escriptor mitjançant una taula numèrica. A més, si se segueix la segona forma de               

llegir-la, cada capítol t'envia a un capítol següent indicat amb un peu de pàgina. Això està                

explicat per l’autor a la introducció del llibre, en una pàgina anomenada Tauler de control : 

“A su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros:  

El primero se deja leer en la forma corriente, y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay                    

tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra Fin. Por consiguiente, el lector prescindirá              

sin remordimientos de lo que sigue.  

El segundo se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se                  

indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista                

siguiente: 73, 1, 2, [...] 58, 131 ” (Cortázar, 1963:2)   8

Un altre exemple bastant conegut de narrativa hipertextual en paper són els llibres de la               

col·lecció Tria la teva aventura , que va ser una de les sèries de llibres infantils i juvenils més                  9

populars dels anys 80 i 90 

Aquests llibres, creats per Edward Packard, en determinats punts de la narració, ofereixen al              

lector opcions sobre les accions que pot realitzar el protagonista. El lector es veu obligat a                

prendre una decisió si vol continuar llegint, i cadascuna d’aquestes accions susceptibles a             

ésser elegides el porta a una part de la història on es troba amb més opcions, i finalment                  

arriba un dels diversos finals possibles. Tot i que sovint aquest final significa la resolució del                

misteri, de vegades s'arriba a l’empresonament o la mort del protagonista i/o dels seus              

companys com a resultat d'una decisió incorrecta. La recerca del millor final possible és el               

que fa que cada novel·la es llegeixi diverses vegades canviant les decisions que es prenen. 

8  CORTÁZAR, Julio: Rayuela.  Madrid: Cátedra, 2008. Podeu consultar el Tauler de direcció d’aquesta obra a 
<http://www.oocities.org/espanol/rayuel_o_matic/indice_proyecto.html> (2009), un projecte que pretén 
construir una versió electrònica d’aquesta obra interactiva. 
9 Títol original: Choose Your Own Adventure 
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Així ho explica l’autor a la introducció de les seves obres: “ATENCIÓ! No llegeixis aquest               

llibre tot seguit, vull dir del començament fins al final. A les seves pàgines hi trobaràs moltes                 

i diferents aventures. A mesura que vagis llegint el llibre et veuràs obligat a triar. De la teva                  

decisió depèn que l’aventura sigui un èxit o bé un fracàs. Tu seràs el responsable del resultat                 

final. A tu et correspon prendre les decisions. Un cop hagis elegit, segueix les instruccions a fi                 

d’esbrinar què passa a continuació. Recorda que no pots tornar enrere. Abans de prendre              

una opció, pensa-hi. La teva elecció pot dur-te a un desastre... o a un magnífic final!”                 10

(Packard, 1983) 

Els llibres d’aquesta col·lecció solen estar escrits en segona persona (tu, lector) i, al costat de                

cada possibilitat, hi ha un número que indica a quina pàgina continuarà la història segons el                

que el lector hagi escollit. Per exemple: “Si surts bo i fugint d’aquest estrany ésser passa a la                  

pàgina 15. Si t’atreveixes a plantar-li cara, passa a la pàgina 10”.   11

Arran de l’èxit d’aquests llibres, es va popularitzar, primer a Gran Bretanya i després als               

Estats Units, un nou gènere de ficció: els ‘gamebooks’ (llibres-joc) que farien referència a              

aquesta literatura hipertextual on el lector pot intervenir en la trama, normalment com a un               

personatge protagonista o rellevant, i escollir què fer canviant així l’argument.  

Una altra aplicació útil de l’hipertext fa referència a l’anomenada hiperedició, és a dir a               

l’edició crítica en hipertext d'obres clàssiques. L'hiperedició és molt útil perquè, en general,             

les edicions crítiques en paper solen ser difícils de llegir; en canvi, en versió hipertextual, els                

enllaços faciliten el recorregut per les anotacions crítiques, els glossaris, les descripcions i             

aclariments, les variants de versions, etc. A més, també n’hi ha que incorporen un cercador               

des d’on es poden buscar paraules i fragments de l’obra. Malgrat tot, realitzar aquest tipus               

d'edicions és força complex i car, per la qual cosa no n’hi ha gaires. Alguns dels exemples                 

d’hiperedició són en format CD-ROM, però també n’hi ha en línia, com la pàgina Peregrino               

del Ciberespacio , de Miguel Garci-Gomez, on es poden trobar hiperedicions de moltes            12

obres de referència de la literatura espanyola com La Celestina  o El Cantar del Mío Cid. 

 

10 PACKARD, Edward: El regne subterrani . Barcelona: Editorial Timun Mas, 1983. Col·lecció Tria la teva aventura. 
nº8. Traducció de Carme Tello, pàg1. 
11  ib ., pàg 6 . 
12  Disponible a <http://mgarci.aas.duke.edu/cibertextos/> [última consulta: Desembre de 2016] 
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2.3. ELS VIDEOJOCS 

Encara que tots els videojocs són interactius perquè sempre hi ha “un diàleg” entre el               

jugador i el dispositiu (ordinador, consola, telèfon mòbil…), el gènere en què aquesta             

interactivitat és més narrativa és el gènere d’aventures. 

És així perquè els videojocs d’aquest gènere no se centren en els reflexos, la velocitat i                

l’acció sinó que posen al jugador com a protagonista d’una història en la qual ell mateix                

participa, i ha d’explorar, buscar objectes, resoldre enigmes i trencaclosques… de manera            

que el seu paper és decisiu per al final de la història. 

Els videojocs d’aventures són els que més s’assemblen a les obres de ficció (pel·lícules,              

novel·les, còmics) perquè sempre expliquen una història i, a diferència de les pel·lícules,             

novel·les i còmics tradicionals, la interactivitat dels videojocs permet que el jugador influeixi             

més en la història. En comptes de simplement narrar, generen les situacions perquè el              

jugador sigui qui defineix el curs de la història. 

Els guions dels videojocs s'assemblen als de cinema interactiu (guions multimèdia), ja que ,              

en funció de les accions del jugador en determinats punts, el relat avança en diferents               

direccions. Els videojocs es plantegen en forma d'esquema gràfic mostrant els diferents            

camins possibles i després es redacta cada segment individualment en format de guió             

convencional. Cada vegada, s’afegeix més història als guions, de manera que els relats són              

cada vegada més complexes i elaborats. 

Els jocs inicials de l'aventura desenvolupats els anys 70 i principis dels 80 van ser basats text,                 

usant analitzadors del text per traduir l'entrada del jugador en ordres. A mesura que els               

ordinadors personals es van fer més poderosos amb la capacitat de mostrar gràfics, el              

format de joc d'aventura gràfica es va fer més popular. Inicialment els gràfics només servien               

per complementar les ordres de text però més endavant van avançar fins a esdevenir              

interfícies de jocs consistents a “apuntar i fer clic” que ja no necessitaven el text.  

Els avenços informàtics han fet que els gràfics siguin cada vegada més immersius (escenes              

3D, en temps real, vídeos de moviment complet…). La màxima expansió d’aquest gènere va               

ser entre finals dels anys 80 i mitjans dels 90, perquè es considerava un gènere molt avançat                 
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tècnicament; el que va passar és que, amb totes les innovacions i avenços gràfics es van fer                 

molt més populars els videojocs d’acció de tiradors en primera persona.  

Per això, des de llavors, gairebé tots videojocs nous d’aquest gènere són creats per              

desenvolupadors independents de videojocs com Telltale Games , gràcies al crowdfunding,          13

la distribució digital i les noves plataformes de jocs com els telèfons mòbils, tauletes, etc.  

Això és així sempre i quan parlem dels països occidentals perquè als mercats asiàtics el               

panorama és bastant diferent. Allà, els jocs d'aventures segueixen sent molt populars sota el              

nom de novel·les visuals, un híbrid entre les aventures conversacionals i les aventures             

gràfiques. 

 

2.3.1 Els videojocs basats en text 

Una aventura conversacional (o ficció interactiva) és un joc d’aventures en què escassament             

hi ha gràfics, de manera que la descripció de la situació en la qual es troba el jugador ve                   

donada per un text. A més, el jugador fa servir ordres de text per controlar les accions que                  

realitzarà el seu personatge. És a dir, el jugador tecleja una ordre de l’estil “obrir caixa” o                 

“anar cap al nord”, aleshores això és interpretat pel joc i provoca una situació, descrita amb                

text, que acaba demanant una altra acció per part del jugador i així successivament. En el                

cas que sí que hi hagi gràfics (imatges fixes, vídeos o animacions) aquests només seran               

situacionals, no canviaran res, i el joc podrà seguir sent catalogat com a aventura              

conversacional, sempre i quan la principal manera d’interactuar amb el joc sigui escriure             

text. Aquests tipus de jocs permet que puguin jugar usuaris cecs o amb problemes de visió                

ja que, com que es basa en text, aquest pot ser escoltat gràcies a sintetitzadors de text a veu                   

(audiojocs). 

Aquest gènere de videojocs va néixer l’any 1976 , quan els programadors Will Crowther i              14

Don Woods van desenvolupar Colossal Cave Adventure . En aquest joc, el jugador controla             

13Telltale Incorporated  és un desenvolupador independent de videojocs dels Estats Units. Els seus jocs solen ser 
episòdics i de distribució digital, i és conegut per els seus jocs d'aventura basats en pel·lícules i sèries populars 
com The Walking Dead, Jurassic Park o Joc de Trons. 
14 Encara que Colossal Cave Adventure és considerada la primera ficció interactiva, l’any 1968 es va desenvolupar                 
un programa anomenat SHRDLU , en el qual l’usuari podia escriure frases per donar ordes a una intel·ligència                 
artificial perquè mogués diferents objectes en un espai virtual. No es considera ficció interactiva perquè no va ser                  
dissenyat com a joc narratiu. 
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un personatge mitjançant ordres de text simples, d’una o dues paraules, per tal d’explorar              

una cova que està plena d’or i riqueses. El joc original i gairebé totes les seves versions                 

posteriors no tenen gràfics (Figura 20) i per això el mateix programa fa la funció de narrador                 

i va descrivint en tot moment què és el que està passant a l’escena. 

 

Figura 20. Colossal Cave Adventure Font: Games™  

El personatge pot interactuar amb objectes de dins la cova, recollir objectes i guardar-los al               

seu inventari, entre altres coses. Algunes accions poden causar la mort del personatge, que              

té tres vides, i que ha de començar de nou cada vegada que en perd una. El joc té un                    

sistema de punts determinats que es poden guanyar en aconseguir diversos objectius, però             

objectiu final del joc és obtenir la màxima quantitat de punts (350 punts), que només es pot                 

aconseguir si es troben tots els tresors del joc i si s’aconsegueix sortir de la cova amb vida. 

L’any 1977, inspirats per Colossal Cave Adventure, Marc Blank i Dave Lebling van començar a               

desenvolupar Zork , al Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory del MIT. 

Zork és una trilogia fantàstica que es desenvolupa en un "Gran Imperi Subterrani". El              15

jugador és un aventurer que, com a Colossal Cave Adventure , ha de trobar els tresors ocults                

a les coves, laberints i masmorres i aconseguir sortir-ne amb vida. Les masmorres estan              

plenes de criatures perilloses com els grues , que poden causar la mort al personatge               16

(figura 21). Igual que Colossal Cave Adventure, Zork té un sistema de punts, que es poden                

15 Disponible en línia i gratuït a < https://textadventures.co.uk/games/play/5zyoqrsugeopel3ffhz_v q> 
16 Un grue  és un depredador fictici que sol habitar en llocs molt foscos de les masmorres del joc  Zork  i similars. .  
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obtenir mitjançant la resolució de puzles, l’adquisició de tresors i/o trofeus, la realització de              

certes accions i la visita a determinats llocs. 

 

Figura 21: Exemple d’una situació de Zork on el jugador està a punt de ser devorat per un Grue. Font: Gameranx 

Zork va destacar en el gènere de ficció interactiva per ser un joc molt ric, tant en la qualitat                   

de la narració com en la sofisticació del seu programa d'anàlisi de text, que no es limitava a                  

les ordres simples, formades per una o dues paraules (nom i verb) com les de Colossal Cave                 

Adventure (“cut rope”) sinó que també admetia ordres més complexes, amb més paraules             17

i algunes preposicions i conjuncions (" cut rope with the golden sword ").  18

Un dels videojocs més rellevants en la història dels videojocs d’aventures és Mystery House,              

desenvolupat per On-line Systems l’any 1980. Els desenvolupadors d’aquest videojoc, també           

inspirats pel concepte d’aventura textual de Colossal Cave Adventure , van pensar que            

afegint imatges a l’estructura textual, el jugador tindria una experiència més satisfactòria. 

Així ho van fer, i van crear Mistery House, una aventura conversacional amb gràfics inspirada               

en Els deu negrets , d’Agatha Cristie. A Mystery House, el jugador es troba tancat a l’interior                

d’una mansió victoriana abandonada i es veu obligat a explorar. Al principi, l’objectiu             

principal és trobar una col·lecció de joies que hi ha amagada, i mentre el jugador la busca                 

descobreix que la mansió té moltes habitacions i que dins hi ha set persones més. Al cap                 

d’una estona comencen a aparèixer cadàvers i es fa evident que un assassí corre per la casa;                 

el jugador ha de descobrir qui és o bé convertir-se en la pròxima víctima.  

17 Tallar corda , en anglès.  
18 Tallar corda amb l’espasa d’or , en anglès. 
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Mystery House va suposar una gran innovació al món dels videojocs perquè va ser la               

primera aventura que incorporava gràfics (molt simples, però igualment gràfics, figura 22)            

que acompanyaven el text que ja es feia servir. Va ser la porta d’entrada a un nou                 

subgènere de videojocs d’aventures: les aventures gràfiques 

 

Figura 22. Mistery House, la primera ficció interactiva amb gràfics. Font: Hit Self-Destruct 

 

2.3.2. Aventures gràfiques 

Com hem vist a l’apartat anterior, el joc Mystery House va significar l’inici d’una nova etapa                

en la història dels videojocs. I com que els ordinadors van començar a estar capacitats per                

mostrar gràfics, el subgènere d’aventures basades exclusivament en text va començar a            

decaure i tots els videojocs van començar a incorporar gràfics per transmetre l'ambient del              

joc al jugador.  

Al començament, les aventures gràfiques eren de l’estil de Mystery House: els gràfics eren              

estàtics i només servien d’acompanyament al text descriptiu que hi havia a sota i la               

interacció del jugador consistia només a escriure ordres, que causaven una resposta per             

part del programa però que poques vegades feien que canviessin els gràfics (excepte si el               

jugador canviava d’ubicació). A més, el joc era sempre en primera persona, els gràfics              

representaven el que estava veient en aquell moment el jugador. Va ésser així fins que va                

sortir al mercat el joc King’s Quest, que va ser innovadora per dos motius: per una banda, va                  

ser el primer videojoc en què els gràfics eren en tercera persona, és a dir que el jugador es                   
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veia a ell mateix a la pantalla; i i per l’altra, va ser el primer videojoc amb gràfics animats, el                    

personatge que encarnava el jugador es movia per la pantalla segons les ordres del jugador.  

Més endavant, gràcies als avenços en els sistemes de gràfics dels ordinadors, les aventures              

gràfiques van anar millorant proporcionant escenes i personatges més detallats i acolorits.            

Amb l’arribada del CD-ROM a principis de 1990, es va fer possible incloure gràfics de més                

qualitat, i també vídeo i àudio en els videojocs. 

A mesura que els ordinadors van adquirir la capacitat de fer servir dispositius que els               

permetien apuntar o assenyalar (com un ratolí d'ordinador, un joystick , les pantalles tàctils o              

les videoconsoles) les aventures gràfiques van deixar d'incloure interfícies de text i van             

començar a proporcionar noves maneres d'enviar ordres de manera el jugador podia            

interactuar amb la pantalla sense haver d'escriure text. Per exemple, tocant a un punt de la                

pantalla, el jugador es desplaçava fins allà. 

Però els mateixos avenços informàtics que van fer que els gràfics fossin cada vegada de més                

qualitat, més reals, tridimensionals, etcètera, són els mateixos avenços que van fer molt             

més atractius i populars altres gèneres de videojocs d’acció més immediata i no tan exigents               

intel·lectualment com per exemple els videojocs de tir o els de plataformes, deixant les              

aventures gràfiques a un segon pla. 

 

2.3.3. Les novel·les visuals o videojocs d’aventures japonesos 

Una novel·la visual és un híbrid entre una aventura de text o conversacional i una aventura                

gràfica. Aquest tipus de videojoc va néixer al Japó a principis dels anys 80 i generalment té                 

una estètica semblant al manga o l’ anime (figura 23). Quasi totes les novel·les visuals són               

escrites originalment en japonès però moltes han estat traduïdes a l’anglès i a l’espanyol,              

sovint per afeccionats. Tot i haver estat traduïdes, el seu format ha tingut molt més èxit al                 

Japó que no pas als països occidentals on, com hem vist a l’apartat anterior, el gènere                

d’aventures ha patit una caiguda de vendes considerable.  

Podem veure moltes similituds entre aquest tipus de videojocs i la literatura hipertextual,             

perquè en ambdós casos es tracta de narrativa no lineal i interactiva, on el jugador (en les                 
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novel·les visuals) i el lector (en les novel·les hipertextuals) tenen un paper fonamental i              

decisiu en el desenvolupament de la història, ja que són ells qui, mitjançant la interacció,               

acaben sentenciant què és el que passarà. 

Aquests jocs presenten una narrativa no lineal, i la majoria de la narració està construïda               

entorn de les interaccions del jugador amb altres personatges mitjançant el diàleg.            

Normalment apareix un diàleg i el jugador, en determinats moments, té l’opció de decidir              

quina serà la seva resposta escollint entre unes quantes opcions. Això farà que la història               

prengui una direcció o una altra, amb múltiples finals possibles . 19

Tot i que hi ha novel·les visuals de ciència-ficció, fantasia, terror, i amb temàtiques              

complexes, com els salts temporals i universos paral·lels en Kono yo no hate de koi o utau                 

Shō jo YU-NO (en la versió anglesa, YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world),                  

normalment el tema central de les novel·les visuals és l’amor; solen ser simulacions de cites               

o bé tenen l’objectiu de fer que un personatge s’enamori del protagonista. Solen estar              

narrades en primera persona i des d’un punt de vista únic (no es canvien els personatges) i                 

normalment els gràfics són simples, hi sol haver fons genèrics per cada una de les               

localitzacions del joc (Figura 23). 

 

Figura 23 . Exemple de la senzillesa gràfica, l’estètica anime i dels moments de decisió típics de les novel·les visuals                    

japoneses  a Katawa Shoujo, Act One  (2009).  Font: Ren’Py Games List 

19 Malgrat que normalment tenen entre 5 i 7 finals possibles, hi ha excepcions com School Days  amb 21 finals o 
Hadake Shitsuji,  amb 27. 
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Al principi només existien com a jocs d’ordinador, però actualment també trobem moltes             

novel·les visuals disponibles per a videoconsoles i per a dispositius portàtils com les tauletes              

i els telèfons mòbils.  

I com que són digitals, no tenen limitacions físiques pel que fa a la llargada i això els permet                   

poder desenvolupar històries tan complexes com les d’una novel·la convencional i lineal.  

Tot i que la majoria tenen una estètica semblant a l’anime i al manga perquè provenen del                 

Japó, també hi ha excepcions com Emily is Away, una novel·la visual nord-americana del              

desenvolupador de jocs Kyle Seeley, que va ser llançada de forma gratuïta el novembre del               

2015 com a joc d’ordinador i Seen: Learn to love again de Polychroma Games , com a joc per                  

a mòbils i tauletes. 

Emily is away està ambientat en la dècada dels 2000 i explica la història de la relació del                  

protagonista (el jugador) amb una noia, l’Emily, en el transcurs de cinc anys (2002-2006). El               

joc es presenta a través d'un xat retro de l’estil dels xats de principis de la dècada del 2000                   

com l’AOL Instant Messenger. El joc consisteix bàsicament a parlar amb l’Emily i per fer-ho,               

cada vegada que l’Emily envia un missatge se li donen al jugador tres possibles opcions de                

resposta, que faran que la història avanci d’una manera o d’una altra (Figura 24). 

   

Figura 24: Moment en el joc  Emily is Away  en què el jugador pot decidir (entre 3 opcions possibles) què dirà a 

l’Emily. Font: Emily is away / Pròpia 
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Malgrat això, aquestes decisions només donen una falsa sensació d’interactivitat perquè           

realment, encara que el jugador pot canviar alguns esdeveniments poc trascendentals de la             

història, hi ha tan sols un únic final possible que és un final trist. 

A principis del 2016, un noi de 15 anys anomenat Mickole Klein, inspirat per Emily is Away,                 

va crear una novel·la visual gratuïta en forma d’aplicació per a mòbils anomenada Seen:              

Learn to love again.  

Aquest joc simula el xat d’una plataforma de missatgeria en línia com podria ser el xat de                 

Facebook. Representa que el jugador és en Mark Blythe (tot i que l’usuari pot canviar el nom                 

i posar-hi el seu), un estudiant de secundària que s’enamora d’una altra estudiant, la Nicole               

Tyler. És una història sobre l'amistat, l'amor, la pèrdua, i les segones oportunitats. En              

diverses ocasions, la Nicole planteja algunes qüestions per fer reflexionar al jugador: Per què              

som tan nostàlgics amb els dies feliços de la nostra infància? Per què la gent canvia? Si ens                  

donessin una segona oportunitat per corregir els errors del passat, què faríem? Voldríem             

canviar alguna cosa? 

La història es desenvolupa mitjançant el xat i, igual que a Emily is away , el jugador té 3                  

opcions per escollir com contestar a la Nicole en cada ocasió per així modificar el transcurs                

de la història. De les decisions del jugador depèn la relació que s’establirà entre els dos. En                 

aquest cas sí que hi ha decisions verdaderament importants, ja que hi ha més d’un final                

possible, i dues grans branques argumentals diferenciades.  

En una, el protagonista es queda no aconsegueix ser el nou xicot de la Nicole (aquesta és la                  

opció més corrent), i en l’altre sí que ho aconsegueix (aquesta opció és més difícil               

d’aconseguir). En un dels dos finals possibles la Nicole té un accident de cotxe que li acaba                 

causant amnèsia i, per tant, oblida tot el que ha passat amb el protagonista, que té una                 

nova oportunitat per a fer les coses millor; i en l’altre final, que acaba bastant més aviat que                  

l’altre, la Nicole es baralla amb el protagonista i acaba plorant sola en un parc. 

El joc també inclou una funció molt innovadora que permet als jugadors crear les seves               

pròpies històries interactives en forma de xat.  
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3. L’ART INTERACTIU 

L'art interactiu requereix algun tipus d'acció per part del públic per tal de crear una               

experiència. Sense la participació de l'espectador, l'art no pot assolir el seu propòsit.  

En l’art interactiu, l'espectador no només observa; i l'obra d'art no és un objecte congelat en                

el temps des del dia en què el van crear. L’experiència artística no acaba d’estar completa si                 

no és amb la interacció. En el procés de creació, l’artista ja no busca crear un “producte                 

final”, sinó crear un mitjà i, per tant, l’obra d’art en ella mateixa no té un significat complet.                  

(Muller, 2006). 

Les obres d'art interactives freqüentment estan relacionades amb ordinadors, interfícies i           

sensors que responen als moviments, a la temperatura, o a qualsevol variable que l’artista              

hagi programat. En aquestes obres, tant el públic com la màquina treballen junts en un               

diàleg per produir una obra d'art completament única per a cada públic que l’observi. Única               

perquè serà diferent segons qui sigui l’observador: com que és art interactiu cada             

observador fa la seva pròpia interpretació de l'obra d'art i hi interactuarà d’una manera que               

donarà resultats completament diferents dels d'un altre observador. 

 

3.1 HISTÒRIA DE L’ART INTERACTIU 

Tot i que l'art interactiu ens sembla un concepte molt modern i actual, n'hi ha des de fa molt                   

temps. Es diu que al segle V a.C. a Grècia hi havia dos pintors (Zeuxis i Parrasi) que eren                   

rivals i van fer un concurs per decidir qui dels dos era el millor pintor. Zeuxis va pintar uns                   

raïms tan realistes que els ocells se'ls van intentar menjar. Aleshores, es va acostar a l'obra                

de l'altre per apartar la cortina i veure quina era la seva pintura, i en intentar apartar-la, va                  

adonar-se que, de fet, la cortina era l'obra d'art, estava pintada. 

Aquesta obra d'art, una pintura d'una cortina, no hauria completat el seu significat sense              

l'acció de Zeuxis. 

Deixant aquesta llegenda a part, podem dir que fins a finals de l’Edat Mitjana les obres                

artístiques estaven destinades majoritàriament a la contemplació. I no va ser fins a finals del               

segle XIX, a la Segona Revolució Industrial, que, amb l’aparició de nous avenços tècnics com               
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la fotografia o l’electricitat, es van obrir nous camins en la producció artística donant la               

possibilitat de fer servir elements tecnològics en la creació artística, creant així noves             

tipologies d’art més complexes. 

A principis del segle XX, amb les avantguardes, encara es va accentuar més aquest desig               

d’introduir elements innovadors en les formes tradicionals i convencionals d’art. I, per tal de              

superar les limitacions en la comunicació, els artistes van començar a buscar formes             

d’expressió artística mitjançant la interacció amb l’espectador, que els va conduir a formes             

més complexes, en moltes de les quals la tecnologia hi tenia un paper important. 

“Una nueva forma de entender la cultura en la que el artista deja de ser el genio creador                  

romántico para convertirse en un productor que fabrica herramientas que luego el público             

puede utilizar para desarrollar sus propias creaciones artísticas. El artista deja de ser el              

creador para convertirse en una médium. El público deja de ser un mero observador para               

establecerse como creador.” (Casacuberta, D., 2003) 

A principis de segle XX, quan Marcel Duchamp va fer una màquina interactiva que convidava               

als espectadors a interactuar amb ella per tal que uns plats de vidre rodessin i creessin                

efectes òptics. Si una persona mirava aquesta obra d'art com si es tractés d'una obra d'art                

"normal", el que veia era una escultura estàtica semblant a una màquina és a dir que estava                 

en mans del públic de convertir aquesta peça en una peça dinàmica i interactiva. 

Als anys quaranta, el projecte Memex de Vannevar Bush i la nova proposta d’organització              20

de la informació relacionada associativament i no tan sols seqüencialment van posar les             

primeres bases de la hipertextualitat i, com a conseqüència, de la interactivitat textual. 

A finals de la dècada dels seixanta apareix la primera pel·lícula interactiva i també es veuen                

per primera vegada uns dibuixos animats “interactius” a la televisió: Barri Sèsam (els             

personatges dels dibuixos animats dialogaven amb els espectadors i tot i que la             

interactivitat no era real, ja que els personatges no sentien la resposta dels espectadors, els               

responien per crear la sensació) i més endavant Dora l’Exploradora, del mateix estil (any              

2000).  

20 Veure capítol 2 apartat 2.1. 
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I als anys setanta els artistes van començar a utilitzar les noves tecnologies com el vídeo i els                  

satèl·lits per experimentar amb actuacions i interaccions en viu a través de la transmissió en               

directe de vídeo i d'àudio. Els anys setanta i vuitanta van ser crucials per al món dels                 

videojocs, perquè és quan es van començar a desenvolupar els primers jocs d’aventures             

interactives amb gràfics. 

Però probablement l’any més rellevant en la història de l’art interactiu és el 1990, amb el                

naixement de la World Wide Web. Gràcies als avenços tecnològics, els ordinadors            

començaven a permetre crear i experimentar amb noves formes d’interactivitat.  

L’any 2004, Tim O’Reilly va batejar la World Wide Web com a "Web 2.0" per parlar d’una                 

segona generació en la història de la web, la qual es començava a basar en comunitats                

d’usuaris i de serveis, com les xarxes socials, els blocs, o els wikis, que es basen en la                  

col·laboració i l'intercanvi d'informació entre els usuaris. D’aquí neix el “NetArt”, que són les              

noves pràctiques interactives que van ser introduïdes gràcies al desenvolupament de la Web             

2.0. 

 

3.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’ART INTERACTIU 

Totes les peces d’art interactiu, en tant que interactives, presenten les característiques            21

següents:  

- La no linealitat: L’art interactiu trenca amb clàssica estructura lineal on tan sols hi ha               

un sol camí lineal establert i ofereix diferents camins per recórrer i diferents maneres              

de fer-ho. Això és gràcies a l’hipertext, que ens permet enllaçar uns continguts amb              

uns altres sense donar-nos un únic camí disponible. 

 

- L’absència d’un narrador omniscient: En el moment que l’artista dota          

d’interactivitat l’obra, aquest deixa de tenir el control sobre ella, ja que el que fa és                

donar protagonisme al públic, que amb les seves accions i reaccions alimenta el             

resultat final. I aquestes accions, reaccions i experiències del públic fins i tot poden              

21 Englobant dins el concepte d’art les obres relacionades amb: arts plàstiques (pintura, escultura, arquitectura), 
literatura, poesia, teatre, cinema i audiovisuals (pel·lícules, documentals, publicitat, videoart), fotografia, música i 
videojocs. 
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arribar a tenir més importància que les del mateix artista. L’artista no ho controla tot               

ni crea el resultat final, el que fa és posar les peces que serviran per a la construcció                  

final. 

 

- La col·laboració i participació: En una peça d’art interactiu la col·laboració i/o            

participació són fonamentals perquè, en últim terme, són el que la fan possible             

poerquè es tracta d’obres obertes que no funcionarien sense la participació del            

públic sigui de manera conscient o inconscient (Figura 25). 

 

- Complexitat: Com que l’obra no és lineal i ofereix moltes possibilitats això fa que              

sigui més complexa perquè la col·laboració i participació creen un hipermón al            

voltant de l’obra. 

 

Figura 25: Mirall de pompons interactiu de Daniel Rozin, quan l’espectador es mou, el mirall l’imita. És essencial la 

col·laboració. Font: Bitforms Gallery. 

 

3.3 EL PAPER DE L’ARTISTA EN L’ART INTERACTIU 

El concepte d’art interactiu relativitza el paper de l'artista creador delegant a l’usuari una              

part del procés de construcció artística. I aquí és on probablement sorgeix la gran pregunta:               

l’art interactiu significa la mort del paper de l’artista com a autor? 

Bé, aquest concepte ha estat tractat sobretot des del punt de vista de la literatura               

hipertextual, tot i que es pot aplicar perfectament a qualsevol disciplina artística. Alguns             
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teòrics de l'hipertext (com Roland Barthres, Michel Foucault o George Landow) sí que han              

anomenat a aquest fenomen "la mort de l'autor", referint-se que és el final de la concepció                

romàntica de l’artista com geni individual a la creació i la solitud. És un concepte que                

reflecteix una postura cultural postmoderna caracteritzada per la fi de la certesa i             

l’autoritat. L’artista o autor, com a referència i autoritat, és mort, perd el control sobre la                

seva obra, que converteix al públic en autor.  

Tot i això, hi ha una part del procés artístic que continua reservada només a l’artista perquè                 

encara que l’espectador esdevingui coautor de l’obra amb la qual interactua, aquest no té              

una llibertat total, no té la capacitat d’afegir elements “des de zero” ni pot modificar els                

processos interactius: és l’autor qui segueix tenint el control sobre la intencionalitat de             

l’obra. L’autor no determinarà el resultat de l’obra que percebrà l’espectador, però és qui              

decideix en últim terme quines possibilitats hi ha i s’encarregarà de la gestió de la interacció. 

Segons Simon Penny, ara és molt més fàcil crear obres interactives, no només perquè hi ha                

més recursos sinó perquè les persones estan més acostumades a comunicar-se amb            

màquines mitjançant interfícies. Als anys noranta, era complicat que la interacció funcionés            

tal com estava planejada perquè els espectadors podien presentar dificultats per entendre            

el que havien de fer i com perquè es tractava de coses molt noves, mai havien estat en                  

contacte amb interfícies d’aquelles característiques i, diu Penny, per anar bé, s’han de fer              

obres que no necessitin un manual d’instruccions. Afortunadament, en l’actualitat estem en            

contacte directe amb la tecnologia digital constantment, i per tant, és un bon moment per a                

l’art interactiu. 

L’art ha estat sempre un reflex de la societat i, en una societat en la què diàriament estem                  

fent servir telèfons mòbils i tecnologia, és normal que l’art també segueixi aquest camí. Jen               

Lewin veu l’art interactiu com una forma d'art contemporani que ofereix una experiència             22

que reflecteix la complexitat de l'existència tecnològica moderna. I no creu que sigui dolent              

que l’autor perdi protagonisme perquè precisament és la intenció, crear perquè els altres             

puguin seguir creant i experimentant a partir de la teva obra. 

3.4. ARTISTES DESTACATS 

22  Veure annex. 
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A continuació comentaré breument alguns artistes destacats en el món de l’art interactiu i              

alguna de les seves obres. Es tracta d’artistes que, a més, he tingut la oportunitat de                

contactar-hi.  23

Jen Lewin 

Jen Lewin és una artista de Nova York especialitzada en instal·lacions interactives a gran              

escala en llocs normalment públics, com per exemple parcs. Sol combinar elements com la              

llum i el so per tal de connectar les persones amb la tecnologia. Una de les seves obres més                   

famoses és The Pool ( Figura 26), una “escultura interactiva” que consisteix en unes             

plataformes que canvien de color segons la pressió i la rapidesa amb què els espectadors hi                

trepitgen. En tant que interactiva, és una obra que no té sentit sense l’espectador. 

 

Figura 26. The Pool, de Jen Lewin Font: Jen Lewin Studio 

Timo Toots 

Timo Toots és un artista estonià que incorpora interactivitat en les seves obres per tal               

d’explorar la relació entre els humans i la tecnologia. Una de les seves obres més destacades                

és Memopolis (Figura 27). És una màquina que elabora un mapa segons la informació              

rebuda de l’espectador a través del seu carnet d’identitat. És increïble la quantitat de dades               

que s’arriben a mostrar només a través del carnet d’identitat estonià, i que els ordinadors i                

bases de dades recorden per sempre; així que mitjançant la interactivitat es convida a              

l’espectador a reflexionar sobre aquesta societat tecnològica, que de vegades pot resultar            

una mica terrorífica i tot. 

23 Consultar annex. 
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Figura 27. Memopolis, de Timo Toots. Font: Edith-Russ-Haus 

Daniel Rozin 

Daniel Rozin és un artista nascut a Jerusalem que crea escultures i instal·lacions interactives.              

Les seves obres integren l'espectador, en temps real, per crear una representació de la              

semblança de l'espectador en l'objecte. (Figura 28) Els seus "miralls" sovint són fets de              

materials que es tornen inesperadament "reflectants", reaccionant a la presència dels           

espectadors a través d'una càmera i de programari personalitzat. La reflexió i la             

transformació superficial es converteixen en un mitjà per explorar el comportament humà,            

la representació i la percepció. 

 

Figura 28. Penguins Mirror, de D. Rozin. Font: Bittforms Gallery 

SIMON PENNY 
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Penny és un artista australià. En els últims vint anys, ha realitzat instal·lacions interactives i               

robòtiques que aborden qüestions crítiques sorgides a a partir de la relació entre la cultura i                

la tecnologia. Inclou en les seves obres escultura, videoart, instal·lacions, performances…            

Les seves obres fan servir sensors personalitzats i tot tipus de tecnologies. 

 

Figura 29.  Body Electric de Simon Penny Font: Simon Pen ny 

Nathaniel Stern 

Nathaniel Stern és un artista americà que combina mitjans nous i tradicionals en             

instal·lacions, vídeos i obres públiques que representen les nostra relació amb l’entorn. Per             

exemple, Body Language (Figura 30) un conjunt de quatre obres interactives que explora les              

complexes relacions entre materialitat i text. Cada peça estableix l'experiència i la pràctica             

dels cossos i el llenguatge d'una manera diferent. 

 

Figura 30.  Body Language, de N. Stern Font: N. Stern 
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4. ELS VÉDEOS INTERACTIUS 

Els vídeos interactius són el resultat de la barreja de vídeos o pel·lícules amb elements               

interactius. Com hem estat veient en els capítols anteriors, incorporar interactivitat en            

vídeos i pel·lícules farà que l’espectador es converteixi en alguna cosa més que un              

espectador: serà també “coautor” perquè és ell qui, en certa manera, controla l’obra, que              

perd l’estructura tradicional i lineal en favor de la interactivitat.  

Podem classificar els vídeos en tres grans grups segons el nivell d’interactivitat que             

presenten (ordenats de menys a més): 

- Vídeos lineals estàtics: El contingut d’aquests vídeos és prerenderitzat i es           24

reprodueix des del principi fins al final sense intervenció de l’espectador, no són             

interactius. La majoria de vídeos que podem veure a la televisió o per internet són               

d’aquest tipus. 

 

- Vídeos lineals dinàmics: El contingut d’aquests vídeos és personalitzat per l'usuari           

abans de veure el vídeo. Aquest vídeo interactua amb les dades de l’espectador (per              

exemple la ubicació, la informació del perfil en una xarxa social, fotografies            

introduïdes per l’usuari…) que aquest introdueix abans del visionat del vídeo, però            

no permet que usuaris interactuïn directament amb el contingut mentre el veuen.            

Un exemple d’aquest tipus de vídeo és Take This Lollipop , un curtmetratge de             25

terror sobre un ciberassetjador que s’obsessiona amb les fotos del perfil de            

Facebook de l’espectador; aquestes fotos apareixen en el vídeo perquè abans que            

comencés, l’usuari ha donat accés al seu perfil mitjançant Facebook Connect. 

 

- Vídeos pròpiament interactius: En aquests vídeos la interactivitat “funciona” durant           

els vídeos a través de clics, gestos, veu... Els elements interactius poden “flotar” en              

una capa transparent sobre del vídeo, en forma de botons, etc. Podem trobar vídeos              

interactius molt diferents: omplint formularis, vídeos per aprendre en forma de           

24  Renderitzar: Representar en un dispositiu de sortida d'un ordinador una imatge o una escena a partir de les 
dades d'un model computacional. Així, prerenderitzats fa referència a elements que han estat prèviament 
renderitzats o preparats.   
25  Vídeo disponible a < http://www.takethislollipop.com /> 
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tutorials interactius, experiències semblants als videojocs, vídeos que et permeten          

saltar no linealment cap a nous materials... El vídeo interactiu també pot incloure             

elements dels vídeos lineals dinàmics i estàtics. 

En aquest apartat ens centrarem en els vídeos pròpiament interactius i veurem quin tipus              

d’interactivitat poden incorporar, quins usos tenen aquest tipus de vídeos i com es creen. 

 

4.1 ELEMENTS QUE PODEM TROBAR EN UN VÉDEO INTERACTIU 

- Hotspots (en català es tradueix com a zones sensibles , tot i que sovint també es fa                26

servir l’expressió àrees destacades ): àrees transparents que activen un enllaç quan           

s'hi fa clic al damunt.  

- Anotacions: overlays que es poden clicar per aprendre més sobre alguna cosa del             27

vídeo. Permeten al creador del vídeo afegir capes de text, enllaços i zones actives al               

vídeo. És anomenada així una de les característiques dels vídeos de Youtube .  28

- Ginys (en anglès, widgets ): són similars a les anotacions, permeten una interacció            

entre l’usuari i el programa o vídeo però demanen una participació per part de              

l’espectador que va més enllà de fer clic per tal d’ampliar la informació. Per exemple,               

es faria servir un giny per votar en una enquesta o per contestar un test sense sortir                 

del vídeo en qüestió. 

- Fitxers adjunts (o attachments, en anglès): la mateixa paraula ja indica el seu             

significat, i, aplicant aquest concepte als vídeos interactius, ens trobaríem davant un            

vídeo que contingués un seguit d’arxius (ja sigui fitxers de text, d’imatge, de so…)              

accessibles per part de l’espectador. Això ho podem trobar, per exemple, en un             

documental interactiu on hi hagi, adjuntes i a disposició de l’espectador, fitxes            

tècniques, informes, informació addicional, ... 

26 Font: TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia i fraseologia dels productes informàtics [en línia].              
Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia) Disponible a            
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/123/>  
27 Terme usat per mostrar àrees de superposició entre elements. Font: TERMCAT i b. 
28 Consultar l’apartat 4.3 Eines 
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- Botons a l’estil “Tria la teva aventura”: botons (com a mínim dos) que carreguen              

altres vídeos en fer-hi clic. Cada un d’ells representa una alternativa de continuació             

de l’acció diferent, de manera que l’espectador, en alguns moments determinats, té            

el control sobre què passarà a continuació perquè pot escollir. 

- Opció a fer un remix : direm que un vídeo té opció a fer un remix quan aquest                 29

permet que l’usuari alteri la versió original de manera que en pugui fer la seva pròpia                

versió. Un exemple molt clar són els vídeos de Palestine Remix, una pàgina web              30

que permet crear els teus propis documentals sobre Palestina a partir d’altres            

documentals existents. La pàgina ofereix eines (definicions, línies del temps de tots            

els esdeveniments importants, documentals...) que permeten que cada persona         

pugui informar-se i construir el seu propi vídeo, a partir d’una interfície molt senzilla              

i intuïtiva. 

- Live (en viu, en directe): pot incorporar els altres elements esmentats però, en lloc              

de ser asíncron i vist segons la demanda de l’usuari, és un tipus de vídeo interactiu                

en directe i a temps real, adequat per a videoconferències i webinars . A tall              31

d’exemple podríem pensar en un vídeo en directe d’un expert presentant un nou             

producte acabat de llançar al mercat. Un vídeo que seria interactiu en la mesura que               

permetés als espectadors de fer preguntes a l’expert, que les aniria responent en             

directe o bé que hi hagués la possibilitat d’accedir a un catàleg dels productes o, fins                

i tot, comprar-lo en línia.  

 

 

 

29 Anglicisme que es pot traduir literalment com a remescla. Normalment es fa servir la paraula remix per                  
referir-se a les cançons, tot i que també poden ser obres d’art, llibres, vídeos… L'única característica fonamental                 
és la modificació d’un element existent per a crear-ne de nous ja sigui afegint o eliminant material, canviant les                   
peces o canviant l’ordre original. 

30 http://interactive.aljazeera.com/aje/PalestineRemix/  
31 Webinar (o webinari) és una paraula d’origen anglès formada a partir de web i seminari que es fa servir                    
popularment per a referir-se seminaris multimèdia i interactius, que són accessibles en línia i que es poden seguir,                  
en directe o en diferit, a través d'un web. L’equivalent en català és seminari en línia (font: Servei de Consultes del                     
TERMCAT)    
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4.2 USOS 

Els usos dels vídeos interactius en l’actualitat es poden resumir en tres grans grups o àmbits:                

la publicitat, la transmissió de coneixement, i l’entreteniment. Trobarem doncs, anuncis           

interactius en el cas de la publicitat; documentals interactius, premsa interactiva o vídeos             

interactius orientats cap a l’educació en el cas de la transmissió de coneixement; i vídeos i                

pel·lícules que incorporen interactivitat en la narració, i vídeos de l’estil d’un videojoc en el               

cas de l’entreteniment. 

4.2.1. Transmissió d’informació: la interactivitat en l’educació, el documental         

interactiu i la premsa interactiva 

A mesura que la tecnologia ha anat evolucionant, la interactivitat també s’ha anat estenent              

i, ara mateix, disposem de tecnologies que fan possible la incorporació de la interactivitat en               

àmbits com els mitjans de comunicació i l’educació. 

Quan parlem d’un vídeo interactiu parlem de vídeos on la comunicació és bidireccional, és a               

dir que, en el cas de l’educació, l’estudiant ha de respondre al vídeo, comunicar-s’hi i el                

vídeo, al seu torn, també ha de respondre a aquesta interacció per part de l’estudiant. 

Els vídeos interactius són una bona eina per al procés d’aprenentatge, ja que permeten als               

alumnes no només aprendre d’una forma diferent i atractiva sinó també dinàmica i             

bidireccional; de manera que també són una bona eina per al personal docent que, a través                

d’aquests vídeos poden recollir informació ja sigui en forma de resultats de testos i              

preguntes que es poden incorporar en els vídeos com dades sobre quin tipus de temes               

interessa més als seus alumnes. 

Per als alumnes més petits, els vídeos interactius poden estar plantejats en forma de jocs o                

de contes però els vídeos interactius educatius poden anar des de vídeos informatius que              

incorporen elements de recollida de dades com testos i enquestes que posin a prova el               

coneixement adquirit per l’alumne, fins a vídeos no seqüencials que permetin a l’alumne             

aprofundir en els temes que més li interessin i aconseguir documents i informació             

addicionals. 
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Podem definir el concepte “documental interactiu” com a qualsevol projecte que comenci            

amb la intenció de documentar la realitat i ho faci utilitzant tecnologia digital interactiva              

(Grifeu, 2014). 

Un clar exemple de transmetre informació de manera interactiva és la Viquipèdia per dos              

motius. El primer és l’estructura hipertextual que presenta, que permet anar navegant de             

manera no lineal, i segons els interessos de cadascú, per una gran xarxa d’articles              

connectats entre ells mitjançant enllaços associatius. El segon motiu és el fet que es tracta               

d’una enciclopèdia col·laborativa, és a dir que els usuaris poden accedir a la informació,              

modificar-la, afegir-hi els detalls que ells creguin… 

La creació col·lectiva és una bona oportunitat pels usuaris per compartir informació i punts              

de vista però, per altra banda, genera certa desconfiança perquè per més que, en el cas de                 

Viquipèdia, les entrades siguin verificades pel seu personal, queden disponibles per a tots             

els usuaris, que poden donar la informació com a certa i vàlida encara que la recolzin. 

Però bé, en aquest capítol, quan parlem d’un documental interactiu parlem d’un vídeo             

documental interactiu. Es tracta d’un vídeo que vulgui plasmar la realitat però que pot ser               

no lineal, que permet a l’espectador navegar per la informació de la manera que més li                

interessi, aprofundint en els aspectes que cregui més rellevants. Aquests vídeos poden            

contenir enllaços a altres vídeos d’interès, enllaços a documents que ampliïn la informació,             

dades addicionals, vídeos d’entrevistes, etc. i és l’espectador qui decideix cap on vol que              

avanci el documental. 

Un bon exemple de documental interactiu és Ariadna : és un documental interactiu en             32

català sobre la literatura catalana del segle XX. Està dividit en diferents apartats segons els               

anys i cadascun conté una narració principal que té per objectiu donar una visió global i                

esquemàtica de la informació, aquesta narració principal, que serveix de context, dóna pas             

(si l’espectador hi fa clic) a vídeos d’entrevistes a experts que desenvolupen i/o             

aprofundeixen en alguns temes. A més, des del principi que és ben visible l’estructura i               

l’espectador pot decidir per on comença, ja que pot visualitzar el documental de manera no               

lineal, si ho desitja. La intenció d’aquest documental és que l’esspectador pugui navegar             

32 Disponible a <http://www.ariadnadoc.cat/#> 
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lliurement per la informació. Està encarat també cap a l’educació (tant professorat com             

alumnat) ja que parla de temari de llengua catalana de l’ESO i Batxillerat. 

I aquestes estrucutres, serien perfectament aplicables a altres àmbits informatius com el            

periodisme. Per exemple un programa de notícies que doni la llibertat a l’espectador perquè              

sigui ell qui prengui el comandament i decideixi com vol seguir, entendre, veure la història…               

És clar que el periodista proposa un ordre, una jerarquia i és qui ha de subministrar la                 

informació, les fonts i multimèdia en general, però és l’espectador qui decideix què fa amb               

tot això, interactuant-hi.  

 

4.2.2. La publicitat interactiva 

Els vídeos interactius generen més dades a través dels moviments que realitzen les             

persones, unes dades que poden ser recollides pel creador del vídeo, de manera que des del                

punt de vista de màrqueting això és interessant perquè, a través dels vídeos interactius,              

poden mesurar i veure específicament què és el que la gent troba més interessant. 

Però no només és positiu des del punt de vista de l’empresa sinó també des del bàndol del                  

client, perquè d’aquesta manera poden rebre contingut que els interessa més i de més              

qualitat, missatges personalitzats i millorar la relació entre els clients i les marques. 

Podem trobar vídeos publicitaris interactius de diferents tipus. A continuació farem un repàs             

dels tipus més corrents a partir d’uns exemples . 33

- Tria la teva aventura: és el cas de Philips "Designed to Play – One guy, 5 styles, 625                  

possibilities”(2014). Els espectadors poden seleccionar l'estil de la barba del          

personatge principal per desbloquejar diferents històries, mentre que la pàgina web           

carrega simultàniament informació dels productes i consells. Podeu veure el vídeo a:            

http://www.raptmedia.com/project/philips-designed-play-drives-mobile-video-enga

gement 

 

33 Els enllaços presents en aquest apartat han estat consultats per última vegada el dia 19 de desembre del 2016. 
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- Vídeos personalitzables: Per exemple, en aquest anunci BMW permet als usuaris           

seleccionar i canviar el color d'un X3 en temps real. Podeu veure el vídeo a :  

http://s3.amazonaws.com/stage.interlude.fm/bmw/0.0.17/index.html 

 

- Testos interactius: és el cas del vídeo promocional de la pel·lícula That Awkward             

Moment (2014), que fa preguntes a l’espectador determinar si està o no està en una               

relació amb la persona amb qui ha tingut una cita. Podeu veure el vídeo a:               

http://thatawkwardmomentinteractivequiz.tumblr.com/ 

 

- Recomanacions personalitzades: Un exemple interessant d’aquesta modalitat és        

Choose Shoe de Newton Running, que fa tot de preguntes a l’espectador a fi de               

poder-li recomanar quina és la bamba que més s’adequa a les seves necessitats.             

Podeu veure el vídeo a:  

http://www.raptmedia.com/project/newton-running-choose-shoe 

 

- Vídeos que permeten comprar des del mateix vídeo (també anomenats click-to-buy,           

click-to-shop, click-to-add) . Un exemple és aquest anunci de Nordstrom, que permet           

anar guardant els cosmètics que van apareixent en el vídeo per després comprar-los.             

Podeu veure el vídeo a http://www.wirewax.com/staffpicks  

 

- Vídeos que afegeixen anotacions, enllaços i informacions addicionals: per exemple          

aquest anunci de Land Rover: 

 http://watch.vidzor.com/ayxgXsgWeg_?t=201608181441&autoplay=1 

 

- Vídeos que permeten canviar el punt de vista de la càmera: un bon exemple és               

l’anunci de Coca-Cola pel dia de la Mare del 2015. Els usuaris poden fer clic per veure                 

la història tant des de la perspectiva de la mare com de la filla. Podeu veure el vídeo                  

a: http://stage.interlude.fm/inseparable/embed.html 
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4.2.3. La interactivitat amb funció narrativa: el cinema interactiu 

4.2.3.1. El cinema interactiu 

El cinema interactiu és un tipus de cinema que intenta donar al públic un paper actiu en la                  

projecció de pel·lícules. 

El cinema tradicional presenta un criteri de linealitat narrativa on el discurs va del punt A                

fins al punt B, i aquesta ruta és preestablerta pel director i inalterable. En canvi, el cinema                 

interactiu permet explorar diversos camins, diverses vegades i de maneres diverses.           

L’espectador de cinema tradicionalment estava caracteritzat per la seva passivitat, però           

amb la introducció de la interactivitat en el gènere cinematogràfic, l’espectador pot            

intervenir en la trama a través de les seves decisions. 

La primera pel·lícula considerada interactiva és Kinoautomat del director txecoslovac Raduz           

Cincera presentada a l'Exposició Universal de 1967 a la República Txeca. Al llarg de la               

pel·lícula hi havia nou moments en què l'acció s'aturava i un moderador sortia a l’escenari               

per deixar que l'audiència decidís entre dues escenes. Es votava mitjançant uns botons que              

hi havia als seients (el botó verd significava una opció i el vermell l’altra) i a la pantalla                  

apareixia què havia votat cada seient. L’escena més votada era la que es reproduïa.              

L'element interactiu s'aconseguia mitjançant l’intercanvi d'una tapa de la lent entre dos            

projectors que estaven sincronitzats i cadascun tenia un tall diferent de la pel·lícula. 

Però el guió estava escrit de tal manera que les dues línies argumentals acabaven convergint               

en cada punt de decisió, de manera que sempre hi havia només dos escenaris possibles, no                

es doblaven després de cada decisió (Figura 31 ). 

  

Figura 31: Esquema de l’estructura narrativa de la pel·lícula Kinoautomat. Font: Brian Moriarty 

Per tant, en certa manera, la interactivitat era “limitada”, cosa que es va revelar més               

endavant, quan es va transmetre la pel·lícula per la televisió pública. El projecte va ser un                
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èxit però, tot i això, un any després de la seva estrena va ser prohibida pel govern                 

comunista. 

Des de Kinoautomat no hi va haver cap més pel·lícula interactiva als cinemes fins gairebé               

trenta anys després: l’any 1992 va arribar I’m Your Man  als cinemes dels Estats Units. 

I’m Your Man té una durada d'uns 20 minuts, amb una decisió sobre l'argument cada un                

parell de minuts. Però com que cada decisió porta a un nou gir amb el seu propi conjunt de                   

problemes i decisions, els directors, Controlled Entropy Entertainment of Manhattan, van           

haver de generar uns 90 minuts de pel·lícula, amb prop de 68 diferents variacions d'escena. 

L'estil de la pel·lícula és senzill i el guió, enginyós. En un gir de la trama, el malvat de la                    

pel·lícula amenaça a l'audiència amb un aparell que bloquejarà les portes del cinema.             

Sovint, els actors comenten sobre les opcions que el públic ha fet. Les decisions es prenen                

de la següent manera: apareixen a la pantalla uns senyals codificats per colors a la pantalla i                 

l’espectador polsa un dels tres botons (vermell, taronja i verd) situats en un joystick,              

col·locada en el reposabraços de cada seient. Els vots es compten electrònicament, i els              

personatges, després de deliberar durant uns moments, responen a la voluntat del públic. 

La pel·lícula i la interactivitat en si, van ser ben rebuts pels adolescents, però rebutjats pels                

crítics i aficionats al cinema per a adults. Una crítica comuna era que els espectadors podien                

fer trampes, és a dir, utilitzar els controls en els llocs buits a votar més d'una vegada. Una                  

altra preocupació era que el període de la votació (10 segons) era excessivament lent i               

aquesta interacció en temps real obstaculitzava l'experiència de visualització.  

També es van criticar la pobresa de l’argument, que es feia avorrit i pesat. En general van                 

estar d’acord que la idea, com a concepte estava bé però que estava mal desenvolupada i                

que encara quedava molt camí per recórrer fins a arribar a un cinema interactiu de qualitat.  

Un altre dels problemes amb els quals es va trobar aquesta pel·lícula és que, per a                

projectar-la en una sala de cinema calia fer-hi adaptacions i instal·lacions especials, i això era               

car i per això molts cinemes no van voler-la projectar. 

L’any 1995 hi va haver un altre intent americà de portar la interactivitat al cinema: Mr.                

Payback, una pel·lícula interactiva americana que dura uns vint minuts, durant els quals             
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l’espectador pot prendre algunes decisions a través d’uns joysticks situats a les butaques.             

No va ser ben rebuda per la crítica, fins al punt que la van catalogar com a una de les pitjors                     

pel·lícules de l’any en qüestió. Es va dir que era una barreja entre un videojoc i una pel·lícula                  

però que no era bona ni com a una cosa ni com a l’altra. 

L’any 2003 va arribar la primera pel·lícula interactiva danesa, Switching , dirigida per Morten             

Schjødt. Switching va ser desenvolupada directament pensant en la versió DVD i no pas com               

una pel·lícula per a ser projectada en una sala de cinema. 

Aquesta pel·lícula va ser exitosa i ha guanyat més d’un premi (per exemple el CYBERLOUP               

New Media Award 2003), què és el que la fa diferent de les altres? Bé, per una banda es                   

tracta d’una pel·lícula en DVD així que l’espectador es sent més representat que no pas               

quan, en un cinema, la seva opinió era sols una entre moltes. 

A més, a Switching l’acció no es para en cap moment perquè l’espectador opini sinó que en                 

qualsevol moment de la pel·lícula l’espectador pot prémer un botó en el comandament a              

distància i es canvien escenes i s’experimenten petites variacions de la història. 

Una altra característica és que la pel·lícula mai acaba. Això és perquè està construïda a partir                

de bucles, el que significa que pot ser que algunes escenes es repeteixen en múltiples llocs.                

Mai hi ha un final, és circular, i, per tant, és l’espectador que decideix quan acaba la                 

pel·lícula. Actualment, no s’ha fet cap més pel·lícula interactiva al cinema.  

 

4.2.3.2. EL CINEMA EXPERIMENTAL I VIDEOART 

El cinema experimental és un art audiovisual a mig camí entre les arts plàstiques i el cinema                 

tradicional. No es tracta d’un art comercial ni està enfocat cap a un públic ampli sinó que es                  

tracta d’un art al marge de la indústria.  

Com bé suggereix la paraula “experimental”, aquest tipus de pel·lícules són el resultat de              

l’experimentació de l’artista amb les possibilitats visuals, és un tipus de pel·lícula on             

s’intenten coses noves o diferents. És per això que sovint causen una sensació de confusió o                

inclús malestar als espectadors. 
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És un tipus de cinema que utilitza un llenguatge artístic deixant de banda el llenguatge               

audiovisual i sol trencar amb les normes pleestablertes del cinema convencional per tal             

d’expressar sentiments o idees. És per això que és complicat definir les característiques del              

cinema experimental; com hem vist, es tracta d’un tipus de cinema que trenca amb totes les                

convencions d’estil, de manera que podem trobar peces de cinema experimental de            

característiques molt diverses: des de pel·lícules amb una narrativa desestructurada i           

complexa fins a altres on precisament el que destaca és l’absència d’una narrativa, passant              

per tractaments de so i imatge molt diferents (ús de música diegètica o fins i tot absència de                  

so en el film) i també barreges amb altres disciplines artístiques com la pintura, la poesia, la                 

dansa...i de vegades també experimenten amb nous recursos tecnològics, com per exemple            

la interactivitat. 

També podem trobar interactivitat en un altre tipus de vídeos noconvencionals: el videoart. 

La principal diferència entre el videoart i el cinema experimental no es troba en el contingut                

de les obres sinó en la seva ubicació. Les peces de videoart solen estar en galeries o museus                  

(sovint anomenats White Cube, cub blanc en anglès), en canvi, el cinema experimental se sol               

projectar en sales de cinema, teatres o sales de projeccions (Black Box , caixa negra en               

anglès). L’audiència del videoart sol ser una audiència en moviment en la mesura que es               

desplacen per la galeria o museu i, per tant, no sempre veuen tota la peça sencera, tenen                 

llibretat; en canvi, en el cinema, les pel·lícules estan pensades perquè l’espectador segui i              

miri la peça sencera, del principi fins al final. 

Les peces de videoart poden anar acompanyades d’instal·lacions, projeccions multipantalla          

(com les de Bill Viola), gravacions i sensors a temps real, etc. I com que es troben                 

generalment en galeries és més fàcil introduir-hi elements interactius i fomentar l’acció per             

part dels espectadors que no pas en el cinema exeperimenta, en que l’espectador             

normalment és més estàtic i passiu. 

Grahame Weinbren és un artista i director de cinema experimental i videoart. És considerat              

un dels pioners en el cinema interactiu i ha creat sis peces d’art interactiu a gran escala, i                  

també ha escrit llibres sobre el tema de la interactivitat. 
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La primera obra de cinema interactiu que va fer és The Erl King (1983) que és una instal·lació                  

arquitectònica que consisteix en un conjunt d’històries relacionades entre si a partir de             

textos romàntics del segle XIX. Són explorades per l’espectador a través d’una pantalla             

tàctil. Es podria considerar un dels primers vídeos interactius fet per artistes.  

L’any 1991 va fer Sonata, una instal·lació de cinema interactiu on l’espectador pot navegar              

per tres històries entrellaçades sobre passió i violència tocant en qualsevol moment la             

pantalla, que té un marc amb sensors infrarojos integrats. La història va endavant en tot               

moment, i tocar la pantalla fa que canviï la manera en que es va desenvolupant: de vegades                 

fa que s’entrevegi un esdeveniment futur, un incident del passat o que es contempli la               

història des dels ulls d’un altre personatge. També pot ser que s’interrompi o es recomenci               

una situació, o que aquesta es vegi des de múltiples punts de vista a la vegada. 

L’any 1995 va fer march , una instal·lació interactiva feta conjuntament amb l’arquitecte            

James Cathcart que examina la relació entre el deure, el desig, l’ètica i l’autoritat amb una                

imatge navegable d’El Sacrifici d’Isaac de Rembrandt com un gran teló de fons projectat a               

una rampa interactiva d’acer. La rampa d’aquesta instal·lació és interactiva perquè pel lloc             

per on pugen els espectadors i de la manera que ho fan determina el flux d’imatges que es                  

poden observar. 

L’any 1999 va fer Frames , una obra arquitectònica interactiva amb tres pantalles de             

projecció que feien servir sensors d’infrarojos per detectar el que feien els usuaris. Aquesta              

obra fa servir els retrats de Hugh Diamond a mitjan segle XIX, les primeres fotos fetes en                 

una institució mental per tal que l’usuari examini la relació que tenia el subjecte amb el                

fotògraf. Qüestiona l’objectivitat de la representació fotogràfica. Assenyalant els marcs que           

contenen les projeccions de vídeo i imatges els espectadors transformen gradualment           

actors joves en dones amb trastorns mentals del segle XIX. 

L’any 2000 va fer una instal·lació arquitectònica interactiva a Dortmund amb els arquitectes             

James Cathcart i Sandra McLean que portava el nom de Tunnel . Es tracta d’un túnel d’uns 27                 

metres amb projeccions al sostre i a terra afectades pel moviment de l’audiència. 

Una de les obres més rellevants és Letters (1997) és una sèrie de vídeos d’un minut de                 

durada que es poden visualitzar en qualsevol ordre. Pot ser exhibida en diverses formes:              

com una projecció en una sala de cinema, com una instal·lació interactiva amb una interfície               

de disseny personalitzat; com pel·lícules individuals,... la sèrie és interactiva perquè           

l’espectador escull una lletra i com a conseqüència apareix una filmació curta. La intenció és               
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que les peces individuals d'un minut s’enllacin amb les altres creant noves formes cada              

vegada que es mostren. Cada peça pot estar sola però presentar-les de manera conjunta              

dona pas a nous temes a l’hora d’intentar establir relacions entre elles. Inclou peces de               

totes les categories tradicionals: retrats, natura morta, paisatge, narrativa, animals,          

erotisme, autoretrats… 

Weinbren no creu que el cinema interactiu hagi de ser una història lineal on l’espectador               

determini què passa a continuació. Defensa que una estructura d’aquestes característiques           

no contribueix a la noció de forma interactiva, ja que tot el que apareix es mantindrà dins                 

els límits de la linealitat i el fet que un espectador hagi seleccionat quin camí pren la història                  

és irrellevant. És a dir que l’espectador no serà conscient de la interactivitat, perquè no               

sabrà fins a quin punt les seves decisions tenen importància.  

Segons ell, l’estructura de decisions només és interessant quan l’espectador és exposat a             

diferents situacions hipotètiques, de manera que ell pot veure què passaria si els             

personatges prenguessin aquell camí, aquella direcció. Només en aquest cas l’experiència           

general de la peça pot conservar la qualitat d’un espai d’històries de múltiples narratives              

simultàniament presents per a l’exploració. 

El que té d’especial el cinema interactiu és que l’espectador té cert control sobre el què està                 

en pantalla. Ell o ella sap que el que hi ha canviarà si ella o ell actua, que podria haver estat                     

diferent si ell o ella hagués actuat diferent abans. Així, l’espectador és conscient d’aquesta              

indeterminació fonamental. Perquè una pel·lícula pugui ser considerada interactiva i de           

qualitat, segons Weinbren, hi ha d’haver una consciència constant que les coses podrien             

haver estat d’una altra manera, un continu entendre que el que està a la pantalla en                

qualsevol moment és un resultat de les interaccions de l’espectador (les inaccions compten             

tan decisivament com a acció). 

 

 

4.3. EINES 

Des de l’any 2008, Youtube permet afegir anotacions als vídeos. Aquestes anotacions            34

permeten al creador del vídeo afegir capes de text, destacar zones o afegir enllaços directes               

34 Part clicable d’un vídeo que aporta més informació a l’usuari. 
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a altres vídeos en el seu propi vídeo. Les anotacions es poden canviar de mida, de color i de                   

lletra. 

Hi ha cinc tipus d’anotacions diferents (figura 32): 

- Àrees destacades o hotspots : permeten ressaltar àrees d’un vídeo. S’hi pot introduir            

text que romandrà ocult fins que l’usuari desplaci el seu cursor per sobre la zona. 

- Bafarades :  permeten al creador del vídeo afegir bafarades emergents amb text. 

- Notes : molt semblant a les bafarades, permeten afegir requadres emergents que           

contenen text. 

- Etiquetes : combinació entre àrees destacades i notes. Permeten crear una etiqueta           

per remarcar una part específica del vídeo i afegir-hi una nota de text. 

- Títols: permeten al creador afegir una superposició de text per titular el vídeo en cas               

que se n’hagi oblidat. Aquesta anotació no aporta interactivitat al vídeo. 

-  

 

Figura 32. Exemple de nota (1), hotspot (2), bafarada (3) i títol (4) a un vídeo de Youtube.  

Font: Derral Eves / Elaboració pròpia 

Tot i això, la funció dominant les anotacions és la d’enllaçar, al final del vídeo, altres vídeos                 

dins el mateix canal, que sovint no estan relacionats amb el contingut que s’acaba de               

visualitzar. 
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Des de llavors, Youtube ha esdevingut una eina força usada per a fer vídeos interactius o                

semiinteractius de tipologies molt diverses tot i la simplicitat dels recursos: vídeos de l’estil              

de Tria la teva aventura,  videojocs, vídeos de buscar les diferències… 

A la taula següent es resumeixen les característiques bàsiques d’alguns programes que            

permeten incorporar interactivitat en els vídeos: 

NOM  CARACTERÍSTIQUES  

Vidzor 

<http://vidzor.com>  

- Narrativa no lineal (permet enllaçar vídeos, anotacions,       

videochaptering )  35

- Preguntes, tests i votacions  

- Product placement (informació integrada, hotspots , etiquetes,      

e-comerce)  

- Integració d'ubicacions de Google Maps  

- Es pot compartir a les xarxes socials  

RaptMedia 

<http://www.raptmedia.com>

 

- Narrativa no lineal (enllaçar vídeos, anotacions,      

videochaptering) 

EkoStudio (abans era Interlude) 

 

<http://helloeko.com/> 

- Narrativa no lineal (enllaçar vídeos, anotacions,      

videochaptering) 

- S’hi poden enllaçar llocs web externs 

- Es pot compartir a les xarxes socials 

Anotacions de Youtube  

<http://youtube.com> 

- Narrativa no lineal (enllaçar vídeos, anotacions,      

videochaptering) 

Wirewax  

<http://wirewax.com/> 

- Etiquetes intel·ligents, anotacions, enllaços  

- Adequat per a anuncis interactius, experiències immersives i        

e-commerce. 

Zentrick 

<http://www.zentrick.com/> 

- Product placement (hotspots, etiquetes, e-commerce) 

- Es pot compartir a les xarxes socials 

Wootag  

<http://www.wootag.com/> 

- Product placement (e-comerce, etiquetes, hotspots) 

- Compartible a les xarxes socials 

- Analítiques de les visites  

Korsakow 

<http://korsakow.org/> 

- Narrativa no lineal (enllaçar vídeos, videochaptering) 

35  Possibilitat de dividir un vídeo en capítols. 
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Adventr 

<http://www.adventr.tv> 

- Analítiques 

- Narrativa no lineal (enllaçar vídeos, videochaptering)  

H5P 

<https://h5p.org/> 

- Preguntes, enquestes, testos 

- Etiquetes, anotacions 

- Narrativa no lineal  
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5. EL MEU PROJECTE 

La meva intenció inicial era fer un curtmetratge interactiu, però quan vaig pensar això              

encara no havia començat el treball i, per tant, encara no sabia ben bé en què consistia això                  

dels vídeos interactius. A mesura que m’he anat endinsant en el tema he vist que no només                 

hi ha vídeos interactius narratius, semblants al cinema narratiu tradicional però amb            

interactivitat incorporada a través de moments de presa de decisions, sinó que també hi ha               

altres modalitats que desconeixia, com el videoart i el cinema experimental. 

Tot i que al principi la meva intenció era fer un vídeo a l’estil del “Tria la teva aventura” al                    

final em vaig acabar decantant per un vídeo més experimental, ja que em va cridar molt més                 

l’atenció que no pas una història narrativa tradicional i convencional, que encara que em              

permetés jugar amb una estructura amb branques no deixava de ser una estructura             

unidireccional (l’espectador només podria fer modificacions verticals, és a dir d’una branca a             

una altra, i a mi el que m’interessava és que també pogués fer modificacions horitzontals, és                

a dir salts temporals). El que a mi m’interessava és la llibertat que m’aporta el cinema                

interactiu, perquè em permet introduir els elements que a mi m’interessin i fer servir              

recursos molt diversos, em permet explorar el llenguatge interactiu i les possibilitats que             

aquest m’ofereix d’una manera molt més lliure i artística. 

5.1. EL PROCÉS 

Com que es tracta d’un vídeo experimental, naturalment vaig començar experimentant. A            

l’estiu, que és quan em vaig comprar una càmera que em permetés gravar imatges d’una               

qualitat suficient, vaig començar a gravar imatges. Com he dit, es tracta d’un vídeo              

experimental així que al principi vaig començar sense cenyir-me a cap idea concreta ni a cap                

guió, només gravant el que jo gaudia gravant o el que em semblava més interessant per                

anar coneixent el món audiovisual, a la vegada que m’anava coneixent a mi mateixa. Crec               

que ha estat bé que ho fes així i que no partís de cap guió perquè sobretot m’interessa molt                   

remarcar la llibertat que transmet el cinema experimental, no es tracta de posar límits ni de                

tenir-ho tot controlat al mil·límetre: és ben bé al contrari, s’ha d’explorar, s’ha             

d’experimentar i estar disposat a provar coses noves i a canviar moltes vegades de parer. 
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I a mesura que vaig anar gravant més, i més, i més, vaig anar definint cada vegada més cap                   

on m’interessava desenvolupar el vídeo i vaig anar construint-lo. És a dir que no és que jo, a                  

partir d’una idea hagi gravat seqüències i hagi construït un vídeo sinó que, a partir de les                 

seqüències gravades jo hi he buscat connexions i he anat desenvolupant la idea. 

La veu, alguns sons i les imatges que es poden veure i sentir en el vídeo han estat gravades                   

per mi entre el juny i el desembre del 2016 amb una càmera Canon 70d. La idea del vídeo és                    

pròpia i els petits fragments de text que es poden sentir en alguns moments de l’obra han                 

estat creats a partir de trossos de poesies i textos que ja havia escrit en altres ocasions i els                   

he adaptat segons el que m’ha convingut. 

Pel que fa a la música i alguns sons, es tracta de fitxers lliures de drets o amb llicències que                    

permeten fer-ne un ús no comercial que han estat extrets de Soundcloud .  36

Per editar el vídeo he fet servir dos programes diferents, ja que el vídeo requeria dos nivells                 

d’edició: el primer nivell fa referència a l’edició de tots els segments de vídeo per separat                

(calia tallar-los, editar els colors en alguns casos, afegir-hi veu....) i el segon nivell fa               

referència a la incorporació d’elements interactius que caracteritzen aquest tipus de vídeos. 

El programa que he fet servir en la primera fase de l’edició és el Sony Vegas pro 13 perquè                   

és un programa que ja he fet servir altres vegades i ja conec la seva interfície, així que m’és                   

senzill i còmode de fer servir. 

Per a la segona part de l’edició he fet servir EkoStudio , que és un programa en línia i gratuït                   

que permet crear vídeos interactius.  

No havia fet mai un vídeo interactiu així que desconeixia quin tipus de programa i eines                

necessitaria. Per això, abans de començar vaig haver d’investigar quin tipus de programes hi              

havia que servissin per fer vídeos interactius i quines característiques tenia cadascú (quin             

tipus d’elements interactius podria incorporar, el preu, les limitacions…) perquè (com hem            

vist en l’apartat 4.3) hi ha diversos programes que serveixen per aproximadament el mateix,              

però cadascun destaca per alguna característica o bé està especialitzat en algun tipus de              

vídeo en concret.  

36  Plataforma de distribució d'àudio en línia on els usuaris poden col·laborar, promocionar i distribuir els seus 
projectes musicals. <https://soundcloud.com/> 

58 



 

Quan l’espectador esdevé necessari: La interactivitat en l’art i estructures narratives.  

Després d’estar valorant les característiques de les diverses opcions que tenia, vaig arribar a              

la conclusió que el que més s’adequava a les meves necessitats era EkoStudio .  

EkoStudio és un bon programa per a fer vídeos interactius de l’estil que a mi m’interessava                

pels següents motius: 

- És gratuït, i tot i això, és il·limitat pel que fa a les característiques (altres programes                

tenen una versió gratuïta però que presenta moltes limitacions) 

- La interfície és intuïtiva i senzilla d’aprendre a utilitzar. A més, la mateixa pàgina              

t’ofereix un seguit de vídeos explicatius, vídeos d’exemple i articles que serveixen de             

molta ajuda. 

- Permet afegir tot tipus de botons interactius que, a més, són de disseny             

personalitzable: 

- Botons que redirigeixen a altres vídeos, genials per a fer vídeos de l’estil tria              

la teva aventura o bé vídeos amb decisions en general. 

- Botons que obren enllaços 

- Botons per compartir el vídeo a les xarxes socials 

- És il·limitat pel que fa al nombre de vídeos que es poden afegir i al nombre de                 

projectes que es poden crear. 

- Els resultats són realment sorprenents i funcionen molt bé. 

- El vídeo es pot seguir editant una vegada ha estat penjat públicament. 

 

5.2. EL RESULTAT 

Com he dit, es tracta d’un curtmetratge experimental, és a dir que per fer-lo no he seguit el                  

llenguatge audiovisual convencional, ni l’estructura narrativa tradicional (inici, nus,         

desenllaç); és més, l’estructura narrativa està fragmentada i desconstruïda, per tal que cada             

persona que visualitzi el vídeo pugui veure (i viure) un vídeo diferent i que cadascú pugui                

fer-ne les interpretacions que cregui. És per això que l’he fet interactiu: vull que aquest               

vídeo sigui un mitjà cap a la reflexió, que aquest vídeo agafi forma i sentit segons qui el                  

visualitzi. No he volgut seguir una estructura lineal ni simple, no volia posar una història fàcil                

d’entendre i donar-la “mastegada”, per dir-ho d’una manera. Vull que cadascú es            
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construeixi la seva pròpia reflexió sobre el sentit de l’obra, i que pensi, no només en l’obra                 

en tant que vídeo, sinó que també reflexioni sobre el seu propi paper dins d’aquesta.  

El meu vídeo no té títol. Això és perquè no vull donar cap explicació pel que fa al significat                   

de l’obra ni sobre cap dels simbolismes que s’hi troben, ja que la meva intenció és que                 

l’espectador arribi “verge” al primer visionat de la peça, sense cap tipus de coneixement              

sobre què serà vist. Vull que vídeo i els conceptes se li mostrin lliurement i els rebi sense cap                   

judici previ. M’agradaria que les idees es moguessin sense cap influència per part meva              

perquè sé que si digués el tema (o temes) que hi ha darrere el vídeo, inconscientment es                 

trobarien paral·lelismes i simbolismes relacionats amb el tema en qüestió, i jo no vull això.               

Vull que cadascú faci la seva pròpia interpretació perquè, recalco, es tracta d’un vídeo              

interactiu. I si alguna cosa s’ha anat posant de manifest durant tot aquest treball, és la                

importància de l’espectador, el fet que l’espectador acaba definint l’obra. I aquest és el meu               

propòsit en aquest vídeo. A més, vull remarcar que qualsevol interpretació del meu vídeo              

serà vàlida en la mesura que tingui sentit per a la persona que l’ha interpretat així. No hi ha                   

una manera correcta i una manera incorrecta de veure el vídeo, es tracta d’un vídeo               

interactiu, que s’acaba concretant segons la persona. I de la mateixa manera que no hi ha                

una explicació única i verdadera, també pot ser que simplement no s’hi trobi una explicació.               

És per això que cal tenir present és que es tracta d’un vídeo experimental, i, com tots els                  

vídeos experimentals, pot ser que sigui confús, pot ser que no s’entengui tot, pot ser que                

generi malestar… Però el que està clar és que aquest vídeo no serà ni d’una manera ni                 

d’una altra si no hi ha un espectador que hi interactua. 

Podeu accedir al vídeo seguint aquest enllaç:  <https://video.helloeko.com/MQ9RNM> 
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CONCLUSIONS 

Pel que fa al cinema tradicional narratiu, hem vist que la interactivitat és poc factible en el                 

cas d’introduir-la en una sala de cinema ja que requereix infrestructures i és complicat de               

dur a terme, per tant és més fàcil desenvolupar-la en pel·lícules en DVD o directament en un                 

format digital. 

Un altre dels problemes que hem detectat pel que fa a la qualitat de les obres interactives                 

narratives (ja siguin vídeos, videojocs o literatura) és que és complicat per al             

desenvolupador ja que, si ha hi ha feina en fer una sola pel·lícula convencional, o un sol                 

videojoc o una sola novel·la, crear una peça interactiva pot suposar la creació de 5, 10, 60                 

històries diferents a causa de l’estructura en branques. És per això potser, que trobem              

poques obres obres narratives amb històries que siguin captivadores i que la interactivitat             

està aplicada més exitosament en obres de caràcter més experimental. 

Jo crec que l’art interactiu no substituirà a l’art tradicional, poden conviure dels dos de               

costat perfectament. Com molt bé em va dir Timo Toots, la interactivitat està molt bé però                

no hi ha res com jeure al sofà i mirar una bona pel·lícula sense pitjar cap botó! Hi pot haver                    

moments de tot. És natural que, de la mateixa manera que la societat està avançant cap a                 

un model cada vegada més interactiu i tecnològic, l’art avanci cap a la mateixa direcció, però                

no crec que això es converteixi en el final de l’art tradicional. Parafrasejant a Simon Penny:                

l’art interactiu és al segle XXI el que va ser el cinema al segle XX. Potser sí que l’art                   

interactiu és “l’art del futur” o l’art que ha evolucionat més, però de la mateixa manera que                 

no han desaparegut la literatura ni la pintura amb l’arribada del cinema, aquest nou tipus               

d’art podrà conviure al costat de les formes més tradicionals. 

A més, també recolzant-me en la opinió de Timo Toots, he vist que depèn molt de l’obra en                  

concret, del que es vulgui transmetre ja que en alguns casos serà adequat aplicar-hi              

intereactivitat però en altres casos no tindrà res a veure amb el significat de l’obra.  

Crec també que l’art interactiu serà un art en expansió, que s’acabarà consolidant com a               

disciplina perquè ara és un molt bon moment històric perquè passi. Anys enrere hi havia una                

gran complicació pel que fa a aquest tipus d’art ja que els possibles usuaris i espectadors no                 

estaven habituats a interactiuar amb màquines i a fer servir interfícies. Aquest ja no és un                
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problema avui en dia ja que ha succeït un canvi en la percepció dels usuaris, una nova                 

manera d’interpretar els mitjans i una habituació a l’ús de tecnologia. Per això, crec que és                

un tipus d’art que pot ser molt explotat a l’actualitat, i a mesura que segueixi avançant la                 

tecnologia de segur que l’art interactiu seguirà evolucionant. 
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Vaig enviar un correu electrònic amb una estructura semblant a la següent a diverses              

persones (la majoria artistes) relacionats d’alguna manera amb l’art interactiu: 

 

Hello (nom de la persona), 

My name is Beatrix Kiddo and I’m a 17-year-old student from Barcelona interested in              

interactive media and video art. I’m writing this e-mail because I’m doing an intense              

research project about the future of visual media and I was wondering that maybe you               

could help me answering some questions about your opinion and experience on this. It              

would be a great help for me. 

 

That’s how I’d like to do it: 

This questions are only a hint. You can answer them separately or just write a few lines                 

summing up all the information you want to expose, or maybe you can add extra               

information if you feel it! My questions are only a guideline about the issues that I find                 

important and I'm interested in. But you are free to do it in the easier way for you or the                    

one you prefer. 

 

What’s the purpose of interactivity in art? What is the philosophy behind interactivity in              

art? What led you to this kind of art? Do you think that interactivity can be implemented                 

successfully on traditional narrative text-based cinema? Do you think that if cinema            

doesn’t evolve soon, it will become a dead art? Do you think that interactivity is the future                 

of cinema and visual media? Which problems come along with interactivity (in video art/              

installations/cinema/art in general)? Do you think that interactivity can only work on            

experimental cinema/video/art pieces? Which differences can you find between creating          

an interactive artwork and a non-interactive one? … 

 

Looking forward your answer, 

 

Beatrix Kiddo 

 



PS: Please, feel free to e-mail me back in this address if you have some kind of problem or                   

question. Thank you very much!. 

 

Traducció: 

Hola (nom de la persona), 

Em dic Beatrix Kiddo i sóc una estudiant de 17 anys de Barcelona interessada en els                

mitjans interactius i el videoart. Escric aquest correu electrònic perquè estic fent un             

treball de recerca sobre el futur dels mitjans audiovisuals i he pensat que potser em               

podrieu ajudar-me responent algunes preguntes sobre la vostra opinió i experiència en            

això. Seria de gran ajuda per a mi. 

 

Així és com m'agradaria fer-ho: 

Aquest preguntes són només una guia. Podeu respondre-les per separat o simplement            

escriure unes línies que resumeixin tota la informació que vulgueu exposar, també podeu             

afegir informació addicional si voleu! Les meves preguntes són només una guia sobre les              

qüestions que em semblen importants i que m'interessen. Però sou lliures de fer-ho de la               

manera que us sigui més fàcil o la que preferiu. 

 

Quina és la finalitat de la interactivitat en l'art / quina filosofia hi ha darrere la                

interactivitat en l’art? Què us ha portat cap aquest tipus d’art? Creieu que la interactivitat               

pot ser implementada amb èxit al cinema narratiu tradicional basat en text? Creieu que si               

el cinema no evoluciona aviat, es convertirà en un art mort? Creieu que la interactivitat és                

el futur del cinema i mitjans audiovisuals? Quins problemes vénen juntament amb la             

interactivitat (en vídeo art / Instal·lacions / cinema / art en general)? Creieu que la               

interactivitat només pot funcionar en peces de cinema / vídeo / art experimental?Quines             

diferències trobeu entre crear una obra interactiva i una de no interactiva? ... 

 

Espero la vostra resposta, 

Beatrix Kiddo 

 



PD: Si us plau, no dubteu en enviar-me un correu electrònic en aquesta direcció si teniu                

algun tipus de problema o pregunta. Moltes gràcies!. 

 

 

Adjunto a continuació les respostes dels correus que m’han servit d’ajuda en algun moment              

del treball. Els missatges estan ordenats alfabèticament segons el cognom de la persona a              

qui s’ha enviat el correu. Els missatges estan copiats literalment i també n’adjunto una còpia               

traduïda ja que la llengua que he fet servir per comunicar-me amb ells ha estat l’anglès. 

 

De: DANIEL ROZIN (danny.rozin@nyu.edu) 

Data: 25 de novembre de 2016, 18:38 

Hi Beatrix, 

I believe that interactive media has a great future and will become a big part of                

mainstream media. I am not convinced that interactive media can replace linear            

traditional media altogether. We have seen developments in media over the past 20             

years that were supposed to replace linear media, but that didn't happen, instead linear              

media is more prevalent than ever with the help of streaming media. Interactive media is               

by nature a participatory discipline that requires an active viewer. Viewers are showing             

more laziness today than in the past and in effect expect media to be very easy to                 

consume without effort or thought. This is why I think that interactive media will find its                

place alongside traditional media and not replace it. 

In art interactivity will certainly become more prevalent as the art viewing experience is a               

thought provoking one and I believe that art viewers will like the added ownership gained               

by participating in an art piece. 

Good luck, Danny. 

 

Traducció: 

Hola Beatrix, 

Crec que els mitjans interactius tenen un gran futur i es convertiran en una gran part dels                 

mitjans de comunicació. No estic convençut que els mitjans interactius puguin substituir            



els mitjans tradicionals lineals per complet. Durant els últims 20 anys hem vist evolucions              

en els mitjans que en principi havien de substituir els mitjans lineals, però això no ha                

succeït. En canvi, els mitjans de comunicació lineal són més prevalents que mai, amb              

l'ajuda de mitjans en streaming . Els mitjans interactius són per naturalesa una disciplina             1

participativa que requereix un espectador actiu. Els espectadors estan mostrant una           

actitud més passiva i mandrosa avui que en el passat i, en efecte, esperen que els mitjans                 

de comunicació siguin molt fàcils de consumir sense esforç o pensament. És per això que               

crec que els mitjans interactius trobaran el seu lloc al costat dels mitjans tradicionals però               

que no els substituiran. 

En l’art, la interactivitat sense dubte esdevindrà més freqüent en la mesura que             

l'experiència de visualitzar l'art és una experiència que provoca un pensament i crec que a               

l'espectador li agradarà ser, en certa manera, propietaris del que succeeix en participar en              

una obra d'art. 

 

Bona sort, Danny. 

 

De: MICKOLE KLEIN NULUD (contact@polychromagames.com) 

Data: 28 de novembre de 2016, 7:29 

 

Hello Beatrix, 

Sure thing! I wish you luck in your research project. Here are my answers: 

- For me, interactivity is the ability to control something and that thing reacts to it. 

 

- What's the purpose or philosophy behind that kind of interactivity (users being able to               

change the plot)? The purpose of being able to change the plot is immersion. I aim to                 

immerse the player so that it would feel like the story is being shaped by the player                 

him/herself. 

 

- Which problems come along with this kind of interactivity? I think that the big problem                

1 Reproducció a temps real. 



here is that it's tough. It's difficult to write a branching story, especially if it has various                 

endings. That's why I ended up with one ending, two story lines. Another problem that               

could arise is that players might feel unsatisfied. 

 

- Do you think that that type of interaction and stories can be successfully implemented in                

disciplines like cinema? I don't think it'd be successful. In my opinion, movies are simply               

for, well, entertainment and watching. Kind of like a one-way entertainment. As far as I               

remember, there were interactive films back in the day (1940s? I forgot where I picked               

this info up ). It didn't achieve as a commercial success for some reason. 2

 

-Do you think that interactivity is the future of visual media? Yes. I think virtual reality will                 

be widely mainstream. It didn't work a few decades ago (like Nintendo's Virtual Boy), but               

now that technology has come a long way, I think VR will be perfect for interactivity and                 

immersion. 

Best regards, 

Mickole 

 

Traducció: 

Hola Beatrix, 

I tant! Et desitjo sort en el teu projecte de recerca. Aquí et deixo les meves respostes: 

 

Per a mi, la interactivitat és la capacitat de controlar una cosa i que la cosa reaccioni a                  

això. 

 

- Quin és el propòsit o la filosofia darrere d'aquest tipus d'interactivitat (que els usuaris               

siguin capaços de canviar la trama)? El propòsit de ser capaç de canviar la trama és la                 

immersió. El meu objectiu és submergir al jugador perquè senti com la història està sent               

modelada per ell ella mateix/a. 

 

2 No és cert. Com s’ha pogut veure al capítol 4, la primera pel·lícula interactiva va ser Kinoautomat, l’any 1967 
tot i que probablement Mickole Nulud es referís a les de la dècada dels 90.  



- Quins problemes vénen juntament amb aquest tipus d'interactivitat? Crec que el gran             

problema aquí és que és difícil. És difícil escriure una història ramificada, especialment si              

té diversos finals. És per això que vaig acabar [el joc] amb un sol final i dues línies de la                    

història. Un altre problema que pot sorgir és que els jugadors poden sentir-se insatisfets. 

 

- Creus que aquest tipus d'interacció i històries pot ser aplicat amb èxit en disciplines com                

el cinema? No crec que fos un èxit. La meva opinió és que les pel·lícules són simplement                 

per, bé, l'entreteniment i l'observació. Com una espècie d'entreteniment en un sol sentit.             

Pel que jo recordo, hi va haver pel·lícules interactives en el seu dia (1940? No recordo                

d’on he tret aquesta informació). No van aconseguir un èxit comercial per alguna raó. 

 

- Creus que la interactivitat és el futur dels mitjans visuals? Sí. Crec que la realitat virtual                 

serà àmpliament dominant. No va funcionar fa unes dècades (com Virtual Boy de             

Nintendo), però ara que la tecnologia ha avançat molt, crec la VR serà perfecte per a la                 3

interactivitat i la immersió. 

 

 

Salutacions cordials, 

Mickole 

 

De: MARLI SCHARLIN (support@helloeko.com) 

Data: 28 de novembre de 2016, 19:22 

 

Hi Beatrix, 

 

Thanks so much for reaching out to us! Our "About Page " will be live tomorrow on our                 4

website which will answer a lot of your questions. Let me know after tomorrow if you                

have more questions, but you should be able to find a lot about our philosophy and                

3 Virtual Reality (realitat virtual).    
4 Apartat d’una pàgina web que dóna informació sobre qui són els creadors de la pàgina o què és l’empresa, o 
el projecte del que tracta la pàgina. Sol parlar de la seva filosofia i manera de pensar i fer. 



interactivity there. 

 

Best of luck! 

Marli 

 

Traducció: 

Hola Beatrix, 

Moltes gràcies per contactar amb nosaltres. La nostra “About Page” estarà disponible a             

partir de demà a la nostra pàgina web i respondrà moltes de les teves preguntes. Si                

després de demà tens més preguntes fes-m’ho saber, però hauries de poder trobar molta              

informació sobre la nostra filosofia i interactivitat allà. 

 

Molta sort! 

Marli  

 

De: JEN LEWIN (julie@jenlewinstudio.com) 
Data: 28 de novembre de 2016, 22:10 
 
Hi Beatrix! 
Would you be open to a video call with Jen Lewin over Google Hangouts this week or 
next? Jen is amenable to helping, but it is much easier for Jen to speak to you instead of 
answering questions over email!  5

 
Julie Miller  |Jen Lewin Studio 6

 
Traducció: 
Hola Beatrix! 
Estaries disposada a fer una videotrucada amb la Jen Lewin mitjançant Google Hangouts 
aquesta setmana o la que ve? La Jen està disposada a ajudar però és molt més fàcil per 
ella parlar amb tu que no pas contestar preguntes per correu electrònic! 
 
Julie Miller |Jen Lewin Studio 
 
 

 

5 La transcripció de la vídeotrucada es troba a la pàgina X. 
6 Representant de Jen Lewin 



De: SIMON PENNY (penny@uci.edu) 

Data: 28 de novembre de 2016, 21:16 

 

Beatrix, 

how nice of you to contact me. Your questions are very sophisticated. I wish my university                

students could ask such good questions. You may know I taught at UPF for seversal years                

and Barcelona is a favorite place for me. Sadly, I am crazy busy right now with end of                  

quarter and I'm director of a big conference dec 8-10 - see below. What is your deadline?                 

May I suggest you view this video 

https://www.youtube.com/watch?v=I2TU0FipXes 

and read a relevant paper(s) of mine?  

for instance:  

http://simonpenny.net/texts/pennylea-dac09.html 

http://simonpenny.net/texts/desire_for_virtual_space.html 

http://simonpenny.net/texts/interactivity_who_cares.html 

then contact me again?  

some quick answers 

Do you think that interactivity can be implemented successfully on traditional narrative            

text-based cinema?  

NO! 

Do you think that interactivity is the future of cinema and visual media?  

NO. I think cinema and visual media will persist, just like lithography and oil painting.  

Interactive media is the art genre of the 21st century as cinema was for the 20th Century. 

 

Which problems come along with interactivity (in video art/ installations / cinema / art in               

general)?  

read my desire for virtual space, etc 

 

Do you think that interactivity can only work on experimental cinema/videoart/art           

pieces?  

interactivity is not something you can 'add-on' to an artwork, like adding a mirror to your                

http://simonpenny.net/texts/desire_for_virtual_space.html
https://www.youtube.com/watch?v=I2TU0FipXes
http://simonpenny.net/texts/pennylea-dac09.html
http://simonpenny.net/texts/interactivity_who_cares.html


bicycle. Interactive art is a new form of art. This is because interactivity breaks the               

conventional idea of the external observer of an artwork. As an interactor, you are in the                

work, temporally and spatially, you are part of hte work and cannot see the work as                

(completely) external.Some of my papers elaborate on theis idea. 

 

How would you describe interactivity?  

Which differences you can find between creating an interactive artwork and a            

non-interactive one? …. 

big questions, please fins answers in my papers and video. 

 

sincerely, 

- Simon 

 

Traducció: 

Beatrix, 

que agradable per part teva de posar-te en contacte amb mi. Les teves preguntes són               

molt sofisticades. Tan de bo els meus estudiants universitaris fessin preguntes igual de             

bones. Deus saber que vaig fer de professor a la UPF durant uns quants anys, i Barcelona                 

és un dels meus llocs favorits. Per desgràcia, estic molt ocupat ara mateix amb el final de                 

trimestre i sóc director d’una gran conferència els dies 8-10 de desembre -veure més              

avall. Quina és la teva data límit d’entrega? Puc suggerir-te veure aquest vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=I2TU0FipXes 

i llegir uns documents rellevants meus?  

Per exemple: 

http://simonpenny.net/texts/pennylea-dac09.html  

http://simonpenny.net/texts/desire_for_virtual_space.html  

http://simonpenny.net/texts/interactivity_who_cares.html  

I després d’haver fet això tornar a posar-te en contacte amb mi? 

Algunes respostes ràpides: 

Creus que la interactivitat por ser implementada amb èxit al cinema narratiu tradicional             

basat en text? 

http://simonpenny.net/texts/desire_for_virtual_space.html
http://simonpenny.net/texts/pennylea-dac09.html
https://www.youtube.com/watch?v=I2TU0FipXes
http://simonpenny.net/texts/interactivity_who_cares.html


NO! 

 

Creus que la interactivitat és el futur del cinema i els mitjans audiovisuals? 

NO. Crec que el cinema i mitjans visuals persistiran, igual que la litografia i la pintura a                 

l’oli. Els mitjans interactius són el gènere de l’art del segle XXI de la mateixa manera en                 

què el cinema va ser-ho pel segle XX. 

 

Quins problemes venen juntament amb la interactivitat (en videoart/ instal·lacions/          

cinema/ art en general) 

Llegeix My desire for virtual space, etc. 

 

Creus que la interactivitat només pot funcionar en peces d’art/videoart/cinema          

experimental? 

La interactivitat no és una cosa que es pugui “afegir” a una obra d’art com afegiries un                 

mirall retrovisor a la teva bicicleta. L’art interactiu és una nova forma d’art. Això es deu al                 

fet que la interactivitat trenca amb la idea convencional de l’observador extern a l’obra              

d’art. Com a interactor, tu estàs a l’obra, temporal i espacialment, tu ets part de l’obra i                 

no la pots veure com a (completament) externa. Alguns dels meus documents es basen en               

aquesta idea. 

 

Com descriuries la interactivitat? Quines diferències pots trobar entre crear una obra            

d’art interactiva i una de no interactiva? .... 

Grans preguntes, siusplau busca respostes en els meus documents i vídeo. 

 

Sincerament, 

-Simon 

 

 

De: STUDIO ROOSEGAARDE (mail@studioroosegaarde.net) 

Data: 29 de novembre de 2016, 11:40 

mailto:mail@studioroosegaarde.net


Dear Beatrix,  

Thank you for your email and your interest in Studio Roosegaarde. Nice to hear that you                

want to include our studio in your research.  

At this time, our focus lies on the development of our current project, so unfortunately               

we can't answer all of your questions. However, in the attachment you'll find our press kit                

with high res. images and additional information about all of our projects. Images can be               

used freely, with credits 'Studio Roosegaarde' and a link made to our website             

www.studioroosegaarde.net.  

Online you can find a lot of interviews with Daan, for example this one from the NY Times;                  

http://www.nytimes.com/2016/07/21/us/a-23-foot-tall-air-purifier-gets-a-tryout-in-smog

gy-beijing.html?_r=0 

 

Good luck on your research! 

 

Kind regards, 

 

Hanne | Studio Roosegaarde 

 

Traducció: 

Benvolguda Beatrix, 

Gràcies per el teu correu electrònic i el teu interès en Studio Roosegaarde. És agradable               

saber que vols incloure el nostre estudi en la teva investigació. 

En aquests moments, la nostra atenció se centra en el desenvolupament del nostre             

projecte actual, així que malauradament no podem respondre a totes les teves preguntes.             

No obstant això, en el document adjunt trobaràs el nostre kit de premsa amb imatges               

d’alta resolució i informació addicional sobre tots els nostres projectes. Les imatges            

poden ser utilitzades lliurement, amb 'Studio Roosegaarde' als crèdits i posant un enllaç al              

nostre lloc web: www.studioroosegaarde.net. 

En línia pots trobar una gran quantitat d'entrevistes amb Daan Roosergaarde, per            

exemple aquesta del New York Times;      

http://www.nytimes.com/2016/07/21/us/a-23-foot-tall-air-purifier-gets-a-tryout-in-smog

http://www.nytimes.com/2016/07/21/us/a-23-foot-tall-air-purifier-gets-a-tryout-in-smoggy-beijing.html?_r=0
http://www.studioroosegaarde.net/
http://www.studioroosegaarde.net/
http://www.nytimes.com/2016/07/21/us/a-23-foot-tall-air-purifier-gets-a-tryout-in-smoggy-beijing.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/07/21/us/a-23-foot-tall-air-purifier-gets-a-tryout-in-smoggy-beijing.html?_r=0
http://www.studioroosegaarde.net/
http://www.nytimes.com/2016/07/21/us/a-23-foot-tall-air-purifier-gets-a-tryout-in-smoggy-beijing.html?_r=0


gy-beijing.html?_r=0 

 

Bona sort en la teva recerca! 

Salutacions cordials, 

 

Hanne | Studio Roosegaarde 

 

 

De: NATHANIEL STERN (nathaniel.stern@gmail.com) 

Data: 29 de novembre de 2016, 13:58 

Hello Beatrix, 

Thank you for your interest in my work! I appreciate your excitement around interactivity              

and media. 

Unfortunately, I don’t have the time, especially at this point in the academic year, to               

answer all of your questions personally - but I think some of the writing I have already                 

done will probably get to the heart of all of them. 

 

I have attached both the introduction to my 2013 book about interactive art, and the               

“companion chapter,” about my own practice as an artist. Feel free to skim as you see fit -                  

and the latter (“In Production”) can be shared! I only ask you to not distribute the                

introduction, as this is part of the paid book. Good luck with your research! 

 

Warmly, 

 

nathaniel stern 

 

Traducció: 

Hola Beatrix, 

Gràcies pel teu interès en el meu treball! Aprecio el teu entusiasme per la interactivitat i                

els mitjans de comunicació. 

http://www.nytimes.com/2016/07/21/us/a-23-foot-tall-air-purifier-gets-a-tryout-in-smoggy-beijing.html?_r=0


Per desgràcia, no tinc el temps suficient, sobretot en aquest moment en l'any acadèmic,              

per respondre a totes les teves preguntes personalment - però crec que alguns dels              

escrits que ja he fet probablement et poden ajudar. 

 

He adjuntat tant la introducció del meu llibre del 2013 sobre l'art interactiu, com un               

capítol sobre la meva pròpia pràctica com a artista. Pots fer-hi un cop d’ull com et sembli -                  

i el segon ("In Production") pot ser compartit! Jo només demano que no es distribueixi la                

introducció, ja que això és part del llibre. Bona sort amb la teva recerca! 

 

Cordialment, 

nathaniel stern 

 

 

De: TIMO TOOTS (timo@timo.ee)  

Data: 7 de desembre de 2016, 16:24 

Hey Beatrix! 

Sorry for late reply. Thanks for writing me and asking my opinion. It's really nice : ) 

 

But unfortunately I am bit busy with things and it takes a long time to write it all down. So                    

I give you some ideas that I have found out working in this practice instead. 

 

For me, the interactive part of an art work must: 

* have a clear purpose 

* have been designed well 

* work reliably 

 

If the purpose is not suitable for interactive medium, artist should not push it in that                

form. 

 

My own art works are made with technologies, because they talk about our relationship              



with technology. I guess I would not choose this form if I wanted to talk about something                 

else. A non-interactive artwork with good idea could work much better if there isn't a               

knob to turn or camera to track you. Often the interactivity shades the idea and people                

get stuck with just interacting with one element. 

Reliably in interactive work is hard to achieve. It's better to make simpler works that               

really work, than try to push difficult one that does not give the meaning (if it's embedded                 

in the interaction) through. 

Just couple ideas which I have found out through sometimes painful experiences : ) 

For positive side and theories about the future, I guess there are more to read around the                 

web. And I believe good cinema will stay, because there is nothing like laying on a sofa                 

and looking a good movie. No need to push the button! 

 

Good luck! 

 

Traducció: 

Hey Beatrix! 

Perdó per la respondre tard. Gràcies per escriure'm i demanar la meva opinió. És molt               

agradable :) 

 

Però per desgràcia estic una mica ocupat amb coses i es triga molt de temps per                

escriure-ho tot. Així que et dono algunes idees que he descobert treballant en aquesta              

pràctica. 

 

Per a mi, la part interactiva d'una obra d'art ha de: 

* tenir un propòsit clar 

* estar ben dissenyada 

* funcionar de manera fiable 

 

Si el propòsit no és adequat per al medi interactiu, l'artista no ha de forçar-ho. 

 

Les meves pròpies obres d'art estan fetes amb tecnologia, perquè parlen de la nostra              



relació amb la tecnologia. Suposo que no triaria aquesta manera si volgués parlar d'una              

altra cosa. Una obra d'art no interactiva amb bona idea podria funcionar molt millor si no                

hi ha un interruptor per activar o una càmera que et registri. Sovint, la interactivitat fa                

ombra a la idea i la gent es bloqueja amb només interactuar amb un element. 

 

La fiabilitat en les obres interactives és difícil d'aconseguir. És millor fer obres més simples               

que realment funcionin, que forçar-ne una de difícil que no no aporti el significat (si               

aquest està incrustat en la interacció). 

 

Tan sols un parell d'idees que he descobert a través d'experiències, de vegades             

doloroses:) 

 

Pel costat positiu i les teories sobre el futur, crec que hi ha més coses per llegir a la web. I                     

crec que el bon cinema es quedarà, perquè no hi ha res com jeure al sofà i mirar una bona                    

pel·lícula. No cal pitjar el botó! 

 

Bona sort! 

 

 

VIDEOCONFERÈNCIA AMB JEN LEWIN 

El dia 2 de desembre vaig fer-li una entrevista a Jen Lewin a través d’una videotrucada de                 

Google Hangouts. M’interessava saber com veia ella, des del seu àmbit (escultura i             

instal·lacions interactives) la interactivitat i la seva aplicació en l’art, quins problemes vénen             

íntimament relacionat amb la interactivitat, quina creu que serà l’evolució del nou art,             

etcètera. 



 

Bàsicament em va dir que ella veia necessari que l’art hagi evolucionat (o estigui              

evolucionant) cap a aquesta direcció perquè de la mateixa manera que la societat avança,              

l’art ha d’avançar. I si mirem la societat, les persones vivim constantment envoltades             

d’interactivitat, ordinadors, telèfons, tauletes, televisó, electrodomèstics… Per tant, creu         

molt normal que aquesta interactivitat també sigui aplicada a l’art. 

Pel que fa als problemes, em va comentar que el gran problema de la interactivitat és que                 

ha d’estar tot molt ben pensat perquè resisteix a la interacció. En el seu cas, les seves                 

escultures i instal·lacions són fetes per a ser trepitjades, per tant han d’estar molt ben               

dissenyades per tal que no s’espatllin quan els espectadors hi interactuin. 

Lewin no veu la pèrdua de força autoral com un problema, és així per decisió pròpia de                 

l’artista, és ell qui decideix que vol compartir el seu procés i la seva obra amb els altres, que                   

vol que les seves obres siguin completes gràcies als altres… 

També va dir que creu que hi ha mitjans que són més fàcils de tornar-se interactius que                 

d’altres, tot i que a vegades hi ha mitjans que realment ens sorprendrien. Per exemple, a                

Nova York actualment hi ha teatre interactiu. 


