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Introducció

Al llarg de la història de la humanitat molts pensadors s'han preguntat sobre el motiu de la nostra existència, 
que és el ésser humà, que és el coneixement, que és la cultura i altres moltes reflexions al voltant d'altres 
conceptes com ara la realitat. En un món com l'actual saturat d'informació, ja sigui en forma textual, 
iconogràfica, gràfica o sonora, cobra rellevància preguntat-se si tot allò del qual tenim una idea formada és o 
no producte d'un bombardeig informatiu que patim dia a dia el qual transgredeix la nostra noció de lo que és 
realment real de lo que és purament imaginari. 

En aquest assaig presentem un breu repàs sobre que és el fenomen de la realitat mixta, per a tot seguit centrar 
les nostres reflexions sobre la simulació i realitat a partir de l'exemple del projecte de realitat augmentada 
'Firetrucks, dragons, and trains hands-on' el qual el farem servir de referent en tot aquesta exposició. 

Revisarem l'evolució de la cultura capitalista, entesa com a principal mediadora i transformadora de la visió 
del món de les societats contemporànies. Així mateix també revisem algunes de les reflexions que s'han fet al 
voltant de la constant tendència a emfatitzar lo real en la més recent cultura visual de les societats occidentals 
per a tot seguit, plantejar-nos anar més enrere en el temps per a contrastar fenòmens d'avui en dia que ja 
s'havien estudiat en temps molt més antics. 

Finalment, es presenten les conclusions obtingudes fruit d'aquesta revisió amb la intenció de respondre les 
següents preguntes de fons: fins a on poden arribar a convergir els elements il·lusoris amb la realitat que 
percebem? Com afecta a la nostra visió i enteniment del món el no poder diferenciar amb claredat que és 
real i que és simulat?

La invasió de la il·lusió: que és la realitat augmentada? 

Durant la dècada dels 90 el fenomen de la realitat virtual es va presentar com un revolucionari canvi en 
relació al que s'havia vist fins aleshores en matèria de gràfics per computador i videojocs juntament amb una 
sèrie de prediccions de les seves possibles aplicacions pràctiques en el món industrial i la medicina com a 
principals referents. La idea base era que una persona pogués entrar en un món completament il·lusori 
generat per computador en el qual havia una física completament adaptada a les circumstàncies i objectius 
que s'havien plantejat per aquella experiència, per aquell context. La realitat virtual volia aïllar a l'individu 
del món real i submergir-lo completament en un món virtual – entès com a no-real – aïllant els sentits de la 
vista i l'oïda per mitjà d'un casc de realitat virtual i crear una il·lusió de contacte amb aquella medi per mitjà 
d'un guant de dades. L'essència era convertir en el més real possible una realitat fictícia generada per 
computador, aïllant per moments l'ésser humà de la percepció del món real, el món físic on habita.

Milgram en la seva obra 'A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays' es preguntava sobre el fenomen de la 
realitat mixta i com aquest està composat per dos pols: l'entorn real i l'entorn virtual. La tendència més recent 
respecte a l'experiència de la virtualitat ha estat una progressiva marxa cap el pol de lo real introduint-se 
cada cop més elements de la realitat virtual en la realitat física, lo que anomenem realitat augmentada. El 
principal motiu, segons els nostre punt de vista, ha estat els costos que generava un equip de realitat virtual 
en front dels costos d'un equip de realitat augmentada. Passem d'una complexa estructura electrònica i també, 
per què no dir-ho, d'una experiència que no va tenir massa èxit en quan a la comprensió del que s'havia de fer 
en aquell món virtual, a una estructura molt senzilla que amb prou feines es necessita maquinari per a poder 
gaudir d'una experiència que posarà a prova la nostra capacita de percepció d'allò que podem entendre com a 



real i allò que podem entendre com a virtual.

Un exemple que considerem molt creatiu alhora que sorprenen, és 'Firetrucks, dragons, and trains hands-on' 
que l'empresa de tecnologia nord-americana Intel1 va presentar com a principal novetat del seu projecte Oasis 
(Object-Aware Situated Interactive System) a l'any 2011. L'objectiu és afegir elements virtuals que permetin 
crear una il·lusió d'interacció entre els diferents participants de l'escena que s'està representant. Per posar un 
exemple tenim una casa, un drac i un cotxe de bombers. Quan el drac arriba davant de la casa, llença unes 
flames per boca i incendia la casa. Tot seguit arriba un camió de bombers i llança aigua sobre la casa per 
apagar el foc. Els elements casa, drac i camió de bombers són elements reals, és a dir, tangibles per el tacte 
humà i perceptibles per els sentits. Les flames i l'aigua són elements il·lusoris que es fan servir combinats 
amb els elements reals per a crear un context d'interacció. On volem posar l'èmfasi és en la tangibilitat. Com 
ja em dit, els tres elements reals són tangibles i perceptibles pels sentits mentre que els elements il·lusoris 
són també perceptibles però no tangibles. 

Davant dels nostres ulls es crea una escena completament real però amb elements simulats: el foc i l'aigua. 
Aquesta simulació s'aconsegueix amb un maquinari relativament senzill composat per una càmera de l'estil 
Kinect2 i un projector de feix de llum. Tots dos dispositius són controlats per un senzill programari que 
interpreta les imatges capturades per la càmera per a poder fer actuar el projector de feix de llum sobre la 
superfície segons les regles definides per a les interaccions detectades en cada cas (drac – foc, camió – aigua 
i casa-flames).  

1 Veure http://www.intel.es/content/www/es/es/homepage.html 
2 Veure http://www.xbox.com/es-ES/kinect 

Il·lustració 1: Drac real escopint flames il·lusòries per la boca.

http://www.intel.es/content/www/es/es/homepage.html
http://www.xbox.com/es-ES/kinect


Davant d'aquest espectacle ens podem formular la següent pregunta: fins a on poden arribar a convergir 
aquests elements il·lusoris amb la realitat que percebem? Com afecta a la nostra visió i enteniment del món 
el no poder diferenciar amb claredat que és real i que és simulat?

Aquestes tres qüestions són les preguntes de fons que provarem d'aclarir al llarg dels apartats següents. 

Marx i l'objectivació

Prenent com a referent l'obra de Karl Marx 'El Capital' (1867) aquest ens assenyala que la revolució de la 
burgesia destrona al sistema feudal – caracteritzat aquest últim per ser un sistema tancat en sí mateix – i 
comença a expandir-se ràpidament per molts territoris gràcies a principalment a la seva tendència de 
comerciar entre uns i altres. Aquí apareixen dues classes: el burgés i el proletari. El burgès disposa de capital 
i el proletariat de força de treball. Es crea una relació entre aquestes dues classes socials de tal forma que el 
burgès posa el capital per a poder produir i el proletariat la força de treball que aquest burgès comprarà per a 
no tenir que treballar ell i dedicar-se al comerç. Del producte acabat el burgés paga al proletariat una 
quantitat per la seva dedicació on aquesta es correspon a aquella quantitat que permet al proletariat viure en 
condicions adequades per a tornar a l'endemà a la feina (amb la intenció de simplificar entenem que són 
necessitats del tipus menjar, vestir, casa, ...). Al burgès li toca vendre la mercaderia creada i aquí apareixen 
dos valors possibles per a la mercaderia: el valor d'ús i el valor de canvi. El burgés no posa capital per a crear 
mercaderia per el seu ús sinó per a comerciar amb ella, per tant només veu aquells objectes des de la 
perspectiva del valor de canvi. La diferencia entre el valor de canvi donat a aquest objecte i el que li ha costat 
realment produir-lo és la plusvàlua. Aquesta plusvàlua és el que el burgès guanya al produir les mercaderies 
havent-hi invertit capital, material, màquines i mà d'obra. 

Fins aquí hem fet una molt breu introducció a la visió marxista del món capitalista, la qual es caracteritza 
sobre tot per una política expansionista del senyor capitalista al voltant del món. Allà on arriba s'instaura i ho 
fa a partir del colonialisme, entès com l'arribada del burgès i la instauració del seu sistema productiu basat en 
la industria per produir i el capital com a mercaderia de canvi. Aquí volem fer un incís que creiem que pot 
ser important degut al gir històric que es produeix en con veure la realitat. L'arribada de la burgesia és per a 
Marx la forma en com el feudalisme es derrocat però alhora, la burgesia crea una nova classe que és el 
proletariat. Amb aquest proletariat, Marx vaticina que serà el que derrocarà a la burgesia i instaurarà un món 
sense oprimits ni opressors per tant, d'alguna forma està d'acord en l'expansió de la burgesia al llarg del món 
ja que d'aquesta forma neix el proletariat allà on va. Però la mercaderia que es produeix a qui es ven 
realment? Amb qui es comercia? Qui és el destinatari final de la mercaderia? Si entenem que la mercaderia té 
un valor d'ús per aquell que l'adquireix per a fer-la servir, aquesta serà tant d'interès per al burgès com per al 
proletariat. Altres pensadors ja en el segle XX com Jean-Paul Sartre, posen èmfasi en la seva línia de 
pensament que estem vivint en un estadi de la història de la humanitat que no ens preguntem qui/que som (el 
subjecte) sinó que més aviat només ens preguntem per l'ens (l'objecte). Aquest culte a l'objecte ens fa 
idealitzar el valor material de la mercaderia creant desig. D'acord amb José Pablo Feinmann - filòsof, 
professor, escriptor i guionista cinematogràfic argentí - ens quedem enlluernats davant els objectes a la venda 
en un centre comercial quedant amagats aspectes de com s'han produït aquests, entès des del punt de vista de 
l'explotació de l'ésser humà. Prenent com a teló de fons aquesta breu reflexió, formulem la següent pregunta 

Il·lustració 2: Camió de bombers apagant el foc. L'aigua i les flames  
són il·lusòries.



de fons: quin paper juga el capitalisme/mercats, entès com a font productora d'objectes/mercaderies amb la 
percepció de l'ésser humà de la realitat?  

Per a respondre aquestes preguntes, anem primer a revisar el que s'ha dit sobre il·lusió, simulació i realitat.

L'efecte trompe-l'oeil de Baudrillard

Tornem a la nostra obra de referència 'Firetrucks, dragons, and trains hands-on'. Realment, la nostra obra és 
una representació d'una escena completament imaginada donat que els dracs no existeixen i per tant no 
apareixen de cop i volta en una ciutat i comencen a incendiar edificis. Aquesta representació està dotada 
d'una component d'imaginació: l'audiència veu la casa, veu el drac construït amb peces de Lego3 i un camió 
de bombers també de joguina. La imaginació per si mateixa pot construir la relació entre els tres objectes: el 
drac incendia la casa i el camió de bombers apaga el foc. Hi ha una component humana que relaciona els tres 
objectes de la representació gràcies a la seva imaginació, altrament aquests objectes sense aquesta relació no 
tendrien sentit. Per tant, la participació humana és fonamental per a construir les bases del context, per a 
dotar de sentit als objectes que composen una escena, sigui real, virtual o com a combinació d'elements de 
totes dues.

Jean Baudrillard en el seu assaig 'La il·lusió i desil·lusió estètiques' (1978) ens parla que cada cop hi ha una 
tendència més generalitzada i més intensa en eliminar la il·lusió substituint-la per realisme: sempre al afegir 
a lo real, al afegir al real lo real, amb el propòsit d'una il·lusió perfecte – la de l'estereotip realista, perfecte -, 
es termina matant la il·lusió de fons (Baudrillard, 1978). Un bon exemple són les flames del drac, les flames 
de la casa i l'aigua del camió de bombers. Aquest efecte portat a terme amb la realitat augmentada i visible 
directament per l'ull humà - seguint la taxonomia de Milgram (1994:8) – afegeix realisme a la representació 
introduint una component d'interacció entre els diferents objectes de l'escena. Tal com el mateix Baudrillard 
assenyala, aquesta passió per fer el més real possible allò que tradicionalment quedava a la imaginació de 
l'audiència destrueix l'efecte de la il·lusió, entesa aquesta com a la que tradicionalment un nen hagués posat 
al jugar amb el drac, el camió i la casa, sense necessitat d'incloure les flames reals com a part del lloc. Amb 
la modernitat també verem perdre la idea de que la força està en l'absència, que de l'absència neix el poder 
(Baudrillard, 1978). 

Des del nostre punt de vista, la realitat augmentada vol afegir més realitat a lo real, provant d'omplir el buit 
que fins ara la imaginació humana en feia ús per a tal de crear expectatives de que és i que pot ser allò 
representat. La no-absència de realisme provoca l'absència de la imaginació. Però, en opinió personal, 
continuem imaginant, fent ús de la imaginació per a interpretar el món, malgrat que al culte a l'objecte amb el 
que es veu marcada la nostra etapa històrica, aquest es posiciona entre lo real i lo imaginat, creant una nova 
esfera d'allò que podem arribar a entendre com a autèntic.

En el següent apartat discutirem la relació que observem entre la cultura capitalista entesa respecte la seva 
veneració i culte a l'objecte de canvi, amb com l'ésser humà pot construir la seva visió del món a partir de 
l'èxtasi comunicatiu provocat per la psicosis consumista present a la societat de la informació.

El culte a l'objecte com a distorsió de la realitat: el nou mite de la caverna 

La primera impressió que podríem tenir quan veiem un escenari com el que presenta 'Firetrucks, 
dragons, and trains hands-on' és que quedem totalment impressionats veiem com les flames surten de la 
boca del drac i incendien la casa. No és ni la representació ni els objectes els que ens deixen en aquests cas 
immersos en l'acció, sinó la novetat que introdueix el sistema de realitat augmentada donant interacció a 
l'escena. No perdem el sentit de la nostra realitat – o almenys això vull creure – donat que tenim molt clar 
que allò, tot i ser molt espectacular, no deixa de ser una ficció. Ara bé, quan aquesta ficció es va tornant cada 
cop més present en el nostre dia a dia, es va tornant també més familiar i acceptada socialment, arribant a un 
nivell en que és completament quotidiana i queda enquistada com a part dels nostres recursos per a poder 
interpretar el nostre entorn. El mateix va passar amb la introducció de les imatges en la publicitat que el 
burgès va començar a tenir que fer per a poder comerciar amb la seva mercaderia abans que la competència. 
Poc a poc, entre altres recursos, principalment es va anar tornant més familiar trobar iconografia, imatges 
cada cop més espectaculars i sobre tot cada cop més freqüents, que parlen de les virtuts del producte ofert i 
creant un conjunt de subjectivitats al voltant de l'audiència sobre com encaixa allò ofert en la seva vida.

3 Veure http://www.lego.com/en-us/Default.aspx 

http://www.lego.com/en-us/Default.aspx


Aquesta tendència cada cop més freqüent i expandida arriba a incorporar-se en lo que anomenem la nostra 
cultura visual, tenint com a principal efecte la seva acceptació com una cosa quotidiana. L'efecte bombardeig 
d'aquestes imatges capten la nostra atenció submergir-nos moltes vegades en una constant decisió de adquirir 
o no adquirir allò que veiem sense deixar-nos pensar en res més per uns moments, que cada cops són més 
freqüents. Però aquestes imatges i el propi objecte mercaderia no ens deixen veure el procés de producció 
que hi ha al darrera, l'explotació que s'ha dut a terme per tal de generar-lo. Si poguéssim veure a través de 
l'objecte l'explotació humana que hi ha al darrera potser en podríem sentir identificats i rebutjar aquest 
oferiment en senyal de protesta, una cosa semblant al que és conegut en la filosofia de Marx com el pathos 
de la indignació, és a dir, la indignació que trobem quan ens adonem d'una situació que ens perjudica.

Si el proletariat dona la seva mà d'obra per tal d'aconseguir un capital que li permet viure alhora que el 
burgès obté una plusvàlua per les mercaderies que ven a un altre proletariat o burgès, es crea una roda 
d'acumulació de capital en relació en aquella plusvàlua. Si les condicions del mercat són cada cop més dures 
i competitives donat que s'entra en una dinàmica publicitària que es fa present a tots els medis de 
comunicació possibles – aquells que anomenem vells i nous media - per tal de poder convèncer a la població 
que l'adquisició de les seves mercaderies són una bona inversió, s'està creant poc a poc una cultura de culte a 
l'objecte i a l'obtenció de riquesa per tal de poder aconseguir aquells objectes que considerem 
imprescindibles. Ens podem doncs plantejar respondre a aquesta pregunta: és possible que aquest culte a 
l'objecte - acompanyat d'aquesta tendència publicitària agressiva multimediàtica i constant - sigui una 
estratègia de l'ésser capitalista per a dominar al proletariat? És la representació i la simulació un arma secreta 
per dominar les masses? 

Per a provar de respondre aquesta pregunta podem considerar el mite de la caverna de Plató com un bon 
exemple del que podria estar passant actualment amb la representació i simulació entesa com una barrera 
entre lo real i lo il·lusori. El mite de la caverna de Plató ens parla d'uns presoners en una cova on no tenen 
accés al món exterior, només veuen projectades en les parets de la cova una sèrie d'ombres corresponents a 
objectes reals als quals no tenen accés (veure il·lustració 2). 

Un dels objectius d'aquest mite era donar a conèixer l'esclavitud de l'ésser humà representada per els 
presoners de la caverna, incapaços de poder veure els objectes reals entenent com a única realitat aquella que 
veuen en les ombres projectades a la paret. És el coneixement el que segons Plató permet alliber a l'ésser 
humà d'aquella esclavitud ja que li permet conèixer quins són les coses reals que hi han fora de la caverna. El 
presoner que trenca les cadenes i s'escapa és la representació d'aquest alliberament, ja que surt de la caverna i 
veu la realitat tal com és, sense projeccions, o el que avui en dia diríem sense mediació. 

Il·lustració 2: Representació del mite de la  
caverna de Plató. Font: Silvani, 2003:43



La mediació de la representació portada a terme per la realitat virtual, la realitat augmentada, els mitjans de 
comunicació, cultura visual i en definitiva, totes les variants comunicatives que avui en dia es presenten en la 
vida diària de l'ésser humà del segle XXI, és la que, segons el nostre punt de vista, fa de pont entre objecte 
real i subjecte, introduint entre aquests dos una il·lusió que tapa la realitat creant una mena de microrealitat 
que serveix per a estar atents als canvis consumistes però no a la veritable realitat que succeeix al món. Cada 
cop més es més difícil saber que està passant realment ja que totes les coses a les que tenim accés estan 
emmarcades en una realitat que ve imposada per una industria de bens de consum en massa desbocada. 

La cultura de consum, de la producció en massa, és la que la que possiblement ens bloqueja la nostra 
capacitat de reflexió i només ens deixa marge per a la reacció, però aquesta entesa també des del punt de 
vista de la tria constant, ja que no podem veure més enllà del que el culte al objecte, a la possessió, a lo 
material ens deixa percebre. No és d'estranyar, si recordem el que Sartre ens advertia sobre que és l'home-
dona, aquest entès com que és allò que decideix fer amb el que van fer d'ell, si s'ha construït una societat 
orientada al consum, les nostres decisions segurament seran de tònica consumista, una doctrina construïda 
poc a poc per una societat industrialitzada la qual pren com a principal arma secreta la construcció d'una 
realitat fictícia que ens deixa immersos en una constant il·lusió. 
 

Conclusions

Tornant al nostre exemple de realitat augmentada, 'Firetrucks, dragons, and trains hands-on', aquest ens 
aporta a la realitat que ja coneixem elements que la realcen, creant il·lusions a l'estil del mite de la caverna, 
atrapant la nostra atenció i deixant-nos en un estat de embriagadesa que evita que ens formulem preguntes al 
respecte sobre si realment és necessària aquesta realitat augmentada. 

La pressió mediàtica a la que es veu subjecte l'ésser humà en la societat de la informació a través dels vells i 
nous media ha desenvolupat un frenesí consumista on el culte a l'objecte, a lo impressionant, a la il·lusió del 
moment, ocupa el principal interès de la classe obrera (també de la classe capitalista). Aquest èxtasi 
comercial ha hagut de perfeccionar-se progressivament per tal de poder imposar la seva cultura de consum 
sobre l'home i la dóna dels segles XX i XXI i com a tal, com a eina de control, ha hagut de desplaçar 
forçosament el sentit crític del qual es dotada la persona a través de la cultura, del coneixement. És per 
aquest motiu que les tendències neoliberalistes ja presents en la dècada dels 80 privilegiaven l'accés a 
l'educació, molt possiblement amb la intenció de crear una gran massa de consumidors sense ànima que es 
deixessin encandilar amb milers d'espots publicitaris reduint les seves eleccions només a decidir que 
compren, en que gasten el capital que guanyen.

La representació i simulació com a arma de distorsió, tal com ens diu Baudrillard (1978) intenta no deixar 
espai a la interpretació, a la imaginació humana, deixant a l'escena sense ànima, sense aquella vida que la 
mirada de l'observador donava al imaginar que podria haver en aquell espai deixat per el seu creador per a 
ser utilitzat per la imaginació humana.

En definitiva, la realitat augmentada i les seves aplicacions seran segurament interessants des del punt de 
vista tècnic, com a avenç important en l'àmbit tecnològic i fins hi tot amb capacitats sociabilitzadores dins de 
l'entreteniment, però està per veure si aquestes virtuts són aprofitades per a omplir de satisfacció a la persona, 
al seu usuari o pel contrari, es tractarà només d'una experiència més que tracta d'acaparar la nostra atenció 
creant una il·lusió momentània de felicitat.
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