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Resum

El  nostre  treball  està  basat  en  dos  conceptes:  Els  videojocs  considerats  "hiperrealistes",  per  la

utilització d’un espai que ofereix una implicació o immersió major en el joc, i la fotografia in-game.

D'aquests dos àmbits neix un camp que ben bé es podria considerar un art, i la seva necessitat de

plasmar aquesta idea ens condueix a realitzar una recerca en aquest terreny. Per això necessitem

trobar eines que ens permetin aprofundir en aquest apassionant món. Tant es així, que hem centrat

el nostre treball en trobar un nou significat en la fotografia dins dels videojocs.

Com el propi terme suggereix, la fotografia in-game es una practica que es realitza (majoritàriament)

dins d’un ordinador, i que també té la seva similitud en la fotografia tradicional en quant a objectiu es

refereix: buscar la composició a través de l’exploració i l’experimentació.

Els jocs hiperrealistes són un exemple excel·lent on explotar aquest tipus de fotografia, ja que el seu

afany per mimetitzar el món físic dins un espai virtual incentiva a endinsar-se sense la necessitat de

desplaçaments. 

Per  tal  d’aconseguir  captures  de  gran  impacte,  els  jugadors  i  artistes  es  valen  d’eines  d’edició

fotogràfica i altres tècniques que s’executen dins dels components físics de l’ordinador, que permeten

aturar el temps del joc, jugar amb la posició i angle de la càmera, aplicar filtres propis del món de la

fotografia, etc. El modding es una d’aquestes eines que hi aporta una capa de creativitat extra, ja que

l’hi  dona  ales  a  l’usuari  per  canviar  els  elements  d’un  escenari  o  personatges  sense  tenir  alts

coneixements d'informàtica.

  

En  el  transcurs  de  la  recerca  ens  hem topat  amb  algunes  personalitats  aficionades  a  aquesta

practica, algunes d’elles de manera professional, i les hem volgut entrevistar per descobrir les seves

motivacions i el seu procés a l’hora de realitzar les seves captures. 

Paraules clau: Videojocs, fotografia, hiperrealisme, modding1.

1. Adaptació a les diferents tècniques que fa servir un programador, ja sigui per depurar un videojoc o un emulador, afegint o 
eliminant el que l’usuari desitgi.



Abstract

Our  work  is  based  on  two  concepts:  Video  games  considered  "hyperrealistic"  and  conventional

photography. Of these two areas, a unique is born which could well be considered an art, and its need

to translate this idea will lead us to carry out an investigation in this field. That is why we need to find

tools to enable us to deepen this exciting world. So much so that we've focused our work on finding a

new meaning in photography within video games.

Like the own term suggests,  the photograph in-game one practices that  it  realizes (mostly)  in  a

computer, and that also has his similarity at the traditional photograph at regarding aim refers: seek

the composition through the exploration and the experimentation.

Hyperrealistic  games are an excellent  example where explode this type of  photograph, since his

eagerness for mimic the physical world in a virtual room incentivize to step in without the necessity of

displacements.

For such to achieve captures of big impact, the players and artists cost of tools of photographic edition

and other technicians that execute in the physical components of the computer, that permit to stop the

time of the game, play with the position and angle of the camera, apply own filters in the world of the

photograph, etc. The modding one of these tools that contributes a cloak of extra creativity, since it

gives it to him wings at the user to capsize the elements of an arena or personages without having tall

kens of computing.

Over the course of the inquiry  we founded some personalities interested at this practices, some of

them of  professional  way,  and  we wanted to interview them to  discover  his  motivations  and his

process at the time to realize his captures.

Keywords: Videogames, photography, hyperrealism, modding.
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1. Introducció

Aquest treball pretén donar a conèixer amb més profunditat un dels diversos camps que també es

poden aplicar al món de l'oci virtual com a objecte d'estudi:la fotografia en els videojocs.

En el món de la fotografia tenim present la representació d'elements situats en un indret i temps

determinats, això és, que la persona darrere la càmera ha hagut de jugar amb la composició, llum,

temperatura i  altres conceptes per tal d'obtenir el seu propòsit,  sent aquesta una part del procés

creatiu.

De la mateixa manera es pot reproduir aquest procés dins dels videojocs, fent servir programari que

ens  ajudi  a  prendre  el  control  de  la  càmera  virtual,  jugant  amb  ella  i  altres  elements,  per

posteriorment aplicar un postprocessament amb altres eines d'edició digital si aplica, tenint com a

resultat final la imatge desitjada.

Es per això que, personalitats com  Joshua Taylor2 y Duncan Harris3 hagin trobat la seva mirada

fotogràfica en les  realitats  digitals.  Ambdós fotògrafs  van  captar  cadascun al  seu estil  moments

captivadors dels videojocs. Harris des d'una mirada més ‘documental’, on es trobava amb els espais i

els moments cridaners, sense retocs, només la captura de pantalla i retallada. Taylor des d'un punt

més elaborat, en diverses ocasions amb retocs, gradacions de color i efectes per a donar-li un altre

ambient a la imatge capturada.

2. https://joshtaylorcreative.com

3. http://deadendthrills.com

Figura 1: "Metro", del videojoc No Man's Sky per al projecte Dead End Thrills de 

Duncan Harris.
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Ells fan el treball fotogràfic en el sentit d'esperar els moments, de buscar on arriba la millor llum, de

veure on el personatge reflecteix el seu ser i les seves emocions. També utilitzen eines especials,

com ara  Nvidia Ansel4 o el  modding5, que actuen com a càmeres, amb controls d'angle de visió,

profunditat de camp i filtrat. En capítols posteriors ens dedicarem a desgranar aquestes eines per

obtenir  un millor  coneixement d’aquestes,  i  les motivacions que porten als autors citats a fer-les

servir.

Sens dubte, en les imatges que capturen hi ha una cerca de la composició, la relació dels elements,

la relació del color, els contrastos… tot l'espai tècnic que és la vida d'un fotògraf es compleixen en

aquesta labor de realitzar captures de pantalla a videojocs.

L'art de la fotografia in-game encara està en procés de maduració, però és obvi que, amb el constant

augment del fotorealisme, més i més fotògrafs buscaran inspiració i moments fotogènics en mons

virtuals. Els jocs, a més d'entreteniment, també són indrets després de tot.

4. https://www.nvidia.com/es-es/geforce/geforce-experience/ansel/

5. Realitzar modificacions a una peça de software (en aquest cas, videojocs) per poder afegir-hi contingut, millores, etc.

Figura 2: Captura del videojoc Mass Effect 3 per al projecte A Shepard's Journey, de

Joshua Taylor.
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2. Definició/Descripció/Hipòtesi

¿Com definiríem la fotografia in-game?

La fotografia  in-game (o  screenshotting) és la representació d'idees i iniciatives creatives sense la

necessitat  d’abandonar l’espai  virtual  on es sustenta la  plataforma virtual.  Mitjançant  tan sols  un

dispositiu  es  poden  crear  peces  tan  impactants  i  evocadores  com  en  el  seu  homòleg  més

convencional.

Podríem dir  que  Duncan Harris  és  un  d'aquests  primers  precursors de la  fotografia  in-game.  El

periodista de videojocs d'origen britànic realitza el que ell anomena «turisme de videojocs», que en

paraules seves ve a dir «es tracta de reescriure les regles del joc i acostar-s'hi al seu món com si

fossis un turista».

La  seva  obra  DeadEndThrills presenta  una  col·lecció  actualitzada  regularment  d'impressionants

fotografies.  Cadascuna de les seves imatges ha sigut minuciosament capturada des de versions

modificades de jocs d'ordinador  populars com ara  Skyrim,  la  saga  Batman i  The Witcher,  entre

d'altres.

El seu paper en l’oci virtual

L’art de la fotografia in-game comporta tenir curiositat per la tecnologia i les seves aplicacions. El fet

de poder endinsar-se en un món simulat, explorar-ho amb calma i poder donar curs a la imaginació,

tenint el control total sobre cada part del procés, proporciona una llibertat creativa sense precedents

que només és possible aconseguir parcialment amb la fotografia en el món real. 

Per  a Sussane Dickel6,  periodista  de medis  d’entreteniment  digital,  la  fotografia  in-game és una

activitat lúdica però alhora creativa mentre es persegueixen efectes o resultats artístics. És a dir,

aquells detalls que van passar inadvertits fins i tot per als propis dissenyadors i programadors surten

a la llum mitjançant la fotografia. Del seu article podem extreure una de les seves reflexions:

“No es tracta de congelar només una captura de pantalla, sinó de registrar moments d'un joc que cap

programador va planejar ni cap jugador va veure d'aquesta manera”.

L’art de la fotografia in-game

Per mitjà de la recerca de diverses fonts d'informació, es pretén establir una relació entre el món de

la comunicació i una emergent cultura digital: la fotografia in-game.

6. https://www.dw.com/es/el-arte-fotográfico-en-los-videojuegos/a-17285841
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En un principi aquesta forma d'entreteniment trencadora (els videojocs) no es considerava de cap de

les maneres com una manifestació artística, com si ho estaven des de fa dècades el cinema i la

fotografia,  juntament  i  per  separat.  No  obstant,  això  no vol  dir  que  actualment  la  industria  dels

videojocs sigui més rentable que la del cinema.

Per tal de poder donar suport aquesta hipòtesi, s'inclouran imatges, autors i testimonis que  volen

donar  un nou  significat  als  mons virtuals  que ja  formen part  de  la  cultura  popular,  a  través  de

l'expressió artística com és l'art de la fotografia.

Segons el prestigiós fotògraf i docent Martin Geisler el seu procés de creació es basa en la intuïció,

és  a  dir,  que  ell  intenta  compondre  escenes  que  un  jugador  no  veu,  mitjançant  petits  trucs  i

programes que permeten accions originàriament no previstes, el poder de decidir una perspectiva de

la càmera o modificar elements dins del joc. Les seves imatges provoquen reaccions que transformen

l'art de dissenyar un joc en l'art de posar en escena les creacions dels dissenyadors.
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3. Objectius

3.1. Generals

Realitzar  una  anàlisi  detallada  de  la  fotografia  in-game,  per  mitjà  d'autors  i  obres

rellevants.  La fotografia  in-game sembla un concepte molt recent, i per tant, no pot estar

exempt de convencionalismes, però la nostra intenció és trobar una funció comunicadora a

nivell  cultural  que ens permeti  validar aquesta activitat  com expressió artística. La nostra

tasca investigadora persegueix donar a conèixer una serie de qüestions relatives a aquest

fenomen.

A banda, investigar i valorar per a després poder elaborar una sèrie de conclusions

sobre l'art in-game.  Tant els experts en videojocs com autors de l'entorn acadèmic ens

poden oferir valuoses aportacions per tal d'arribar a aclarir moltes qüestions que encara no

han sigut tractades.

El fet que algunes produccions hagin sigut reconegudes per institucions de la talla del MOMA

de  Nova  York  ens  encoratja  a  indagar  quin  és  el  paper  en  l'àmbit  comunicatiu  cultural

d'aquestes produccions de l'art in-game.

3.2. Específics

Realitzar un estudi en profunditat d'aquest fenomen des d'un punt de vista artístic.

Un dels punts clau de la fotografia és la d'explicar històries a través d'imatges. Això no és

excloent en la fotografia in-game, on l'artista/jugador a més, té total llibertat i domini sobre el

medi i el que pretén plasmar.

En la fotografia in-game l'artista/jugador pot utilitzar un ampli ventall d'eines en un sol click,

disposant només d'un ordinador o d'una consola de videojocs.

Investigar sobre l'ús de metodologies durant el procés creatiu.

Explicar els fenòmens dels videojocs que comporten aquesta nova manera de fer art,

el canvi de percepció que generen i el seu significat.
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4. Marc teòric

La present  tasca de recerca pretén abordar diferents temàtiques que hem cregut necessàries per

poder realitzar aquest projecte. La idea principal es la fotografia in-game. Per començar,  indaguem

sobre l’art  com a concepte i  origen. A continuació,  relacionem els termes fotografia  I  videojocs,

obtenint el que s’anomena com Screenshot Art. Per entendre aquest concepte realitzem una recerca

sobre tot el que l’envolta des d’un punt de vista social i acadèmic, i la seva controvèrsia artística,

tema que queda recollit  a l’entrevista realitzada a Duncan Harris en el mitjà  KILLSCREEN7 i  més

endavant d’aquest projecte. 

Aquesta investigació ens porta a definir un triangle format per: còmic-cinema-videojocs, tant per ser

tots tres una manifestació d’art en si mateixos com la relació que mantenen entre ells, ja que gracies

a les historietes s’han donat peu a adaptacions a la gran pantalla i la petita (Dragon Ball,  Batman),

encara que amb el temps també s’han donat casos a la inversa (Sonic, Resident Evil)8.

Per acabar,  parlarem sobre les eines  i tècniques que es fan servir  en la fotografia in-game I els

pioners d’aquesta practica.

4.1. El videojoc i el seu univers

Fins  no  fa  molt  temps  els  videojocs  no  tenien  cabuda  en  l'estudi  científic  des  de  diferents

perspectives disciplinaries. S'ha passat de la negació, com a objecte d'estudi, a una vasta literatura

produïda des dels angles més insospitats. És evident que, des de la seva aparició, s'ha incrementat

l'interès per la recerca i ha proporcionat material d'estudi en àmbits molt dispars.

Tal  com afirma Javier  Marzal,  en el  pròleg9 a  Videojocs i  cultura  digital,  Quaderns  Artesans de

Comunicació/42 (2013) en els últims anys hem assistit a una profunda transformació de la nostra

societat, a conseqüència de la irrupció de les tecnologies digitals i hem assistit també a un canvi

radical en la manera de consumir cultura, especialment entre la joventut.

Segons Marzal, en el mateix pròleg, podem afirmar, amb rotunditat, que l'àmbit dels videojocs és un

dels  més prolífics,  més si  tenim en compte que aquests no poden identificar-se únicament  amb

l'univers de l'entreteniment i de l'oci actuals, sinó que els videojocs són presents en les més diverses

activitats  industrials,  comercials,  socials,  educatives,  culturals,  fins  i  tot  en  camps com el  de  la

medicina, la psicologia i altres activitats en diferents camps.

7. https://killscreen.com/previously/articles/dead-end-thrills-talks-screenshots-and-art/

8. Aquests dos exemples van començar com a videojocs I amb el temps es van estendre cap al cinema I als còmics.

9. http://www.revistalatinacs.org/068/cuadernos/cac42.pdf
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El debat  entorn de  la  naturalesa  dels  videojocs  sobrepassa  el  clàssic  marc  del  videojoc com a

entreteniment. És per aquesta raó per la qual intentarem ser el més ajustats possible a l'extensió del

present treball.

Estem davant un objecte d'estudi de gran complexitat tant per heterogeneïtat formal i tecnològica

com per la gran diversitat d'empreses productores.

4.2. El videojoc com objecte d’estudi

Sense  remuntar-nos  a  dates  excessivament  llunyanes  ens  interessa  fer  un  breu  recorregut  per

diferents etapes en les quals van emergir diverses aportacions a l'estudi d'aquest fenomen.

També farem referència als articles o llibres pioners sobre en què consistien els videojocs i per a què

servien.

En 1982 Chris Crawford va escriure The Art of Computer Game Design, el primer llibre10 dedicat a la

teoria del videojoc que, més endavant, en 1984, seria publicat per McGraw-Hill/Osborne  Media. El

llibre de Crawford es preguntava què eren els jocs i per què jugava la gent, i a continuació suggeria

unes regles de disseny descrivint mètodes i tècniques, i defensant sempre el videojoc com una forma

d'art.

10. https://www.digitpress.com/library/books/book_art_of_computer_game_design.pdf
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Els videojocs també van ser tractats amb profunditat  en  Mind at  Play:  The Psychology of  Vídeo

Games,  de  Geoffrey  R.  Loftus  i  Elizabeth  F.  Loftus  (1983),  que  examinava  les  motivacions

psicològiques dels jugadors, i com es relacionen els jocs amb el sistema cognitiu de la ment (atenció,

percepció, memòria a curt i a llarg termini i expectativa), l'actuació motriu i les habilitats de resolució

de conflictes.

El llibre de Loftus, juntament amb Mind and Media: The Effects of Television, Computers and Vídeo

Games, de Patricia Marks Greenfield (1984), va iniciar la tradició consistent a veure al videojoc com

un objecte d'estudi psicològic i una eina per als experiments de laboratori.

Un assaig de Charles Bernstein (1989) considerava al videojoc com un objecte cultural mereixedor

d'atenció, i que indirectament es va convertir en una espècie d'apologia de l'estudi del videojoc. Aviat

el videojoc va guanyar respectabilitat i interès acadèmic, i al llarg dels anys noranta va créixer el seu

poder de representació i el seu estatus d'objecte cultural.

Figura 3: Caràtula frontal del videojoc Asteroids per 

l'Atari 2600, tractat en el llibre The Art of Computer 

Game Design.
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En 1991, el llibre Playing With Power: Movies, Television, and Vídeo Games from Muppet Babies to

Teenage Mutant Ninja Turtles, de Marsha Kinder, situava als videojocs en el mateix nivell que altres

mitjans i analitzava les connexions entre els uns i els altres i les adaptacions a un altre mitjà d'alguns

productes.

En  1996 es  va  posar  en  marxa  la  primera  oferta  educativa  per  a  donar  resposta  a  la  creixent

demanda d'especialistes en la indústria de l'entreteniment digital.

Però no va ser fins a 1999 que va aparèixer una àmplia obra acadèmica sobre el tema: l'antologia On

a Silver Platter: CD-ROMs and the Promises of a New Technology . Segons el seu editor, Greg M.

Smith, la intenció del llibre era “anunciar una espècie de ‘majoria d'edat’ del CD-ROM com un mitjà

comercial, social i estèticament significatiu mereixedor d'una seriosa atenció per part dels estudiosos

dels mitjans de comunicació.

Ara el videojoc no sols era considerat un objecte d'estudi adequat, sinó que a més va ser declarat un

art. L'obra dels germans Le Diberder, rebatejada com “L'univers dels videojocs” va fer un tomb a la

consideració del videojoc com una cosa diferenciada i valuós enfront de la consideració d'objecte

preocupant.

Una altra aportació, a l'abril de 2000, la realitza la revista de cinema Cahiers du cinèma, en la qual ja

es considera al videojoc com un fet independent del cinema.

En els últims anys uns quants llibres s'han sumat a l'interès a recordar la primera edat daurada del

videojoc, entre els quals es troben alguns de tendència acadèmica o periodística. En un llibre ple de

nostàlgia per l'antiga època dels videojocs de les sales recreatives (Joystick Nation: HowVideogames

Ate Our  Quarterns,  Won  Our  Hearts,  and  Rewired  Our  Minds),  J.  C.  Herz  es  va  centrar

específicament en els videojocs.

A la fi del segle XX el videojoc no sols havia aconseguit reconeixement, sinó respecte, en el món

acadèmic, i havia adquirit el prestigi de la nostàlgia i dels objectes històrics i culturals.

4.3. Videojocs: La nova cultura visual

Actualment  l'àmplia  producció  bibliogràfica  sobre  videojocs  ens  pot  semblar  inabastable,  però

entenem que hem de seleccionar aquells estudis o recerques més noves que contribueixin a una

anàlisi cada vegada més profund i rigorós.

L'investigador José Antonio Palao Errando afirma: “Es presenta fonamental per als estudis sobre el

videojoc que aquests puguin tenir  un camp acadèmic que s'auto-sostingui per si  mateix, i  no es

constitueixi només per les aproximacions que s'elaboren, com fins ara, des d'altres disciplines. Així,

cal prendre precaucions quan s'utilitzin mètodes ideats per a altres objectes “.

El debat entre la ludología, que reivindica el valor del videojoc com a joc, i la narratologia ,el joc com

a narració, té lloc en treballs recents.

19



A partir de les aportacions de Aarseth i Murray es va generar un suposat debat entre els ludolegs (els

que defensaven els videojocs en el seu component lúdic) i els narratolegs (els que consideraven la

narrativa com a part essencial per a entendre'ls).

Una dels corrents de recerca centra el seu interès en l'aspecte lúdic del videojoc, és la denominada

ludology, en la qual jugar significa prendre decisions i realitzar accions en un sistema de joc dissenyat

per a tal fi: “Les regles confereixen estructura al joc” (Aarseth, 2004).

La ludology afirma que els jocs són un conjunt de regles repetides que formen pautes i les persones

són màquines excel·lents per a trobar pautes. Quan un jugador troba una pauta, l'emmagatzema, fent

més fàcil  trobar-la  posteriorment.  Una vegada emmagatzemada,  el  repte  es converteix  a buscar

pautes conegudes a l'entorn del joc: quan no es pot trobar una, el jugador es frustra i abandona; si la

troba, se sentirà recompensat i continuarà buscant per a veure si apareix en més llocs, automatitzant

la cerca de la pauta. Des d'aquest punt de vista, els jocs ensenyen al jugador una sèrie de regles

amb diferents variacions en les quals ha de trobar les pautes subjacents.

En definitiva, la  ludology sosté com a hipòtesi que els jocs no són narratius i que com a tals,  “no

poden formar part del grup format per la literatura, el cinema o el teatre”. (JUUL, 2004)

Esmentarem una sèrie d'autors que defensen la tesi de la ludología com a mètode d'indagació en els

videojocs, com a textos que signifiquen i, per tant, afecten la nostra cultura

JUUL, J., al costat de Salen i a Zimmerman és un dels majors capdavanters de la ludología. Sosté

que els videojocs no necessiten (encara que tampoc rebutgen) ni la narrativa ni la significació. No

obstant això, al llarg dels seus estudis s'interroga per la narrativa, encara que consideri que aquesta

suposa una intermitència del joc.

SURTEN, K. I ZIMMERMAN, E. Defensors i impulsors de la ludología. Per a ells aquesta ha de ser

una disciplina autònoma i independent

FRASCA, G: Se li atribueix haver encunyat el terme "ludología” en relació als videojocs però ell no

creu en el debat entre aquesta i la narratologia. Troba la simulació com a característica particular dels

videojocs, enfront de la representació en la narrativa literària. Distingeix entre ludus (els videojocs

que proposen metes clares i  directes) i paidaia (els videojocs que proposen processos i diferents

etapes amb  major  llibertat  i  finals  més oberts).  A  més de  teòric  és  un  desenvolupador  que  es

preocupa pel videojoc com a manera d'entendre i expressar el món.

Respecte a la narratologia es podria dir que significa entendre el videojoc com una narració. Entre els

teòrics narratolegs trobem aportacions com la de Murray J., que considera que erigir les regles en un

videojoc implica un acte d'escriptura que genera conseqüències textuals.

Un altre expert,  RYAN,M., tràfic de desactivar arguments antinarratològics assenyalant com en la

lectura per-electrònica ja es plantejava nocions com a immersió i interactivitat. Per això, el que per

exemple Juuls entén com a particularitats radicals dels videojocs, Ryan ho entén com un efecte que

la nostra cultura ha anat donant més importància a la simulació que el significat.
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TOSCA, S.  subratlla  la  importància de crear  potents  mons de ficció sobre el  qual s'erigeixin  els

videojocs. Sense els constructes semàntics donarà significat als constructes mecànics i, en definitiva,

a l'acció del jugador. Prefereix usar el terme “relato” i no “narrativa”.

GALLOWAY, A. Per a Galloway els videojocs es proposen com una al·legoria algorítmica de codis

que el jugador ha d'anar desxifrant. Així i tot, els videojocs utilitzen recursos expressius i narratius

pròpiament cinematogràfics.

SCOLARI,  C.  Se  centra  en  la  semiòtica  de les  narratives  interactives  i  dels  videojocs.  La seva

perspectiva és més estructural, s'interroga per com aquests afecten les modalitats de coneixement.

RUIZ COLLANTES, X. Tracta de traçar una tipologia general de regles en els videojocs i la seva

relació amb la narrativitat del joc. Collantes realitza un acostament semiòtic-narratiu al concepte de

joc com a “vivència narrativa”, és a dir,  una “experiència cognitiva,  emocional i  sensorial  que és

producte del fet que l'individu que l'experimenta es vegi immers en una estructura de vida articulada

com una narració”.

PÉREZ LATORRE, O. És un dels majors impulsors a Espanya dels estudis dels videojocs des d'una

perspectiva complexa i profunda.

Fa dialogar condicions lúdiques i  narratives.  Això li  permet  proposar  models  metodològics per  a

analitzar  la  significació  dels  videojocs.  Sosté  que  el  que  dificulta  comprendre  en  profunditat  la

dimensió significant dels videojocs és que les ciències de la narració i la comunicació audiovisual

s'han desenvolupat més que la ciència del joc.

GARÍN,  M.  Aporta  arguments  sorprenents  per  a  pensar  els  videojocs  i  els  seus deutes mítics  i

cinematogràfics, especialment amb el cinema dels orígens.

SÁEZ  SORO,  E.  A  més  d'interessar-se  per  les  comunitats  de  joc,  es  proposa  analitzar  les

concomitàncies entre cinema i videojocs.

Una altra visió és la que planteja Miguel Santorum González en la seva tesi11. Per a aquest autor

existeix una nova narrativa: Mentre les narracions «hegemòniques» heretades de la tradició narrativa,

sotmeten al discurs del videojoc a una simplificació basada en el “estímul  ー resposta” d'unes accions

sense aportacions a la història, les narracions «no hegemòniques», afectades per mecàniques de joc

que obliguen  a  la  reflexió,  produeixen  aportacions  al  text  en  tant  que  les  decisions  preses  són

determinants per a la història que el joc conta.

El videojoc planteja al jugador una narració dins d'una altra, estructures complexes que li porten d'un

grau narratiu a un altre, que dupliquen el relat: el videojoc ens porta a una sort de «mise en abyme» 12

lliurant-nos a camins laberíntics amb diverses sortides als costats en les quals perdre'ns o, trobar

escapatòries  que resulten enganyoses i  que ens retornen a l'inici  del  joc…, per  la  qual  cosa el

11. https://eprints.ucm.es/44265/1/T39123.pdf

12. Posada en abisme, consisteix a imbricar dins de la narració una altra similar o de la mateixa temàtica, de manera anàloga 
a les matrioixkes o nines russes, una mena de fractal de la metaliteratura.
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jugador ha de continuar jugant, ha de continuar transitant els camins possibles buscant la sortida del

text laberíntic des de la seva proposta emergent… fins a trobar la llum.

4.4. Literatura, cinema i videojocs

L'adaptació  d'obres  literàries  al  cinema ha  estat  sempre  un  interessant  exercici  de  versionar  el

discurs literari i adaptar-lo al punt de vista de la narració fílmica.

Per a això ens servirem d'un exemple que consisteix en la confrontació de tres versions en les quals

podem trobar elements convergents i / o divergents.

Francisco  Javier  Gómez-Tarín,  autor  de  l'article13 Punt  de  vista  i  videojocs.  Un  acostament

multidisciplinari, ens planteja una sèrie de qüestions relatives a la construcció del punt de vista.

Es tracta d'un relat escrit per James Ellroy, L.A. Confidential, novel·la ambientada en la dècada dels

anys  50.  L'estil  narratiu  de  Ellroy  és  molt  visual  i  encara  que  es  complau  en  les  descripcions

mitjançant  una  sintaxi  complicada  ens  deixa  molt  prop  de  situar-nos  a  la  frontera  entre  el

descriptivisme i la subjectivitat.

El punt de vista ve determinat per un relat en tercera persona, omniscient, que utilitza amb freqüència

la redacció en estil indirecte lliure per a accedir als sabers íntims dels personatges.

No ocorre el  mateix  en l'adaptació  cinematogràfica,  L.A.  Confidential (Curtis  Hanson,  1997),  que

comença directament amb una veu over (que posteriorment descobrim és la de l'editor, Sid Hudgens,

de la publicació groga per excel·lència del seu entorn,  Hush-Hush; és a dir, una veu aparentment

narradora del que succeeix però no dins d'escena sinó fora d'ella. Però posteriorment, s'abandona

aquesta  instància  narradora  per  a  acomodar  tot  el  film  a  l'omnisciència,  tant  pel  que  fa  a  la

ocularització14 com als sabers i la posada en escena. La traducció a imatge de l'estil indirecte lliure no

13. http://www.revistalatinacs.org/12SLCS/2012_actas/124_Gomez_Tarin.pdf

14. Estratègia d’ensenyament de la càmera fent que l'espectador participi de la mirada en qüestió.

Figura 4: Fotograma d'introducció del títol del film L.A. Confidential.
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es dóna, i la pel·lícula es regeix per paràmetres molt més pròxims a estereotips cinematogràfics que

privilegien l'acció.

L'estructura  del  videojoc  L.A.  Noire es  troba  a  mig  camí  entre  novel·la  i  pel·lícula.  Seguint  els

precedents de la sèrie de videojocs Grand Theft Auto, el protagonista seguirà una marcada línia recta

en la seva trajectòria, per a resoldre uns casos principals que li fan anar canviant de departament:

comença  en  la  patrulla,  passa a  trànsit,  continua  en  homicidis,  segueix  per  antivici i  acaba  en

incendis.

Respecte a les maneres de narrar:

Novel·la: Estil  narratiu  visual,  relat  en  estil  indirecte  lliure,  en  tercera  persona,  omniscient.

Radiografia social

Film: Es preval l'acció enfront de la introspecció dels personatges. S'eliminen trames principals que

sí que apareixen en la novel·la i sorgeixen altres subtrames.

Videojoc: El pròleg és enterament descriptiu: es compon de 18 plans, tots ells en moviment, mentre

que una veu  over15 omniscient retrata l'ànima de la ciutat. No arriba a considerar-se omnisciència,

atès que no hi ha acció, però l'obediència de les imatges i del muntatge denota que la posada en

escena actua a les seves ordres, i que el seu coneixement del món i el submón de la ciutat és en si

molt profund.

Es prescindeix de la narrativitat i dóna prioritat a la recreació ambiental pròpia de l'esteticisme retro.

Aspectes convergents:

Tant  en la  novel·la  com en la  pel·lícula  subjeuen,  en certa  manera,  manifestacions similars  del

narrador omniscient, encara que en el film sigui més explicito.

15. Tècnica de producció consistent en una veu superposada, narrador no personatge.

Figura 5: Captura del videojoc L.A. Noire on es mostra el títol del producte.
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En el videojoc la visió, encara que omniscient, té una limitació en la seva saber, per exemple, els

avisos dels crims de carrer, que l'usuari desconeixeria si no és per un avís de la central de policia, o,

de forma més evident, la informació que ens donen els sospitosos durant l'interrogatori, que farà que

es facin passos en fals, s'allargui el cas o es resolgui en escassos minuts de joc.

En  realitat,  L.A.  Noire homenatja  pla  a  pla  a  grans  joies  del  cinema  negre,  recrea  situacions,

escenaris i seqüències de forma gairebé exacta. És el cas de l'escena en la qual un personatge ha

d'endinsar-se en els embornals; és una rèplica de la mateixa escena de “El tercer home” d'Orson

Welles.

Tots els detalls del videojoc estan en funció de retratar la ciutat de Los Angeles dels anys 40 en la

seva manera de vida tal com era. Els personatges del videojoc s'inspiren en personatges i clixés de

pel·lícula del cinema negre, incloent al protagonista del joc, o bé en personatges reals com va ser

Nicky Cohen, un gàngster real de Los Angeles entre 1930 i 1960.

Figura 6: (Esquerra) Capità Dudley Smith de L.A. Confidential. (Dreta) Capità James 

Donnelly de L.A. Noire.
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Com a exemple de pel·lícules en les quals pot haver-se inspirat el videojoc (a part de la ja citada més

amunt)  esmentarem “La  ciutat  nua”,  1948  ,  blanc  i  negre,  dirigida  per  Jules  Dassin  amb Barry

Fitzgerald, Howard Duff, Dorothy Hart, Don Taylor, Frank Conroy .

Aspectes divergents:

Figura 7: Figura 7: Figura 6: (Esquerra) “Hollywood Jack” Vincennes de L.A. 

Confidential. (Dreta) Roy Earle de L.A. Noire.

Figura 8: Figura 6: (Esquerra) Edmund Exley de L.A. Confidential. (Dreta) Cole 

Phelps de L.A. Noire.
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El videojoc tampoc es pot entendre com un estrat més de la narrativa fílmica, atès que utilitza els

seus recursos però no les seves capacitats discursives. A més el videojoc és un format diferenciat

que incorpora en el seu si al propi jugador, en teoria espectador intern, però en realitat subsumit en el

context del joc per la seva capacitat per a seguir a un personatge o bé integrar-se en la seva pròpia

mirada.

4.5. Videojocs i canvis socials

Són moltes les recerques que s'han dut a terme, des de la perspectiva sociològica, sobre l'impacte

dels videojocs en la nostra societat contemporània.

Com es va dir en la introducció, és evident que s'ha produït un canvi social mitjançant l'evolució de la

cultura digital.

Els videojocs no han estat un actor banal o només un passatemps innocu dins de la nostra història.

Carlos González Tardón aborda en la seva tesi16 “Videojocs per a la transformació social. Aportacions

conceptuals i metodològiques”, una sèrie de qüestions relatives al fenomen de transformació social a

causa de l'ús dels videojocs com a eines d'alfabetització digital.

Assenyala sis etapes en el procés de transformació.

En la primera etapa es produeix una democratització de la tecnologia informàtica, com a efecte de la

implementació dels videojocs.

La segona etapa és la que contempla una major repercussió entre la població infantil i juvenil, ja que

els videojocs es converteixen en un nucli important a l'efecte de dinàmiques socials. Això produeix un

canvi de referents en l'imaginari adolescent que afecta les seves relacions socials entre iguals.

En  la  següent  etapa  es  produeix  el  xoc  generacional  entre  els  no  jugadors  o  persones  que

qüestionen els beneficis dels videojocs al·legant riscos en la conducta dels més joves i atribuint als

videojocs  la  responsabilitat  d'unes  certes  conductes  violentes.  També  sorgeix  un  conflicte

d'interessos entre els mitjans de comunicació i la indústria del videojoc.

La quarta etapa consisteix en un canvi d'actitud de la població percebent la indústria del videojoc com

un benefici econòmic i al mateix temps com una possible sortida laboral. En aquest punt tant els

mitjans de comunicació com les institucions canvien de registre i endolceixen les seves crítiques,

veient possibilitats de rendibilitat econòmica.

La cinquena etapa és de vital importància per l'impacte social que es produeix a nivell d'interacció

entre generacions, és a dir, ja no és un videojoc per a població

exclusivament juvenil sinó adulta i es demostra que conté beneficis terapèutics tant en salut mental

com física.

16. https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=ze%2Bn4QGrch8%3D
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Un dels principals efectes positius dels videojocs té relació amb l’activitat  neuronal que provoca.

Aquest efecte es especialment positiu per aquelles persones que necessiten mantenir la seva ment

activa i evitar el deteriorament de les seves habilitats cognitives, sobretot les persones grans, tal i

com apunten algunes investigacions (Bask,  Boot, Voss & Kramer,  200817;  Fernández, Rodríguez,

Contador, Rubio & Ramos, 201118;  Torres, 200819).  Les investigacions semblen confirmar que els

videojocs tenen un potencial terapèutic elevat (Aunión, 200720; Sebeyran, 200821; Tejeiro & Pelegrina,

200822).

17. https://www.researchgate.net/publication/23784173_Can_Training_in_a_Real-
Time_Strategy_Video_Game_Attenuate_Cognitive_Decline_in_Older_Adults
18. 
https://www.researchgate.net/publication/49784607_Efficacy_of_cognitive_training_programs_based_on_new_software_techn
ologies_in_patients_with_Alzheimer-_Type_dementia
19. http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/zondgames08/article/view/336

20. https://elpais.com/diario/2007/01/02/sociedad/1167692401_850215.html

21. https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&lang=es&idt=20916329

22. https://rebiun.baratz.es/rebiun/doc?q=84-344-4267-1+%7C%7C+8434442671&start=0&rows=1&sort=score
%20desc&fq=msstored_mlt172&fv=LIB&fo=and&redo_advanced=false

Figura 9: Un exemple de videojoc per ajudar a exercitar el teu cervell: Brain Training.
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Finalment l'última etapa es caracteritza per comptar amb un volum considerable de la població que

utilitza videojocs, convertint-los en una activitat d'oci totalment acceptable i natural per a totes les

edats, eliminant l'anomenada “vergonya del videojugador” que en altres etapes era comuna. També

es produeix un reconeixement institucional. Es comencen a explotar la potencialitat del videojoc, i els

seus productes associats, sent una de les seves metes la transformació social directa.

Una de les conclusions a la qual arriba González Tardón és que els videojocs són i creen cultura, la

qual cosa concorda amb la tradició humanística de la teoria dels jocs clàssics.

4.6. Art i videojocs

A la pregunta ¿els videojocs contenen expressions artístiques? Segurament hi hauria respostes molt

dispars. Ara bé, existeixen evidències clares que l'evolució en la creació de videojocs ha donat lloc a

un terme: Game Art. Els avenços tecnològics dels ordinadors personals van impulsar l'aparició del

Game Art com un moviment dels 90. Al voltant de 1994 es va començar a usar per part d'artistes,

comissaris  i  crítics, el terme  New  Media Art per a referir-se a projectes artístics que es creaven

utilitzant les noves tecnologies digitals. És aquí on es comença a categoritzar el terme Game Art.

Segons Lara Sánchez Coterón, (Tesi doctoral Art i Videojocs) el Game Art utilitza com altres corrents

de new mitjana art una tecnologia emergent amb finalitats artístics.

La nostra cerca de documentació que afermi el nostre marc teòric i per consegüent avalin el nostre

projecte ha donat resultats en aquest sentit.

Figura 10: Un exemple de videojoc per ajudar a exercitar el teu físic: Ring Fit 

Adventure.
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L'estudi23 de Lara Sánchez sobre qüestions de l'àmbit artístic i creatiu en els videojocs resulta de gran

utilitat  a  l'hora  de  traçar  una  connexió  entre  art  i  tecnologia.  El  propòsit  que  mou  a  l'autora  a

començar aquesta recerca és el de vincular els videojocs amb les pràctiques de creació artístiques,

encara que assenyala que la seva fi última no és la valoració o consideració de si els videojocs són

art o no, sinó més aviat aprofundir en les particularitats d'aquest nou mitjà.

Altres autors, Mark J. P. i Bernard Perron, també valoren la càrrega artística en una certa mena de

videojocs. En la seva introducció en l’article24 Teoria del videojoc esmenten el llibre de Chris Crawford

The Art of Computer Game Design, on es preguntava què eren els jocs i per què jugava la gent, i a

continuació suggeria unes regles de disseny –descrivint mètodes i tècniques, i defensant sempre el

videojoc  com  una  forma  d'art:  “La  premissa  central  d'aquest  llibre  és  que  els  jocs  d'ordinador

constitueixen  una  forma  d'art  nova,  i  de  moment  poc  desenvolupada,  que  presenta  moltes

possibilitats tant per a dissenyadors com per a jugadors” .

Ara el videojoc no sols és considerat un objecte d'estudi adequat, sinó que a més va ser declarat un

art a França. Alain i Frédéric Le Diberder, en el seu llibre de 1993 Qui a peur donis jeux vidéo?, van

afirmar que, després dels sis arts clàssics i els tres arts nous (el cinema, el còmic i la televisió), els

videojocs eren el desè art.

Set anys després, a l'abril de 2000, la revista Cahiers du Cinema, la famosa publicació on van néixer

la nouvelle vagui i la politique donis auteurs, publicava un article titulat Les fronteres del cinema on

plantejava que:

“D'ara endavant, el videojoc ja no necessitarà imitar al cinema per a existir, perquè proposa hipòtesi

que el cinema mai ha pogut formular, a més d'emocions d'una altra naturalesa” […]. Els videojocs no

són únicament un fenomen social, són l'encreuament essencial per a redefinir la nostra relació amb el

món narratiu en imatges”.

Una altra aportació a l'estudi dels videojocs és la que presenta Miguel Santorum González .En la

introducció a la seva tesi25 ens parla sobre la conveniència d'utilitzar altres termes alternatius al de la

denominació d'art:

“En parlar  de ‘videojoc’  i  intentar  situar  la  seva presència  en el  panorama artístic  contemporani,

considerem oportú utilitzar conceptes més versàtils i alternatius al de ‘art’; conceptes com a ‘cultura

visual’  o  ‘cultura  icònica’,  ens  permetran  una  aproximació  estètica  a  fi  d'estudi  així  com al  seu

llenguatge i al conjunt de factors funcionals i simbòlics que operen en la seva gestació, sense por de

prejutjar el sentit bàsic de la cultura on s'assenteixi: el videojoc neix en el si d'una “comunicació visual

massiva”, afectada per la multiplicitat de suports i missatges culturalment codificats i distribuïda a

través de “mitjans icònics de masses”. El videojoc, com qualsevol manifestació artística, està immers

en una esfera cultural de iconicitat sense la qual seria impossible si més no el reconeixement de la

seva funcionalitat primària que constitueix, per si mateixa, un acte de comunicació i, per extensió, l'ús

d'uns certs codis icònics culturalment establerts.”

23. https://eprints.ucm.es/16680/1/T34020.pdf

24. https://www.raco.cat/index.php/Formats/article/view/257329/344420

25. https://eprints.ucm.es/44265/1/T39123.pdf
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En el següent apartat tractarem un dels pilars fonamentals d’aquest projecte i objecte de fixació dels

usuaris dedicats al screenshotting: L’hiperrealisme. Gràcies als avenços tecnològics cada vegada es

més fidel la representació 1:1 del món físic en el món virtual, però per altra banda aquest estil artístic

pot  tenir  certes  característiques  atractives  per  als  artistes,  ja  sigui  realitzar   captures  dels  seus

personatges de ficció favorits  o paisatges de somni a l’abast  del  seu dispositiu (PC, consola de

videojocs, etc.). 

4.7. Hiperrealisme

¿És convenient l'hiperrealisme en tots els videojocs? Segurament no. Tot depèn del concepte artístic

del videojoc o la manera en la qual es vulgui contar una història. Estem d'acord que, amb el pas del

temps, es veu cada vegada més complex emocionar i atreure als usuaris. Per tant, el simple fet de

recrear llocs tan corrents com un parc o un carrer de les milers de carrers de Nova York, i  que

aquestes es vegin tan reals com la vida mateixa podrien portar a una major immersió en el joc i, per

tant, al fet que l'experiència sigui molt més atractiva per a l'usuari.

No estem res lluny d'una nova tendència cap a l'hiperrealisme i l'autèntic que busca nous horitzons i

nous llocs on explorar. Hi haurà els qui pausen el joc sol per a ser conscients de si estan veient un

partit en directe o estan davant un videojoc amb un comandament entre les seves mans.

En un article publicat en la revista Tercio Creciente26 els seus autors realitzen una recerca i anàlisi del

videojoc Second Life. Arriben a extreure conclusions com la que S.L possibilita un escenari privilegiat

per a la creació en nombrosos àmbits, destacant l'artístic. Afegeixen també que Propícia possibilitats

de creació dins del metavers27: exportar obres del món real, crear-les directament en S.L i realitzar-

les online però amb programes externs. L'artista de S.L té les mateixes possibilitats artístiques que el

real  i  s'inclouen,  machinimas28 i  obres creades amb les eines pròpies del  joc,  podent  exercir  de

comissaris, teòrics, crítics, col·leccionistes, productors i difusors de l'art.

¿Per què un videojoc ens transmet sensacions pròximes a la realitat?,  la seva visualització  ens

sembla tan còmoda i  natural  com estar  mirant  a través de l'objectiu  d'una càmera,  o les seves

tècniques fan que, embadalits davant la pantalla, arribem al punt de dir coses com: “si sembla de

veritat” o “és com estar jugant dins d'una pel·lícula”.

La  seqüència  d'introducció  de  Resident  Evil  2 (Hideki  Kamiya,  1998)  feia  gala  de  les  últimes

tècniques FMV (Full Motion Vídeo) en la creació d'entorns i personatges realistes esquitxant-les de

una estructura cinematogràfica molt difícil de veure en el mitjà en aquells dies. Quan els gràfics en

temps real no estaven a l'altura per a segons quins objectius, fet pel qual es va decidir que títols com

Resident Evil,  Final Fantasy VII o  Parasite Eve comptessin amb fons pre-renderitzats, les escenes

Full  Motion  Vídeo suposaven  l'escenari  perfecte  per  als  creatius.  L'ús  d'uns  (encara  precaris)

26. http://www.terciocreciente.com/index.php/revista-n-9/87-nuevos-comportamientos-artisticos-en-second-life

27. Univers fictici.

28. Descripció d'una visió de treball en espais 3D.

30



sistemes d'animació per captura de moviments i la representació d'una il·luminació global realista (els

múltiples  punts  de  la  qual  de  llum  actuaven  sobre  les  superfícies  llançant  ombres  i  reflexos

complexos) van fer possible l'escena de la fugida de  Leon i  Claire en el recordat cotxe de policia.

Després de derrapar bruscament en una corba (fent que la suspensió es trontolli) en direcció a la

càmera mentre les llums es reflecteixen en la carrosseria,  molts vam ser  els que vam veure en

aquesta escena un dels moments més realistes viscuts en un cinemàtica per a videojocs generada

per ordinador.

Aquests dos casos no són sinó una petita mostra del poder de la representació tridimensional en

videojocs, la qual —des de ben d'hora—, va demostrar el seu potencial immersiu a fi de fer-nos sentir

dins d'uns mons creats amb valors espacials equivalents a la realitat. Mentre que tècniques com el

Scroll  Parallax o  la  rotoscopia  s'utilitzaven  per  a  simular  sensacions  similars  en  el  terreny  dels

videojocs bidimensionals, un nou horitzó s'entrellucava en el món interactiu gràcies al progrés en la

representació 3D. Utilitzar la visió humana com a referència, així com fer ús de els fonaments de la

fotografia  i  la  cinematografia  per  a assegurar  una representació  coherents en videojocs,  van fer

possible un llarg viatge que ens ha portat fins al dia d'avui, on títols com Horizon Zero Dawn,  What

Remains of Edith Finch, GT Sport, Forza Horizon 3, Kingdom Come Deliverance, Quantum Break o

Uncharted:  The  Lost  Legacy fan  empal·lidir  al  que,  anys  enrere,  consideràvem  escenes  FMV

impossibles d'aconseguir en temps real.

Figura 11: Captura del videojoc Forza Horizon.
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Figura 12: Captura del videojoc Horizon Zero 

Dawn.

Figura 13: Captura del videojoc What remains of Edith Finch.
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El professor Alexander R. Galloway, de la Universitat de Nova York, explica:

“Dins del món dels videojocs és possible dividir els jocs en dues piles: els que tenen com a concepte

central la reconstrucció mimètica de la vida real, i els que es resignen a mons fantàstics de diversa

índole”

Dividint els videojocs en dues classes: els que pretenen construir de manera fidel la realitat existent, i

els que s'ambienten en mons de fantasia. Però els videojocs d'estètica realista no necessàriament

han de ser videojocs que representin la realitat fidelment. Cita Galloway la definició que André Bazin

fa  en  el  seu  moment  del  realisme  al  cinema,  com  una  tècnica  per  a  aproximar  les  qualitats

fenomenològiques  bàsiques  del  món  real.  Per  a  Bazin,  “qualitats  fenomenològiques”,  explica

Galloway, fan referència al següent:

“No es limita a la representació visual realista de pixen. També significa la vida real en tots els seus

detalls bruts, desitjos esperançadors i derrotes abismals. Per això, el realisme sovint arriba en la guisi

de la crítica social ”.

Realisme és més que representar fidelment un entorn, i suposa incloure detalls de la vida, que no

sempre són agradables. Com una psicologia criminal, per exemple, un recurs molt usat en les trames

de cinema i de videojocs. Quan sorgeix l'hiperrealisme, en la dècada dels '60, cerca representar

pictòricament que la realitat pot ser plasmada de manera fidel amb altres tècniques més enllà de la

fotografia. Actualment, ha anat derivant cap a una representació del real en diferents àmbits artístics,

i  en  cinema  es  coneix  especialment  com  la  capacitat  de  representació  d'ambients,  escenes  i

moments que tradicionalment es “endolceixen”, com a escenes explícites de violència i sexe. De Sam

Peckinpah  a  Quentin  Tarantino,  aquest  corrent  ha  traspassat  el  format  plàstic  de  la  pintura  o

l'escultura a les pantalles de televisió, d'ordinador, de telèfon. Veiem la realitat representada a través

dels mitjans.  “Només pot ser i ser pensat allò que pot ser mostrat”, reflexionen Conde De Boeck i

Lencina (2010) en el seu article sobre Fronteres de l'hiperrealisme.

Com a disciplina artística -"obra d'art  total29"-,  els  videojocs també estan subjectes a tendències

estètiques.  És  evident  que  el  corrent  hiperrealista  resulta  relativament  nova  en  el  disseny  de

videojocs,  ja  que  depèn  de  les  habilitats  tècniques  i  el  desenvolupament  de  les  eines  per  a

aconseguir representar les textures i formes el més fidelment possible. Podem veure notables canvis

en el  disseny d'un personatge en un curt  marge de temps. Però com a camp d'experimentació,

aquest terreny suposa una gran base sobre la qual treballar. Per exemple, en Heavy Rain, de Quantic

Dream, la captura de moviments i el treball d'interpretació d'actors reals són una part més del disseny

de personatges. Més enllà del treball de dissenyadors d'art, entra a formar part de l'equació el treball

de professionals de la interpretació per a donar més realisme encara a històries que han deixat de

ser jocs d'entreteniment infantil.  Sagues de jocs com  Grand Theft  Auto,  Far Cry o  Tomb Raider

mostren clarament l'evolució des dels seus llançaments inicials a les actuals versions que cuiden

cada detall.

29. Tipus d’obra d’art que engloba les sis arts: música, dansa, poesia, pintura, escultura I arquitectura.
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L'hiperrealisme com a corrent en els videojocs no es limita únicament a gràfics i textures, sinó que

són cada vegada més explícites escenes de violència i contingut sexual. La qual cosa no deixa de

ser, de manera paral·lela al desenvolupament cinematogràfic, una manera de plasmar el real a través

de la pantalla. Precisament  Heavy Rain, és, a més, el primer videojoc que mostra completament i

amb total naturalitat un nu frontal de pit d'un personatge femení, donant-li un tracte realista. Igual que

en pintura, en literatura, en cinema i en altres arts s'evoluciona cap a un realisme cada vegada més

fidel, el videojoc seguirà amb aquesta tendència de representar la realitat de la seva ficció lúdica. Si

juguem a tallar, ha d'haver-hi sang. I el vermell, en una ficció a través d'una pantalla, no és sang, és

un color.

L'hiperrealisme és una realitat en el nostre entorn comunicatiu. El cinema digital cada vegada pretén

acostar-se més a un món real mitjançant il·lusions creades per ordinador. En videojocs podem veure

clarament  aquesta  tendència  amb qualsevol  infografia  il·lustrativa  sobre  l'evolució  de sagues.  El

desenvolupament informàtic i la recerca en programari de disseny han aconseguit que actualment la

imatge sigui neta, definida, clara, nítida, plena de matisos i detalls que en els seus orígens eren

inassolibles.

4.8. El videojoc en el marc interdisciplinari.

L'interessant article30 d'Antonio José Planells de la Maça sobre l'aparició d'una nova disciplina que

intenta aglutinar diferents perspectives en l'estudi  dels videojocs anomenada Games Estudiïs, ha

30. https://pdfs.semanticscholar.org/712d/01c69079956c4f7bf2252521e53b62191ea0.pdf

Figura 14: (Esquerra) Captura de moviments per al videojoc Heavy Rain. (Dreta) 

Captura in-game.
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cridat la nostra atenció pel fet de plantejar una nova visió dins de la recerca acadèmica que fins fa

poc temps no s'ocupava d'aquesta tasca.

L'autor afirma que existeixen dues postures oposades en l'estudi dels videojocs: la que s'ocupa de

l'estudi des del punt de vista lúdic i la que s'endinsa en els diferents camins de la narratologia.

Cita a un autor nord-americà, com Henrry Jenkins, per a demostrar a través de la seva opinió que la

narració en els videojocs està dins de les pròpies característiques lúdiques i interactives del videojoc.

A més cita a altres autors, com Umberto Eco, per a acostar-se a la teoria dels mons possibles (els

mons possibles mutables per l'acció del jugador).

Més endavant fa una exposició de les diferents aportacions a les teories sobre la problemàtica citant

a diversos estudiosos, un grup d'autors que han intentat relacionar la noció filosòfic-literària de “món

possible” al marc de ficció interactiva que opera en el si del videojoc.

Finalment conclou dient  que les noves perspectives híbrides i  conciliadores han permès que les

Game estudiïs  puguin  avançar  des  d'un  proposta  acadèmica  i  consolidar-se  com una disciplina

autònoma i rellevant.

4.9. Altres aportacions a l'estudi dels videojocs.

L'interessant article d'Antonio José Planells de la Maça sobre l'aparició d'una nova disciplina que

intenta aglutinar diferents perspectives en l'estudi  dels videojocs anomenada Games Estudiïs, ha

cridat la nostra atenció pel fet de plantejar una nova visió dins de la recerca acadèmica que fins fa

poc temps no s'ocupava d'aquesta tasca.

L'autor afirma que existeixen dues postures oposades en l'estudi dels videojocs: la que s'ocupa de

l'estudi des del punt de vista lúdic i la que s'endinsa en els diferents camins de la narratologia.

Cita a un autor nord-americà, com Henry Jenkins, per a demostrar a través de la seva opinió que la

narració en els videojocs està dins de les pròpies característiques lúdiques i interactives del videojoc.

A més cita a altres autors, com Umberto Eco, per a acostar-se a la teoria dels mons possibles (els

mons possibles mutables per l'acció del jugador).

Més endavant fa una exposició de les diferents aportacions a les teories sobre

la problemàtica citant a diversos estudiosos, un grup d'autors que han intentat relacionar la noció

filosòfic-literària de “món possible” al marc de ficció interactiva que opera en el si del videojoc.

Finalment conclou dient  que les noves perspectives híbrides i  conciliadores han permès que les

Game estudiïs  puguin  avançar  des  d'un  proposta  acadèmica  i  consolidar-se  com una disciplina

autònoma i rellevant.
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5. Fotografia i videojocs: Screenshot Art

En aquest capítol farem una breu introducció al que serà l'eix central del nostre treball. Més endavant

desenvoluparem cadascun dels diferents apartats que componen la matèria investigada.

Encara que al principi no es tenia molt clara la certesa que aquesta activitat anés objecte d'estudi en

l'àmbit acadèmic, investiguem en diferents mitjans a fi de trobar una informació rigorosa en algunes

publicacions  d'universitats  espanyoles  o  estrangeres.  Finalment  ,després  de  rastrejar  revistes,

publicacions de treballs i tesis, descobrim una font fidedigna que ens va brindar aquesta possibilitat,

si  bé va resultar bastant  escarida. La tesi31 doctoral  d'Andrés Doménech Alcaide dedica un breu

apartat (la tesi abasta unes nou-centes pàgines) al fenomen del Screenshot Art, o l'art de fotografiar

els  mons de joc.  En poques paraules ve a  mostrar  com,  gràcies a la  tecnologia,  la  captura de

pantalles ha evolucionat cap a una tendència cada vegada més en alça entre els  gamers: intentar

atrapar l'univers des de dins del videojoc.

5.1. Screenshotting

En aquest apartat ens hem plantejat una sèrie de qüestions:

¿És  possible  fer  fotografies  en  videojocs?  Sí,  virtualment  parlant  ¿Detenir  el  temps,  canviar  el

paisatge o el maquillatge d'un personatge i capturar el moment perfecte? A totes tres sí, amb les

eines adequades,  però no només es tracta de fer les captures i prou.  Com a la fotografia clàssica,

aquí també es busca una composició, jugar amb els elements que tenim a l’abast, voler comunicar

visualment, etc.

Basant-nos en diverses fonts i  analitzant  diferents opinions hem arribat  a la  consideració  que la

fotografia en el videojoc, també dita screenshotting, s'està convertint en un veritable art.

5.2. La fotografia in-game

La fotografia in-game (també coneguda com screenshotting) és l'art de la fotografia de videojocs. És

una forma de el art de les noves tecnologies i consisteix a fotografiar els mons dels videojocs. La

fotografia de captura de pantalla s'ha exhibit en galeries d'art de tot el món. La validesa i legalitat

d'aquest art és a vegades qüestionada perquè els fotògrafs in-game prenen fotos de l'obra creada per

dissenyadors i artistes de videojocs.

Una de les primeres exposicions de fotografia in-game va ser “Thirteen Most Beautiful Avatars” per

Eva i Franco Mattes. Va tenir lloc en el món virtual de Second Life en 2006. L'exposició va incloure

fotos de Second Life avatars situada en una galeria virtual d'art.

31. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=142485
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Carlos Navarro, en el seu pròleg al llibre de Javier Roca, parla del concepte d'incorporació (Gordon

Calleja: In-game:  From immersion  to  incorporation  (TheMis  Press))  enfront  del  d'immersió  per  a

explicar aquest fenomen i apunta que “L'art sempre ha estat tan immersiu com reflexiu, i a vegades

aquests aspectes es complementen”. Per al jugador, la paraula immersió té també ressonàncies de

concentració, de captura, d'activitat sense noció del temps. En canvi la incorporació té parts físiques,

investigables, socials, narratives, emocionals i  de decisió i,  més important,  les té totes a banda i

banda de la pantalla. En altres paraules, segons Carlos Navarro, “entrem en el joc tant com el joc

entra en el nostre món; la partida passa a un costat i a l'altre de la pantalla i totes dues realitats es

modifiquen”.

En  una entrevista,  realitzada també,  a  Carlos  Navarro  en la  Revista  HYPERHYPE32 es diu  que

actualment el videojoc es troba en moment d'estabilització, que ha madurat i que el videojoc ja ha

après a usar eines que li vénen donades del cinema (narrativa, posada en escena, banda sonora,

etc.), i també a crear eines noves (interaccions joc-jugador, presa de decisions, els QTE33).

Aquest professor i autor de diversos llibres opina que fa 10 o 12 anys calia convèncer a la gent que el

videojoc tenia pes cultural, i encara que s'ha arribat a un punt d'avanç i consolidació, segons l'autor,

queden  moltes  coses  per  fer  i  queden  molts  temes  per  tocar.  “Queden moltes  mirades,  moltes

perspectives que agafar i molts complexos que llevar”.

32. https://www.hyperhype.es/victor-navarro-doctor-en-game-studies-y-autor-de-cine-ludens/

33. Es un mètode de jugabilitat sensible al context en el que el jugador ha de realitzar accions en el dispositiu de control poc 
després de l’aparició d’un símbol a la pantalla. Heavy Rain o Resident Evil són alguns exemples.

Figura 15: Galeria d'exposició 13 Most Beautiful Avatars, del videojoc 

Second Life.
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A la  pregunta  de  l'entrevistador  “Creus  que  la  fotografia  de  videojoc  té  el  mateix  mèrit  que  la

fotografia tradicional o que pot arribar a formar part de la mateixa i introduir-se en aquest art?”, el

convidat  contesta  que la  càmera que s'usa en les fotos in-game no és una  càmera,  no és una

simulació d'una càmera, és la càmera del joc, és a dir, el contrast és el de la càmera del joc, tot ve de

la càmera del joc i és , en primer lloc ,una eina de màrqueting per a fer més atractiu el joc i en segon

lloc seria com un record gairebé d'un viatge virtual.

Simuladors de foto hi ha hagut molt pocs, i jocs que usin la càmera de foto com un objecte diegetitzat

no la usen per a fer fotos, la usen,per exemple, com una espècie gairebé de captura, està Pokémon

Snap, Beyond: Good & Evil, Project Zero. Segons explica Carlos Navarro, la càmera és una manera

d'apuntar i disparar i capturar moments. No és tant el treball tècnic amb la càmera, l'ús de la càmera,

no és el llenguatge artístic de la càmera perquè s'entengui, llavors no és de suposar que vagi per la

mateixa línia i ni que necessàriament hagi d'anar.

Al final de l'entrevista el convidat no creu que s'estigui treballant la foto en el videojoc en aquesta

direcció per part de les companyes creadores,  sinó que ja existeix gent (usuaris) que es dedica a

aquesta practica.

5.3. Press start

Hem  manllevat  el  títol  d'aquest  apartat  d'un  article34 de  David  Lucas  Manchini  (Precisions  i

aproximacions a la fotografia in-game) publicat en la revista digital Médium.com. En aquest article es

fa  referència  primerament  a  la  manera  en  què  la  foto  in-game transcendeix  i  estén  la  pràctica

quotidiana del jugador i a com la possibilitat de realitzar fotos des de dins del joc encoratja al jugador

a saber què més es pot fer a més de jugar. El jugador pot decidir parar per un moment i escrutar les

possibilitats fotogràfiques d'aquest món virtual, observar l'angle apropiat d'algun espai i realitzar una

presa  que  ell  considera  perfecta.  Lucas  Manchini  afirma  que  seria  el  cas  d'alguns  artistes  que

dediquen els  seus  afanys  a  mostrar-nos  les  seves  obres  fotogràfiques  preses  en  videojocs.  En

l'article es realitza una anàlisi de diversos autors: Duncan Harris, Leonardo Sang i Eron Rauch.

34. https://manchinilucas.medium.com/foto-in-game-3858234a81fe
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L'altre esdeveniment al qual es fa referència en l'article és l'exposició fotogràfica titulada  13 most

beautiful avatars, que van realitzar els artistes Eva i Franco Mattes l'any 2006 (esmentat més amunt).

La galeria consistia en retrats de personatges del videojoc online Second Life. L'exposició va ser tant

en l'àmbit virtual del joc, com en el real, en una galeria a Nova York, els EUA. El que mostren són els

retrats  dels  avatars que es creen els  usuaris  en el  videojoc,  que és un espai  d'interacció  entre

múltiples usuaris cadascun amb un personatge (avatar) per a moure's per aquest món.

L'experiència d'Eva i Franco és rellevant perquè van prendre captures de retrats dins del joc en si i

els van exposar pensant la fotografia creada virtualment com a obra d'art.

Figura 16: Hellbalde: Senua's Sacrifice, capturada realitzada per Lucas D. Manchini
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La fotografia realitzada en entorns virtuals, aquella que té una cerca i intenta mostrar l'obra per sobre

de la imatge digital en si, també podria ser considerada, com un objecte observable, bell… en suma,

artístic. És el que intenten mostrar alguns autors que dediquen el seu temps a prendre fotografies i

exposar-les.

5.4. L'art fotogràfic en els videojocs

També en la mateixa direcció trobem l'opinió de Sussane Dickel en proposar com a objecte estètic la

fotografia  in-game.  Ella  afirma  que  és  una  activitat  lúdica  però  alhora  creativa  mentre  es

persegueixen efectes o resultats artístics. És a dir, aquells detalls que van passar inadvertits fins i tot

per als propis dissenyadors i programadors surten a la llum mitjançant la fotografia:

“No es tracta de congelar només una captura de pantalla, sinó de registrar moments d'un joc que cap

programador va planejar ni cap jugador va veure d'aquesta manera”.

Una de les condicions imprescindibles per a captar aquests moments és la de posseir un esperit

creatiu. Segons el prestigiós fotògraf Martin Geisler el procés de creació que ell utilitza és intuïtiu, és

a dir, que ell intenta compondre escenes que un jugador no veu, mitjançant petits trucs i programes

que permeten accions originàriament no previstes, el poder de decidir una perspectiva de la càmera o

modificar elements dins del joc.

Finalment, l'autora de l'article defensa, que al marge de la consideració d'art o no art respecte a la

fotografia  in-game,  estem  davant  unes  noves  perspectives  que  afavoreixen  la  creativitat

d'expressions estètiques, en detriment de l'acció en els videojocs. El propi Geisler és un bon exemple

d'això. Les seves imatges provoquen reaccions que transformen l'art de dissenyar un joc en l'art de

posar en escena les creacions dels dissenyadors.

Figura 17: Lámina del joc Second Life.
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5.4.1. La subversió artística en els videojocs

L'article35 de Gemma Fantacci, Universitat de Milà, ens aporta una visió poc corrent en la recerca

estàndard del món dels videojocs.

Es tracta d'examinar de quina forma alguns artistes del món dels videojocs opten per una actitud de

desobediència o subversió en la pràctica artística en aquest mitjà.

La idea és entendre el seu comportament i les característiques del mateix per a establir una relació

entre el seu art i altres artistes que també subvertien les regles establertes trencant amb les normes

del sistema.

Partim de les bases teòriques de dos estudiosos del mitjà: Alexander Galloway i Katie Surten. El

primer  desenvolupa  en  la  seva  obra  (Assajos  sobre  la  cultura  algorítmica  ,2008)  un  concepte

essencial per a definir les accions en aquests treballs, que ell anomena contrajoc. És a dir, canviar el

sentit de manera radical del joc. No és jugar el que interessa sinó adoptar un canvi visual i reescriure

el joc de manera que es converteixi en material de construcció. Per a Katie Surten els espais que es

van dissenyar per al jugador i per a la interacció, són transformats per a ser vists i observats més que

per a jugar.

El gest subversiu es realitza en la selecció de fotos i machinima, es necessita segrestar i destruir el

joc estàndard primer per a crear una cosa nova. Aquest acte de destrucció no és una fi en si mateix,

en canvi, és el primer pas que cal donar per a aconseguir la mutació lúdica i la redefinició de la

gramàtica del joc. La destrucció és fonamental per a preparar el terreny per a la creació artística.

Es podria dir que per a alguns artistes aquestes intervencions constitueixen un primer pas per a

aconseguir els seus objectius artístics. Aquests coneixen molt bé els codis i les regles del joc i per

aquest motiu saben els límits establerts pel dissenyador.

En aquest procés de mutació, de canvi i de ruptura es troben ressons d'artistes també considerats

com a subversius en èpoques anteriors.

Seria el cas del situacionisme, moviment d'avantguarda europeu que a partir de 1957 va generar no

sols una estètica, sinó una de les bases teòriques més sòlides de la crítica de la societat i la cultura

contemporànies. El situacionisme va suposar una aportació fonamental de l'avantguardisme europeu

en l'intent de fusió d'art i vida.

Les bases estètica i ideològiques del situacionisme són el surrealisme i el marxisme, però amb una

clara voluntat crítica cap a tots dos.

Antonio Ontañón (2012) en la Revista Situacions (ESHAB) escriu sobre la transcendència de l'obra

de Guy Debord per a l'art d'avantguarda. En el llibre de Debord, La societat de l'espectacle, es fa una

anàlisi  enfocada  a  la  transformació,  a  la  revolució,  per  a  ser  més  concrets.  És  un  llibre  escrit

explícitament en contra de l'espectacle, a favor de la seva destrucció sense concessions.

35. http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/DIGRA_2018_paper_246.pdf
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L'extraordinari per a Ontañón resideix en l'expressió fílmica d'aquest pensament en la pel·lícula del

mateix títol escrita i dirigida pel propi Debord .

La pel·lícula és considerada com un  anti-film tant pel seu contingut com per la seva articulació i

muntatge. Són seqüències desviades, tretes d'anuncis, de documentals i altres pel·lícules d'autors

reconeguts com Orson Wellls o John Ford, muntades de manera discontínua i una veu en off que va

llegint paràgrafs del llibre.

El més important per a Ontañón no és solament la seva càrrega crítica sinó la utilització dels principis

tècnics del  détournement i de l'ús situacionista del mitjà cinematogràfic.

De la mateixa manera que Guy Debord altres artistes van trencar regles i es van manifestar en contra

del sistema establert .Trobem processos similars mitjançant els quals els artistes redefineixen l'espai

lúdic mitjançant accions subversives. Els artistes violen l'aparell lúdic aplicant un comportament rebel,

realitzant  una acció contra el  joc.  Trencant el seu flux normal, el joc es veu privat  de les seves

característiques essencials, especialment interactivitat i competitivitat, i convertir-lo en un espai capaç

de transmetre nous significats.

La intervenció que realitzen ja no és lúdica, no mostren les seves habilitats com a jugadors. En canvi,

realitzen intervencions que produeixen una cosa estranya i inesperat: estan jugant amb el joc.

Potser el cas més representatiu d'aquest fenomen és el d'Alan Butler.

Butler va iniciar un projecte dins de  GTA V (Rockstar Games, 2013) titulat  Down and Out in Los

Santos. L'artista va documentar a les persones sense llar de Los Santos i la forma en què viuen dins

de la ciutat fictícia. Usa el telèfon intel·ligent amb funció de càmera dins del videojoc i deambula per

la ciutat assumint un enfocament de fotoperiodista.

Aquesta mutació lúdica testifica el poder de l'artista per a fer-se càrrec del joc i trencar amb la seva

dinàmica fent intervencions que permetin comportaments inesperats.

5.4.2. Còmic, cinema i videojocs.

Ens interessa tractar de les influències d'aquestes tres manifestacions artístiques entre si.

El videojoc pren elements del cinema, i és cert que al principi li deu més, però és per una simple

evolució històrica. Quan el videojoc apareix ja existeix el cinema; a l'inrevés no. El videojoc creix, com

tot mitjà, al principi estrafent idees d'uns altres i aconsegueix imitar el que els agrada de la indústria.

Es tracta d'una qüestió de convivència. Arribarà un moment en el qual tot director de cinema hagi

envellit amb el videojoc, i hi haurà coses – tirs de càmera, enquadraments, maneres de gestionar els

havers – que no sabrem si vénen del videojoc o del cinema. I és normal.

El  disseny  de  l'entorn  gràfic  en  els  videojocs  associats  a  una  obra  cinematogràfica  adquireix

importància mentre és el mecanisme inicial a través del qual es produirà una identificació entre tots

dos productes. Així, abans de començar a jugar al que, en molts casos és la història de la pel·lícula,

el jugador se sentirà més o menys còmode en un entorn gràfic que, si ha estat espectador del film, li

resultarà familiar i contribuirà de manera notable a aconseguir la immersió en el joc. El disseny dels
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escenaris, els personatges i els ambients es configura, doncs, com un recurs clau per a aconseguir la

identificació entre dos productes el videojoc i la pel·lícula que al principi són independents.

En  l'assaig  de  José  María  Villalobos  (Cinema i  videojocs:  un  diàleg  transversal)  i  la  ressenya36

recollida al medi CCiberdark es poden trobar diverses aportacions sobre com enfocar la relació entre

el cinema i el videojoc. En el transcurs dels seus capítols es poden trobar els plantejaments de certes

interrogants:

¿Quina és la retroalimentació entre cinema i videojocs? ¿Quina pel·lícula sap realment assimilar el

llenguatge dels videojocs? ¿Quines influències cinematogràfiques són presents en els videojocs?

Per a Villalobos és important assumir que existeixen connexions entre el cinema i el videojoc i que

aquest  últim  s'ha  desenvolupat  cada  vegada  més  en  aspectes  artístics.  La  clau  ha  estat  el

desenvolupament tecnològic que ha propiciat noves vies en innovació. Es podria dir que l'evolució

narrativa del videojoc s'ha assentat sobre la narració clàssica del cinema.

En un apartat del llibre, Villalobos se centra especialment en aspectes narratius tant del cinema com

dels videojocs i mostra alguns exemples de com en alguns casos arriben a tal punt de confluència

que donen com a resultat un híbrid.

D'altra banda, els videojocs tenen un extens i tràgic historial d'adaptacions al cinema, però els qui

millor han representat els mecanismes d'aquest nou mitjà i el seu enorme potencial audiovisual són

un grapat d'obres originals provinents de cineastes visionaris amb ganes d'aportar frescor a un mitjà

centenari.

El  primer  exemple  que  sorgeix  en  tota  conversa  és  ‘Edge  of  Tomorrow’ (Doug  Llimen,  2014),

adaptació d'una novel·la japonesa titulada 'All You Need Is Kill'. El film protagonitzat per Tom Cruise

empra bucles temporals, un recurs inherent al propi videojoc, perquè un soldat vagi millorant les

seves habilitats després de morir  una vegada i  una altra fins a convertir-se en el  millor  guerrer,

gràcies a memoritzar els patrons dels seus enemics, com ocorre en títols com 'Call of Duty' o la saga

‘Darksouls’. Aquest cicle repetit, que va posar de moda 'Atrapat en el temps', s'empra en altres cintes

fallides amb vocació de joc com 'En l'herba alta' (Vincenzo Natali, 2019) o 'Codi Font' (Duncan Jones,

2011), el director de la qual va ser un pas més enllà en rodar després 'World of Warcraft'’.

36. https://www.ccyberdark.net/5011/cine-y-videojuegos-un-dialogo-transversal-de-jose-maria-villalobos/
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Figura 18: Poster del film Edge of Tomorrow amb frase ganxo: Viu, mor, repetir.

Figura 19: Fotograma del film Edge of Tomorrow.
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Art seqüencial: el còmic en els videojocs

Els còmics també exerceixen influències importants sobre el disseny d'alguns videojocs, així com en

alguns estils visuals i tècniques utilitzades en videojocs. Un exemple d'això seria l'ús de la tecnologia

de cel shading i efectes del post-processat. El  cel shading consisteix en una tècnica d'animació 3D

mitjançant processos de càlcul i renderitzat el que permetrà donar un aspecte de senzillesa, de dibuix

animat, amb vores negres afegides.

Existeixen diversos tipus d'efectes derivats del  cel shading, com és l'utilitzat en sèries de jocs com

Batman, Darkness II i Street Fighter IV que semblen mostrar en la pantalla directament imatges d'un

còmic.

Figura 20: Imatge del videojoc Dark Souls, que exemplifica la casuística presentada 

en el film Edge of Tomorrow: Viure, morir i repetir per adquirir experiència.

45



Figura 21: Captura del videojoc The Darkness II.

Figura 22: Portada del segon número del 

còmic The Darkness.
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Tenim videojocs que conten la seva història mitjançant vinyetes de còmic en dues dimensions, seria

el cas del videojoc Max Payne (2001). Això marcarà tendència en altres jocs encara que amb algunes

variacions. És el cas de Metall Gear Solid: Digital Graphic Novell, 2008, on s'ha omès el doblatge,

empenyent així al jugador a la lectura del còmic, com si tractés d'un còmic tradicional.

Una altra influència del còmic en els videojocs és la utilització de storyboards, en aquest cas guions

gràfics,  que serveixen per  a guiar a l'equip de desenvolupament del  videojoc en les seqüències

cinemàtiques.

Per a finalitzar aquest apartat direm que per a definir les influències del còmic en els videojocs és

necessari fixar-nos en la figura de l'autor Osamu Tezuka, però existeixen molts altres com és el cas

de Joe Madureira que en la seva etapa com a dibuixant de còmic va deixar la seva empremta en la

creació de videojocs de la saga Darksiders, ambientat en un hipotètic futur que la seva temàtica es

basa en la lluita entre el bé i el mal.

5.4.3. El cas de Marvel i Spider-Man

Dos de les editorials amb més força i prestigi en el món del còmic, Marvel i DC van prestar les seves

històries i superherois a la indústria, no exempta d'art, del videojoc

Ens interessa ara fer un breu recorregut, a manera d'exemple, a través d'un personatge i investigar

sobre l'enorme influència del còmic en altres produccions que es desenvolupen en un mitjà dinàmic.

En 1962, en els començaments de l'anomenada Edat de Plata dels comic-books, i després de l'èxit

de Els Quatre Fantàstics i altres personatges com Hulk, Home Formiga o Iron Man, el director de

Figura 23: Panell narratiu en forma de còmic del videojoc Max Payne.
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Marvel Comics va sol·licitar al seu guionista principal, Stan Lee, que creés un nou superheroi, que

finalment seria Spider-Man.

Jack Kirby, el major col·laborador de Lee, va ser qui va rebre l'encàrrec de dibuixar aquella primera

història. No obstant això, Lee no va quedar massa conforme amb el resultat. Al seu judici, el Spider-

Man dissenyat per Kirby recordava a altres herois que aquest dibuixava: massa musculós, similar a el

Capità Amèrica. L'encàrrec va passar llavors a les mans de Steve Ditko, un artista més fosc que

Kirby,  acostumat a donar vida a herois  misteriosos i  poc habituals.  Ditko donaria amb la imatge

definitiva  de  Spider-Man,  rebutjant  per  complet  el  treball  previ  de Kirby,  qui  havia  usat  un vestit

tradicional de superheroi, així com una màscara parcial, uns guants i unes botes de bucaner, i una

espècie  de  pistola  que  disparava  una  teranyina.  En  el  seu  lloc,  Ditko  va  dissenyar  un  vestit

recognoscible des de qualsevol punt de vista, molt original, de màscara tancada i grans ulls blancs, la

qual cosa feia de Spider-Man un heroi una miqueta sinistre.

A Espanya, Edicions Vèrtex va iniciar la publicació dels còmics de Spider-Man en 1969, seguida per

Bruguera en 1980 a través de la seva línia Còmics Bruguera. Fòrum els va editar des de 1983 fins a

2005, quan la llicència va passar a la Editorial Panini.

Figura 24: Portada de la primera edició del còmic el 

1962.
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El relat en el qual el noi llança-xarxes va aparèixer per primera vegada en un còmic, a l'agost de

1962.  Van  ser  12  pàgines  protagonitzades  per  un  adolescent  d'aspecte  desnerit  i  personalitat

apocada que es transformava en Spider-Man per culpa de la picada d'una aranya, i que a continuació

es convertia en superheroi per la càrrega de la culpa. Una història de sobres coneguda per tots, però

el re de la qual-lectura en l'original permet buidar un error assumit per la majoria: la famosa frase "tot

poder comporta una responsabilitat".

Figura 25: Una de les pàgines del còmic.
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El film

Les primeres  opcions  reals  que  Spider-Man aconseguís  la  pantalla  gran  van  tenir  lloc  a  mitjan

vuitanta de mans de Roger Corman.

Durant 15 anys va haver d'esperar, travessant diverses vicissituds, per a arribar a la pantalla gran de

la mà de James Cameron, corregint els més inflats errors que els anteriors llibrets acumulaven i

establint una història que respectava molt més l'origen dels còmics del personatge.

Mesos després que fos contractat, Cameron va presentar un guió de 47 pàgines per a Spider-Man

(escrit en  1991). Tristament, el projecte va acabar cancel·lat per Carolco en abril de 1992, a causa

de problemes financers i legals.

Més tard, Sony Pictures va ser la propietària absoluta dels drets de Spider-Man (a l'hora de portar-ho

a la pantalla gran) i Sam Raimi el director triat per a tal tasca.

El  Spider-Man de Raimi es va convertir en la pel·lícula més taquillera durant el seu primer cap de

setmana,  també  va  ser  la  que  més  ingressos  va  tenir  en  USA durant  tot  el  2002,  encara  que

mundialment es va haver de conformar amb el tercer lloc.

Figura  26:  La  nova  sèrie  regular  Non-Stop

Spider-Man, escrita per Joe Kelly i dibuixada per

Chris Bachalo (juliol 2020).
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Videojocs

Spider-Man és un videojoc d'acció desenvolupat per Parker Brothers en 1982. El joc era exclusiu per

a Atari 2600, comptant amb l'aparició del personatge de Marvel Comics, Spider-Man.

Aquest és el primer videojoc que presenta a Spider-Man.

Figura 27: Imatge del film Spider-Man, de Sam Raimi.

51



Han estat moltes les versions des d'aquesta primera de ATARI, però pensem que el gir definitiu a la

sèrie la trobem en l'última producció de Insoniac Games:

Està basat en el superheroi de Marvel Comics Miles Morales. És el segon joc de la sèrie Marvel's

Spider-Man, després de Marvel's Spider-Man (2018). Va ser anunciat en l'esdeveniment de revelació

de PlayStation 5 al juny de 2020, mentre que la versió de PlayStation 4 va ser anunciada el 16 de

setembre del mateix any. El seu llançament es va produir al novembre de 2020.

Figura 28: Caràtula del videojoc Spider-

Man per a l'Atari 2600, desenvolupat per 

Parker Brothers.
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Però, prèviament a la creació i desenvolupament d'aquest videojoc,  Brian Michael Bendis va signar

un dels millors còmics de la dècada i del segle per a donar-nos a un personatge insuperable que

segueix el deixant de Peter Parker sense renunciar a la seva personalitat ni ésser una còpia d'aquest.

Brian  Michael  Bendis  tenia  clar  que  era  el  moment  perfecte  perquè  Miles  Morales  fes  un  pas

endavant  i  transformés  per  sempre  les  antiquades mitologies  arácnidas  en  Marvel  Comics.  El

guionista més important de la Casa de les Idees, des que va començar aquest mil·lenni, tenia entre

les mans una idea sorprenent i impactant, però no volia llançar-la de manera sobtada, sinó que va

estar cuinant-la a foc lent per a premsar en ‘Miles Morales: Spider-Man – El nou Spider-Man’ al

personatge definitiu del present.

És  difícil  no analitzar  aquest  còmic  sense deixar-se  portar  per  la  passió  perquè  si  alguna  cosa

defineix precisament aquesta obra en particular és la passió que desprèn el guionista pel personatge

que acaba de crear. És la mateixa passió que sent Miles Morales per Peter Parker, una passió que

es va acreixent quan aquest jove de Brooklyn és conscient de tot el que ha hagut de carregar a

l'esquena el noiet de Queens durant tant de temps. Sense caure en la pesadesa de l'homenatge fàcil

i  les analogies concretes,  ‘Miles Morales: Spiderman – El nou Spiderman‘ és una obra d'art  que

marcarà, segurament, a més d'una generació. L'instant exacte en el qual un mite neix, es crea, es

forma, es modela. Brian Michael Bendis juga a ser Zeus, fins i tot Stan Lee  , per a escriure un nou

episodi més en la història del còmic.

Figura 29: Captura del videojoc Spider-Man: Miles Morales
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5.4.4. Videojocs: Suma d'arts

Les recerques i estudis que es realitzen sobre videojocs generalment parteixen des d'una òptica de

base tecnològica, és a dir, els experts en informàtica, programadors i dissenyadors, però és menys

abundant des d'una perspectiva de les belles arts. Existeixen algunes excepcions que han atorgat

carta de naturalesa artística a aquest conglomerat de diverses parcel·les artístiques com ho són els

videojocs. El dibuix, la música, la pintura, la fotografia, la narrativa, el cinema i el còmic impregnen

molts dels videojocs de la nostra cultura contemporània. ¿Llavors seria lícit relacionar tot això amb la

fotografia in-game? ¿no perviu un fragment si més no de cadascuna de les manifestacions artístiques

abans esmentades? .

Al nostre parer existeixen fotògrafs in-game que fan els seus treballs amb la mirada atenta d'un

artista però a més són conscients de les implicacions més profundes intentant plasmar-les de manera

singular.

5.5. Perspectiva social i política en la fotografia in-game

Un vessant poc desenvolupat en la cerca d'implicacions ideològiques o de valors en el món dels

videojocs  és  el  punt  de  partida  o  plantejament  d'algunes  escenes  capturades  en  alguns  dels

videojocs més populars.

Figura 30: Portada del còmic Miles 

Morales: The ultimate Spider-Man
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L'article37 de Camilo Casallas titulat «El Mundo real de les fotografías de videojuegos». (Un nou art, la

fotografia de videojocs, pot ser la porta d'entrada a les grans preguntes polítiques i socials del món

contemporani) planteja una nova visió dins de la fotografia in-game. Ens referim a la preferència de

molts usuaris de videojocs de mostrar els seus assoliments artístics dins del món virtual abans que

captar les misèries humanes en la vida real.

L'autor adverteix que cada vegada és més difícil  captar tota aquesta dimensió per la varietat de

gèneres de la fotografia in-game o screenshotting.

Segons Casallas, “es tracta d'un escenari comú i recognoscible de les ciutats contemporànies”. Els

escenaris tremendistes en els quals apareixen personatges marginals manifesten una sort de llocs

que van més enllà de la realitat. És un món hostil en l'es sobreviu o es mor i en el qual es deixa molt

palès la deterioració moral i físic no sols dels personatges sinó també d'un entorn desfet i esquerdat.

Són els espais digitals que no existeixen en la realitat com la fictícia ciutat de Los Santos a Grand

Theft Auto V.

Alan Butler plasma en la seva col·lecció de fotografies les conseqüències del capitalisme salvatge en

el seu projecte  Down and Out in  Los Santos.  És un document  fotogràfic  la intenció del  qual és

mostrar la pobresa en contrast amb les classes elitistes i acomodades que subjauen en l'ambientació

del videojoc. En definitiva, s'estaria parlant d'una espècie de soci-realisme que l'autor intenta reflectir

en les seves imatges. Es tracta de dirigir la mirada cap a la degeneració dels habitants de les grans

ciutats contemporànies, la matèria principal i el primer producte del capitalisme postindustrial, com és

notable en Down and Out in Los Santos.

De la mateixa forma altres autors han optat per manifestar una perspectiva crítica

en les fotografies d'alguns videojocs. És el cas d'un últim projecte interessant (només per nomenar un

més d'infinits), és el de Eron Rauch, anomenat A Land to Die i que és un document de la mort en els

mons digitals. El que veiem són cadàvers i cadàvers d'avatars en el món del joc World of Warcraft.

Casallas afirma que són projectes basats en l'espectacularitat o la raresa dels mons digitals, tracten

temes totalment materials, reals, i fins i tot temes polítics del nostre món.

L'autor d'aquest text realitza una anàlisi d'uns certs plantejaments soci-realistes en alguns projectes

fotogràfics d'autors reconeguts en l'àmbit del videojoc. Ens convida a reflexionar sobre alguna cosa

que passa desapercebut en general ,tant per als jugadors com per als entesos.

Seria difícil destriar si les imatges podrien ser una crítica a la violència o una apologia de la violència

Casallas Torres es fa les següents preguntes: Poden aquestes imatges ensenyar-nos a bregar amb la

mort, la pobresa i la fama desmesurada, o són només justificacions i apologies dels mals que estan

tan presents en la nostra vida real?

Diguem, en el cas del projecte Down and Out in Los Santos, ¿aquestes fotografies ens serveixen per

a reflexionar sobre la pobresa o són simplement distractors que impedeixen fixar-nos en la realitat que

ens circumda? El punt de confusió tindria a veure amb la línia borrosa que separa aquestes obres amb

la nostra vida real. 

L'autor  considera  que  algunes  d'aquestes  imatges  fotogràfiques  podrien  ser  educatives,  o  que

almenys poden ser una porta d'entrada per a la reflexió.

37. https://medium.com/@planesticud/el-mundo-real-de-las-fotografías-de-videojuegos-adb3dbbfdaf3
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5.6. El debat: captura de pantalles VS fotografia in-game (o fotografia de 

captura de pantalla)

Per a Dina Farmer existeix una ràpida evolució en el desenvolupament de captures de pantalla que

s'estan movent cap a una nova forma d'art.

Els  videojocs  produeixen  cada  vegada més mons oberts  amb realisme fotogràfic  i  aquests  jocs

proporcionen una nova sortida perquè els fotògrafs explorin i documentin. La fotografia de captura de

pantalla documenta paisatges naturals i paisatges urbans en el joc, arquitectura i moments crucials

durant  les  escenes de  tall.  Els  jugadors  utilitzen  captures  de  pantalla  també per  a  documentar

victòries i fallades.

L'autora d'aquest article es planteja diverses interrogants sobre quina classe d'art és, quan alguna

cosa es converteix  en art  i  qui  decideix el  que és art.  Sobre què podria  considerar-se plagi,  es

pregunta si  el  creador o fotògraf  està fent  el  correcte o per contra actua sense tenir  en compte

qüestions com l'autenticitat, l'originalitat, l'habilitat tècnica com a vehicles per a la creació del seu

treball.

En realitat la pregunta seria: ¿la captura de pantalla podria ser considerada un art?. Per a contestar a

aquesta  pregunta  aporta  una  sèrie  de  raonaments  mitjançant  els  quals  ve  a  confirmar  que,

efectivament, no és art. Per a tenir la consideració d'art aquestes captures de pantalla haurien de

manifestar la creació de continguts, és a dir, haurien de manifestar un procés de pensament i creació

artística.

La definició d'art que l'autora extreu d'un manual és la següent: “L’art ha de tenir forma i contingut ”.

Si en les captures de pantalla estan absents elements inherents al contingut com és el tractament del

color, elecció d'aquest, els valors i les línies i solo es captura el que es veu sense entrar en una nova

proposta de creació artística el que està realitzant és utilitzar el treball d'uns altres i no projectar un

significat nou a l'obra.

En contraposició al que acabem d'exposar, Dina Farmer realitza una anàlisi i defensa del que ve a

ser la fotografia in-game, fotografia de captura de pantalla.

A part de la consideració d'aquesta nova modalitat com una cosa recent opina que els videojocs són

mons  a  explorar  i  que  els  artistes  busquen  en  aquest  mitjà  noves  formes  d'expressió  artística.

L'artista està prenent alguna cosa que ja és allí i està creant al seu torn una nova obra d'art.

Es pot dir que la fotografia in-game (de captura de pantalla) és en realitat una forma d'exaltació, en la

qual aquests artistes busquen minuciosament moments foscos en els jocs, mostrant escenes que un

jugador casual pot passar per alt pel fet que juga, en lloc d'apreciar-ho. L'artista està cridant l'atenció

sobre el nivell de detall que els desenvolupadors i dissenyadors prenen per a crear aquests jocs.

Finalment es planteja un dilema en intentar decidir que és el que a ella li sembla que és l'art. No

sense donar una llarga marrada, arriba a la conclusió que el concepte d'art depèn de l'espectador,

¿és a dir, “quina és la meva definició d'art?”
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L'autora signa el següent: “La fotografia de captura de pantalla ha d'explorar-se des de les edicions

pesades fins a les còpies intactes. I amb l'aplicació de tècniques creatives per a crear composicions

estèticament agradables, crec que és una forma d'art”

En última instància, hauríem de deixar en mans de l'espectador si aquest tipus d’art els atrau o no.

L'espectador ha de mirar dins de si mateix i decidir si la fotografia de captura de pantalla compleix

amb els seus criteris d'art. Tal com està ara, la fotografia in-game està guanyant reconeixement, i

serà interessant veure com es fa un lloc en el món artístic.

5.8. La comunitat fotogamer

Rainer Sigl en el seu blog38 aglutina un col·lectiu de fotogamers que han quedat impressionats per

algunes imatges plenes de significat i emocions en el videojoc. Alguns d'aquests autors han publicat

en els seus propis blogs, com Dead End Thrills (Duncan Harris) o Virtual Geographic (James Pollock)

diversos treballs per a mostrar portentosos moments icònics del videojoc o simplement com a exercici

creatiu.

Videogametourism es el nom d’aquest blog col·lectiu, que no només parla sobre la fotografia in-game

I la part estètica dels videojocs, sinó també sobre tota la cultura que s’ha assentat al seu voltant. Tot i

que la majoria dels articles es troben redactats en alemany (degut a la procedència del seu autor),

també hi podem trobar alguns en la seva secció en anglès.

També existeixen altres «comunitats»,  que en aquest  cas es poden trobar a Flickr39,  una de les

plataformes per a penjar fotografies més conegudes i longeves fins avui. Alguns exemples en poden

ser  Digital  Horizons40,  Videogametourism41,  Digital  Art  Gallery42 o  Virtual  Aesthetics43.  Cadascú

d’aquests grups té una secció on penjar las captures i una altra per obrir temes de conversació i

debat, que generen un punt d’activitat extra.

5.9. L'àmbit Legal

Els fotògrafs prenen les seves imatges en un món virtual que en realitat els pertany als creadors dels

jocs. Les empreses poden presentar recursos legals contra la difusió de les fotos preses a partir dels

seus jocs, diu Daniel Elgert, advocat especialitzat en drets d'autor.

No obstant això, no necessàriament els jutges han de fallar al seu favor: si els fotògrafs aporten un

suficient grau de creativitat pròpia, generen una nova obra i obtenen ells mateixos els drets sobre la

38. https://videogametourism.at

39. https://www.flickr.com

40. https://www.flickr.com/groups/digitalhorizons/

41. https://www.flickr.com/groups/videogametourism/

42. https://www.flickr.com/groups/dartgallery/

43. https://www.flickr.com/groups/virtualaesthetics/
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seva creació. De qualsevol forma, les empreses de jocs sovint no tenen objeccions en què els seus

jocs siguin utilitzats per a la fotografia in-game: al cap i a la fi és publicitat gratis per als seus jocs.

Un dels majors problemes amb els quals hem de bregar és que no comptem amb una regulació

específica  per  als  videojocs,  per  la  qual  cosa hem d'analitzar  el  règim de protecció  pel  qual  es

regiran. La tendència doctrinal, davant aquesta falta de regulació, ha vingut a denominar a aquesta

mena d'obres com a obres multimèdia. Rodrigo Bercovitz Rodriguez-Cano, expert en drets d'autor,

defineix l'obra multimèdia com: 

”Una creació digital que combina, a través d'un programa d'ordinador, elements pertanyents a mitjans

diversos, com ara el vídeo, el so, la imatge estàtica, l'animació gràfica o el text, permetent a l'usuari

interactuar  amb  el  seu  contingut.  Són  exemples  d'aquesta  mena  d'obres  les  enciclopèdies

multimèdia, els videojocs, les obres virtuals i simuladors gràfics, la majoria de les pàgines web.”

Avui dia, en plena era digital, els videojocs són veritables obres complexes que incorporen no sols

elements  de  programari,  sinó  també  produccions  audiovisuals  amb  elements  de  fotografia  o

enregistraments de vídeo i so. El videojoc no només es troba sota el paraigües del Dret d’Autor,

també entra el joc la protecció de la PI (Propietat Industrial).

A continuació mostrem una taula sobre els diferents elements susceptibles de protecció:

No existeix en cap escala legislativa una regulació específica per a la matèria de videojocs. Això

suposa que ni tan sols existeixi una interpretació unitària de la seva definició, règim de protecció o

titularitat  d'aquests.  Al  seu torn,  tampoc es recull  la  possibilitat  d'interactuar  amb altres drets  de

Figura 31: Projecte de videojoc i Lleis de PI, Guia OMPI "DOMINAR EL JUEGO", 

pàgina 77 .
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Propietat Industrial, com és el cas que els personatges de videojocs puguin protegir-se també com a

marques (vegeu l'exemple de Mario Bros: EM 009576133).

En una indústria que acusa el ràpid avanç de les tècniques, on com s'ha vist en l'exemple de Call of

Duty  Advanced  Warfare participen  actors  que  ja  no  sols  dobleguen  als  personatges,  sinó  que

mitjançant tècniques de captura facial s'arriben a convertir en els propis protagonistes i en el qual

també trobem compositors de bandes sonores, guionistes de les trames i una llarga llista d'autors

que  podrien  reclamar  la  seva  porció  de  drets  d'autor.  Uns  certs  aspectes  no  han  vingut  a  ser

clarament definits per la jurisprudència, en concret subsisteix una certa problemàtica associada a la

titularitat dels drets que subjeien en el desenvolupament d'un videojoc. Ja dèiem que es tracta d'una

obra complexa: no sols pot estar compost pels elements que hem vist abans (programa informàtic,

estructura  literària  i  obra  audiovisual),  sinó  que  també  pot  incloure  elements  que  requereixen

l'autorització de tercers, com poden ser les marques comercials o els drets d'imatge.

Per posar-ne un exemple, tenim el cas de l’actor Alfonso Riberio, que va demandar a l’empresa de

videojocs  Epic  Games,  propietària  de  Fornite,  per  l’ús  indegut  del  seu  famós  ball  quant  ell

interpretava a Carlton Banks en l'arxiconeguda serie The Fresh Prince of Bel-Air.

No sembla que hi hagi avui dia cap proposta per a regular la matèria, ni tampoc sembla que així vagi

a ser en els dies esdevenidors. Com en moltes altres matèries, la societat i la tecnologia corren a un

ritme que el dret no és capaç d'aconseguir.

5.10. Tècniques i eines

Aquests fotògrafs també utilitzen eines especials que actuen com a càmeres, amb controls d'angle de

visió, profunditat de camp i filtrat. Sens dubte, en les imatges que capturen hi ha una cerca de la

composició, la relació dels elements, la relació del color, els contrastos…tot l'espai tècnic que és la

vida d'un fotògraf es compleixen en aquesta labor de capturar pantalles en videojocs.

Figura 32: Esquerra: Alfonso Ribeiro executant el ball d'en Carlton, 

Dreta: Personatge de Fornite replicant el ball.
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En  aquest  apartat  també  entren  en  joc  les  eines  de  modding,  que  bàsicament  consisteixen  a

modificar el contingut d'un videojoc fins al punt que sembli un altre totalment diferent. Aquest poder

tan gran dóna ales de llibertat i creativitat als artistes i a persones amb ànim d'explorar i experimentar

les quasi infinites variants que ofereix aquest conjunt d'eines.

El que millor fan és prendre fotografies d'estoc o preses per ells per a crear els seus propis mons

amb Photoshop i Cinema4D. La fotografia de fantasia i cosplay conté molta d'aquesta creació digital i

continua sent un treball fotogràfic fet per un fotògraf.

Cal tenir en compte que algunes de les instantànies preses en aquests mons virtuals no tenen res a

envejar  a  aquelles  que  podríem realitzar  en  la  realitat.  Òbviament  és  una  experiència  totalment

diferent,  però  es  continuen  mantenint  uns  certs  cànons  fotogràfics  com  l'enquadrament  o  la

il·luminació.

Figura 33: Inmersive Armors, mod per a TES V: Skyrim que permet afegir més 

varietat d'armadures.
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Des de fa algun temps les empreses i companyies dedicades a fabricar ordinadors i videojocs han

desenvolupat tecnologies molt avançades que permeten a l'usuari disposar de potents prestacions en

els seus dispositius.

Seria  el  cas  de  les  noves  NVIDIA  GTX  i  d'arquitectura  Turing  i  les  seves  noves  gràfiques

professionals, les impressionants (i caríssimes) Quadro RTX 8000, RTX 6000 i RTX 5000.

En 2018 es va presentar aquesta nova arquitectura en SIGGRAPH44 orientada al sector professional

donant a conèixer els seus grans avantatges: arriba la memòria GDDR6 i sobretot brilla l'aposta pel

ray tracing.

A continuació s'aniran descrivint les diverses tècniques i eines que s'utilitzen habitualment en aquesta

pràctica.

5.10.1. Tècniques

El rendering

El rendering  es pot definir com el procés informàtic de generar una imatge o vídeo en 3D. Podríem

dir, amb analogia a la fotografia convencional,  que es similar al procés de revelat i impressió de

fotografies.

Quant  desenvolupem una imatge  o  escena,  el  que  estem fent  en  realitat  es  una  representació

matemàtica de punts i superfícies (concretament vèrtexs i polígons) en un espai tridimensional. 

44. Grup d'interès en infografia o computació gràfica de l’ACM (Associació per la Maquinaria Computeritzada), I també el nom 
de la conferencia sobre l'àrea organitzada.

Figura 34: Enhanced Character Edit, un altre mod per Skyrim que millora les opcions

de personalització del nostre personatge.
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El renderitzat son el càlculs necessaris que ha de fer el software 3D per traduir aquesta informació en

una imatge o pel·lícula. Durant el procés, la informació espacial, de textura i d'il·luminació de tota

l’escena es combinen per determinar el valor de color de cada pixel en la imatge o vídeo resultant.

Tipus de processament:

(Tècnica)  La  renderització  en  temps  real s'utilitza  amb  major  prominència  en  jocs  i  gràfics

interactius, on les imatges han de calcular-se a partir d'informació 3D a un ritme increïblement ràpid.

•  Interactivitat: Pel fet que és impossible predir exactament com un jugador interactuarà amb

l'entorn del joc, les imatges s'han de representar en «temps real» a mesura que es desenvolupa

l'acció.

•  Velocitat: Perquè  el  moviment  aparegui  fluid,  s'ha  de  representar  un  mínim  de  18  a  20

fotogrames  per  segon  en  la  pantalla.  Qualsevol  velocitat  inferior  a  aquesta  ens  donarà  la

sensació que la imatge es queda estancada.

• Els mètodes: La renderització a temps real es millora considerablement si l'ordinador compta

amb una targeta gràfica dedicada (GPUs), i mitjançant la pre-compilació de la major quantitat

d'informació possible. Una gran quantitat d'informació d'il·luminació d'un entorn del joc és pre-

calculada i «bolcada» directament en els arxius de textura de l'entorn per a millorar la velocitat de

processament.

La  renderització  offline s'utilitza  en  situacions  on  la  velocitat  és  menys problemàtica,  amb  els

càlculs típicament realitzats usant CPUs de diversos nuclis en lloc de maquinari gràfic dedicat.

• Durada: Aquest tipus de render usa amb més freqüència en treballs d'animació i efectes visuals

on la complexitat visual i el fotorealisme han de tenir un nivell molt més alt. Per aquest motiu no

es pot predir un temps de renderitzat concret, en grans estudis s'ha arribat a comptabilitzar fins a

90 hores de temps per a un només fotograma.

• Fotorealisme: Pel fet que la representació offline es produeix dins d'un marc de temps obert, es

poden aconseguir majors nivells de fotorealisme que amb la representació en temps real. Els

personatges, els entorns i les seves textures i llums associades solen permetre un major nombre

de polígons i arxius de textura de resolució de 4k (o superior).

Tècniques de renderitzat:

Existeixen tres tècniques principals, cadascuna amb els seus avantatges i inconvenients, la qual cosa

les fa viables cadascuna d'elles depenent de la situació.
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 Rasterització: S'usa quan la velocitat és crucial,  la qual cosa la converteix en la tècnica

necessària per a renderitzar en temps real amb gràfics interactius. En lloc de representar una

imatge en píxels realment es representen polígons. La combinació de rasterització amb pre-

compilats fa que es puguin aconseguir fins a 60 fotogrames per segon de velocitat, clar que

si el teu equip compta amb una targeta gràfica de gamma alta.

 Raytracing o traçat de raigs: En raytracing, per a cada píxel de la imatge o escena final, es

calculen els raigs de llum que travessen des d'una càmera fins a l'objecte 3D més pròxim.

Cada raig de llum realitzarà un nombre determinat  de «rebots»,  a causa de reflexions o

refraccions depenent dels materials establerts en el disseny 3D. El color de cada píxel es

calcula algorítmicament basat en la interacció del raig de llum amb els objectes situats en la

seva trajectòria. Aquesta tècnica és capaç d'un major fotorealisme però és exponencialment

més lent, parlarem amb més profunditat sobre aquesta tècnica una mica més endavant.

 Renderitzat  de  radiositat: A  diferència  de  l'anterior  els  càlculs  són  independents  a  la

càmera i està orientada a la superfície en lloc de píxel per píxel. Es tracta de simular amb

major precisió el  color de la superfície en considerar la il·luminació indirecta (llum difusa

rebotada). La radiositat es caracteritza típicament per ombres graduades suaus i expansió

del color,  és a dir  que tal com ocorre en la realitat  quan la llum reflecta en els objectes

aquests contaminen de color superfícies pròximes.

En la pràctica, aquestes dues últimes tècniques s'usen sovint conjuntament, usant els avantatges de

cadascuna per a aconseguir nivells impressionants del fotorealisme.

En suma, gràcies a aquestes dues tècniques l'hiperrealisme cada vegada està més present i amb

més  força  quant  a  l'oci  electrònic  per  excel·lència  es  refereix.  Aquesta  fidelitat  quasi  perfecta,

juntament  amb  la  temàtica  del  joc  (fantasia  medieval,  ciència-ficció,  etc.),  proporciona  a

l'usuari/artista el material necessari per als seus projectes, sense haver de realitzar inversions extres

en decorats, actors, vestuari, il·luminació, etc., tan sols un ordinador, paciència i ganes d'aprendre.

I és per això que, tant fotògrafs de professió com jugadors o simplement estudiosos d'aquest art,

acaben o poden acabar iniciant-se en la captura d'imatges com a mitjà d'expressió artística.

El ray tracing

El ray tracing és una tècnica de renderitzat per ordinador tan exigent en requisits de computació com

increïble a nivell visual. No fa molt vam veure per exemple un curt inspirat en Star Wars i produït amb

aquesta tècnica i l'ajuda de les gràfiques NVIDIA RTX que planteja el seu desembarcament massiu

en el segment de la informàtica professional i potser també de consum.
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Ray tracing és la paraula de moda en la  Game Developers Conference (GDC), celebrada a San

Francisco. Microsoft, NVIDIA i AMD han fet anuncis importants que plantegen un futur prometedor

per a aquesta sorprenent però costosa (en potència de computació) tecnologia de renderitzat.

Epic Games  va presentar una demo ambientada en  Star Wars anomenada  Reflections que es va

realitzar amb la col·laboració de NVIDIA i ILMxLAB.

Figura 35: Dos soldats imperials i la capitana Phasma dins d'un ascensor.

Figura 36: Dos soldats imperials parlant aliens a la presència de la capitana Phasma.
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En el cas del curt de Star Wars, la idea era la de demostrar la capacitat del  ray tracing a l'hora de

mostrar com la il·luminació, els reflexos d'aquesta il·luminació i la seva aplicació a les cinemàtiques

pot  donar  resultats  amb  un  realisme  sorprenent  i,  per  descomptat,  amb  tots  els  paràmetres

controlables perquè a més aquests canvis es mostrin en qualsevol instant en el resultat final.  La

tecnologia de ray tracing dota a l'escenari d'un realisme cinematogràfic de manera automàtica.

La tecnologia continua evolucionant i el disseny dels jocs no és una excepció: els videojocs es tornen

cada vegada més realistes, la qual cosa dóna com a resultat mons de joc molt immersius.

5.10.2. Eines

En aquesta secció pretenem donar a conèixer les diferents eines amb les quals compten els fotògrafs

in-game, ja siguin externes (programes d'edició d'imatge) com a internes (funcions o característiques

introduïdes en el joc)

Nvidia Ansel

En 2016 va tenir lloc el llançament de Nvidia Ansel. Hi ha diversos noms respectats en el creixent

camp de la fotografia de videojocs, diversos dels quals (Duncan Harris, Josh Taylor, Leonardo Sang i

James Pollock entre ells) van ser citats durant la presentació de Nvidia. El nom del sistema, Ansel,

sembla ser una picada d'ullet al llegendari fotògraf de la naturalesa Ansel Adams. Si aquest és el cas,

segurament crearà una bretxa entre els puristes de la fotografia i aquells que argumentarien que

Adams també estava capturant un món creat prèviament, encara que d'entorn natural. Qualsevol que

sigui la seva opinió,  mesura que aprofundim en els territoris virtuals i difuminem les línies entre la

Figura 37: Soldats imperials fent ronda pels passadissos.
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realitat virtual i la realitat real, necessitarem millors eines per a capturar aquests mons, i Ansel sembla

que podria ser l'adequada per al treball.

A molts de nosaltres ens encantaria prendre captures de pantalla similars i, per més que ho intentem,

simplement no podem evitar les limitacions de la captura de jocs tradicional: les vistes i els angles de

càmera no es poden canviar, els enemics continuen atacant i només pots capturar un tir genèric amb

el HUD45 visible.

Els fotògrafs professionals de jocs poden superar aquestes limitacions amb accés exclusiu a les

compilacions de jocs internes dels desenvolupadors, eines personalitzades creades especialment per

al seu treball i el millor maquinari de computadora.

45. Head-Up Display o Visualització frontal, es una pantalla que presenta informació al usuari de tal manera que aquest no 
hagi de canviar el seu punt de vista per a veure dita informació 

Figura 38: Imatge de la presentació The Art of In-game Photography.

Figura 39: Un exemple de les eines y processos que Duncan Harris fa servir a Dead 

End Thrills per crear les seves impactants captures.
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Entre les característiques que incorpora aquesta eina trobem la possibilitat de congelar el joc i 

aprofitar per poder rotar la càmera, desplaçar-la per obtenir un altre punt de vista, poder realitzar 

zooms, etc. També ens ofereix possibilitats de personalització en quant a filtres i retocs, ajustar la 

saturació, la lluentor, efecte bokeh (desenfocament), i molts més.

Figura 40: "Fallschirmjäger", de l'usuari Jack_1Hammer i videojoc BATTLEFIELD V.

Figura 41: WITCHER 3: WILD HUNT, de l'usuari Andrewdeer.
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Una de les característiques més impactants es la de realitzar fotografies en 360 graus (o fotosferes46)

i en realitat virtual, amb el visor de realitat virtual de NVIDIA o el Google Cardboard. 

En poques paraules, Ansel permet fer i capturar les seves pròpies captures de pantalla úniques i 

emmarcades personalment a través d'una interfície d'usuari fàcil d'usar, en targetes gràfiques NVIDIA

GeForce GTX. 

La seva web ens facilita en un dels apartats47 un llistat dels jocs compatibles amb aquest mode, a 

banda d’un vídeo48 de presentació.

Pel que fa a les consoles de videojocs, també hi existeixen eines semblants, però només es poden

trobar dins del seu software, es a dir, no tots els videojocs per aquestes plataformes poden gaudir

d’aquest mode, sinó que depèn de l’equip responsable del desenvolupament del videojoc incloure’l:

l’anomenat mode foto, que tractarem a continuació.

La figura del fotògraf dins del joc: el mode foto

Algunes eines que podem trobar en diversos títols són, per exemple el mode foto dels jocs sandbox.

Sembla el més apropiat per a convertir-nos en fotògrafs de carrer i explorar què ens podem trobar.

No obstant això, també tenim altres obres que per diferents raons han acabat vinculant-se al camp de

la imatge. Vegem algunes d'elles.

46. https://www.nvidia.com/es-es/geforce/shot-with-geforce/?m=V3siaSI6IjQ4MzczIiwicMKDIjAifQ%3D%3D

47. https://www.nvidia.com/es-es/geforce/geforce-experience/games/

48. https://www.youtube.com/watch?v=KezUgodwKmA&feature=emb_title

Figura 42: "Always say yes", de l'usuari Dan Scorpio i el videojoc FAR CRY 5.

68



Mentre que en Metall Gear Solid V: The Phanton Pain no es va incloure la càmera, en el seu anterior

lliurament (MGS4)49 fins i tot podíem realitzar una sessió fotogràfica cada vegada que derrotàvem un

membre de la unitat “Beauty and the beast”, els qui posaven com si de models es tractessin.

En  Far  Cry  3 la  càmera  és  l'element  usat  perquè  el  protagonista  pugui  marcar  als  enemics,

mecàniques que posteriorment  imitaria en  The Phantom Pain amb els binoculars.  En PC també

podem prendre fotografies i aquestes es guarden en una carpeta.

Seguint amb la manera foto, Naughty Dog no sols ens permetia parar l'acció en qualsevol moment i

capturar el que apareixia en alguns dels seus jocs50, sinó que també podíem configurar aspectes com

la profunditat de camp i editar aquesta instantània amb filtres, granulat, vinyetejat, etc. Es tracta d'una

característica heretada de Infamous: Second Son, el qual ja incloïa una manera foto similar. Podem

aconseguir  des d'una foto  en un blanc i  negre superb fins a una imatge de postal  mancada de

qualitat.

En Dead Rising51 apareix la regla dels terços de la mà de Frank West que actua com si es tractés de

donar lliçons i d'ensenyar com utilitzar les tècniques per a captar una bona imatge.

Tota una classe mestra sobre què fer per a capturar retrats de zombis. Frank és el reflex d'una crítica

al  sensacionalisme periodístic,  alguna cosa que mostra  prenent  fotografies mentre  la  ciutat  està

infectada per una plaga de morts vivents.

49. https://www.youtube.com/watch?v=-ZF_AgzsweQ&feature=emb_title

50. The Last of Us o la saga Uncharted son exemples de jocs de la casa on s’incorpora un mode per a fer fotografies.

51. https://www.youtube.com/watch?v=WEUlRC6jEc0&feature=emb_title 

Figura 43: Captura de la interfície de la càmera del videojoc Far Cry 3.
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En Project Zero, joc de terror, només tenim una càmera com a arma disponible, amb la qual podem

veure aquells esperits malignes que ens envolten. Així, a través del visor es poden apreciar objectes

encantats o fins i tot defensar-nos quan rebem l'atac d'algun fantasma. centrat al nostre enemic i de 

l'enquadrament li  farem més o menys mal, la qual cosa no resulta massa reconfortant quan una

ànima errant es dirigeix cap a l'objectiu.

PHOTOSHOP

Una altra de les eines de les quals disposen els fotògrafs in-game esmentats anteriorment  per anar

un pas més enllà en les seves creacions és Adobe Photoshop, un software d'edició d'imatges. Encara

que existeixen altres programes similars  com GIMP o PhotoPaint,  en la  cultura  popular  s'utilitza

aquesta paraula per a referir-se també al retoc digital d'una imatge.

D'una manera general, Photoshop permet modificar imatges digitalitzades, especialment fotografies.

També s'utilitza per a crear i editar imatges (per exemple, logotips) i gràfics. La forma, la llum, el color

i el fons són alguns dels aspectes que aquesta eina permet editar. El fet de poder realitzar retocs i

edicions mitjançant capes aporta una novetat en el flux de treball, més ràpid i eficient.

Des de llavors fins avui el programa ha evolucionat en multitud de versions. La més recent és Adobe

Photoshop 21.2.0., versió de juny de 2020.

Figura 44: Captura de la interficie de la càmera del videojoc Project Zero.
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Fotògrafs com Duncan Harris són assidus a aquesta mena d'eines, com a cita en la seva petita bio:

“Treballar en més d'una dotzena d'estudis de jocs m'ha brindat un ampli coneixement dels fluxos de

treball d'art de la indústria del joc, sense esmentar eines i tecnologies com Unreal / UDK, CryENGINE

(Sandbox), idTech (aneu Studio), Photoshop, Premiere, Maia i 3DS Max.”

El modding

En l’escenari dels videojocs, un mod (escurçament del terme anglès modification, «modificació») es

una  extensió  del  programari  que  modifica  la  versió  original  d’un  videojoc  proporcionant  noves

característiques,  ambientacions,  personatges,  diàlegs,  etc.  Actualment  algunes  empreses  de

videojocs ja ofereixen aquestes eines dins dels seus productes per tal de voler acostar i expandir

l'experiència a les comunitats de modders, grups de persones dedicades a aquesta practica per mitjà

de tutorials, aplicacions i suport tècnic.

Desenvolupament

Els mods més populars son aquells desenvolupats per als videojocs de disparar en primera persona

per una banda, com ara Battlefield, Quake, Unreal Tournament i Half-life, i per l’altra els d'estratègia

en temps real tenint com a exemples  Total Annihilation,  Starcraft Broodwar,  Warcraft III: Reign of

Chaos o Command & Conquer.

Figura 45: Imatge de Defense Of The Ancients (DOTA), mod del videojoc original 

Warcraft III.

71



S’ha de tenir en consideració que, tot i que els programes que es fan servir per crear mods poden ser

oficials,  els  modders son  sempre  en  la  seva  majoria  aficionats  amb  certs  coneixements  de

programació que desenvolupen eines per tal de que la comunitat amb un coneixement tècnic menor

hi  tingui  accés.  Una de  les  primeres  eines  creades per  fer  modificacions  va  ser  el  Bard’s  Tale

Construction Set, publicat al 1991. Amb el temps, les eines s’han tornat més populars i la majoria dels

jocs llançats vénen ja amb les seves pròpies eines, tal és el cas de Toolset (Neverwinter Nights), o

Valve Hammer Editor (Half-Life i Half-Life 2), o Construction Set (The Elder Scrolls).

Tipus de mods

Donat el seu nivell de complexitat i bastada, existeixen quatre grups de mods. En primer lloc tindríem

els de  conversió total,  que canvien el joc en la seva totalitat.  Això suposa disposar d’una còpia

original com a base per poder crear-ne un completament nou, tenint com a exemples el guardonat

Counter-Strike el qual prové d’una conversió total de Half-life, o Third Age: Total War, conversió total

de Medieval II: Total War, per ambientar-ho en el món del Senyor dels Anells.

En segon lloc tenim els mods de conversió parcial, aquells que permeten substituir certs elements

del joc original per part dels usuaris, com poden ser objectes, missions, personatges jugables i no

jugables, sons, models, textures, entre d’altres.

El  tercer  tipus  correspon  als  complements,  extensions  o  add-ons son  aquells  que  afegeixen

contingut sense reemplaçar a l’original. Aquests complements també depenen del joc base per poder

funcionar,  generalment  incorporen noves àrees o mapes,  armes,  objectes,  unitats  o una historia

ampliada que pugui servir per complementar a le d’un joc publicat anteriorment. Un dels exemples

més coneguts es el de Grand Theft Auto V per la seva comunitat de modders per a ordinador.

Per acabar, tenim les peces de software no oficials, es tracta d’una petita actualització especifica per

a un videojoc que en realitat s’encarrega de reparar els bugs o errors que presenti aquest, però que

no ha sigut desenvolupat per la companya creadora del videojoc. Per motius de drets d’autor i la seva

naturalesa no oficial, es té com a requisit que els mods sempre siguin de distribució gratuïta.
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Videojocs amb eines oficials

Dins d’aquest àmbit podem trobar desenvolupadors com per exemple Bethesda, responsable de la 

franquícia The Elder Scrolls, que acullen els mods amb bons ulls i així poder oferir-los totes les 

facilitats d’us per també integrar-los de manera nativa. En aquests casos el mes usual es oferir un 

apartat en el menú principal del joc dedicat a aquest tipus de creacions on es poden filtrar, 

descarregar, activar (o desactivar) i fins i tot puntuar.

SimCity 4

Encara que aquest joc es va llançar l'any 2003, els jugadors el mantenen viu creant modificacions,

nous models 3D, canviant el comportament dels personatges, etc. L'eina oficial d'edició és el Building

Architect Tool.

Figura 46: Biblioteca de mods del videojoc Fallout 4.
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Far Cry 4

Aquest videojoc,  llançat  en 2014, conté una eina (disponible actualitzant  el videojoc) que permet

editar el mapa, per exemple: objectes, aigua, muntanyes, boscos, etc.

Figura 47: Interfície del BAT (Building Arquitect Tool)

Figura 48: Church of secrets, un dels mapes customizats per la comunitat de Far Cry

4
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The Elder Scrolls

Bethesda Softworks des del tercer lliurament d'aquesta sèrie publica un programa que permet als

jugadors crear, modificar i ampliar tots els aspectes del joc.

Videojocs amb eines no oficials

Per  altra  banda  podem  trobar  exemples  de  mods  que,  en  comptes  de  sortir  de  la  companya

responsable, provenen dels aficionats als videojocs amb certs coneixements de programació, com

Figura 49: (Esquerra) TES III: Morrowind. (Dreta) TES III: Morrowind amb mods que 

l'hi donen l'aspecte gráfic de TES V: Skyrim.

Figura 50: Página princial de la web de mods Nexusmods.
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hem citat anteriorment. Tot i  que podem trobar per quasi totes les plataformes, els més notables

estan  relacionats  amb  l’emulació52,  ja  que  aquests  jocs  es  van  llançar  per  a  les  consoles  de

videojocs, com ara Nintendo o SEGA, i el seu format no permetia realitzar modificacions. 

Deus Ex

Consagrat com un dels grans clàssics de la ciència-ficció i els  action-RPG, gaudeix de mods que

revisen i actualitzen els gràfics (models, objectes, textures, HUD), per a ampliar la pantalla a 16:9,

cosa que no permetia l'original, i fins i tot uns altres que afegeixen missions i històries secundàries.

Super Smash Bros. Brawl

Existeix una infinitat de mods per a aquest joc, la principal eina usada és el Brawl Box, amb el qual

s'editen textures de personatges i escenaris. També el moveset dels personatges i la música pot ser

substituïda. En Project M afegeixen personatges de Super Smash Bros. Melee (Mewtwo i Roy), cada

personatge amb un vestit alternatiu, retornant atacs de Super Smash Bros. Melee, exemple: Mario

Tornado (atac  especial  de  Mario),  nous  escenaris  que  reemplacen  escenaris  actuals,  exemple:

Fourside = New Pork City,  Infinite Glacier = Summit, nous atacs en cada personatge i un nou ítem

anomenat  Turbo (com un reemplaçament al Curri  Superpicant), que permet al jugador atacar més

ràpid.

52. Es un software que permet executar programes o videojocs en una plataforma diferent de la qual van ser creats 
originalment. 

Figura 51: Project M, un mod del Super Smash Bros. Brawl, publicat originalment per

a la Nintendo Wii.
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Grand Theft Auto

Actualment són els jocs més usats de PC per la seva infinitat de mods. Pel fet que GTA San Andreas

és el més usat, també és el que té més "mods". S'usa programes com GTA Garatge, TXD Workshop,

GTA San Andreas Admin Console, San Andreas Mods Installer (S.A.M.I.), IMG Tool, Modloader, Alcis

IMG Editor,  Water Level Customizer,  Map Editor,  entre altres. Amb aquests programes es poden

crear noves armes, cotxes (o editar els ja existents), editar textures (dels cotxes, de les armes, dels

personatges, de l'aigua,  dels edificis,  de la Lluna,  de la llum, el  reflex del cotxe, etc.),  editar els

subtítols, modificar el control del cotxe (velocitat màxima, fre, posició de les rodes, cost, etc.), editar

les ràdios, la ciutat (col·locant edificis nous i carreteres en nous llocs), el radar, fer que les actuacions

volin, etc. Però amb la sortida de Grand Theft Auto V per a PC, els mods apunten més a aquest joc

en concret i  deixen enrere jocs com l'anteriorment esmentat i  Grand Theft  Auto IV. Pàgines com

GTA5-Mods estan plenes de mods per a l'edició d'ordinador fàcils d'instal·lar, cosa que amb l'edició

per a consoles no es pot realitzar sense restablir-la o piratejar-la. Des d'eines senzilles però útils fins

a modificacions visuals que canvien l'aspecte del videojoc per complet. Es pot arribar a fer tot el que

ja es podia en Grand Theft  Auto: San Andreas i fins i tot més. Amb l'ajuda d'eines com Zmodeler,

Photoshop i OpenIV, els modders poden canviar qualsevol vehicle del joc.

Mount & Blade

Mount  &  Blade,  així  com el  seu  successor  Mount  &  Blade:  Warband,  deuen el  seu  èxit  a  una

important comunitat de creadors de mods. Alguns com Star Wars Conquest,  Europe 1200, o 1866,

han reunit una gran quantitat de fans del producte de Paradox i Taleworlds, que s'ha fet un lloc en la

indústria del videojoc. Tots dos jocs es caracteritzen per una gran flexibilitat en aquest aspecte, atès

que de  fet  han  estat  creats  per  a  poder  incloure  mòduls  (carpetes  individuals  que  contenen la

informació de cada mod). No obstant això Taleworlds no ha publicat cap conjunt oficial d'eines, per la

qual cosa aquestes no són oficials.
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Videojocs amb motor gràfic Source

Valve va introduir l'eina de desenvolupament de programari en la majoria dels seus últims videojocs,

que usen el motor gràfic Source. Així es permetia a l'usuari crear els seus propis mapes que podien

ser jugats i fins i tot crear la seva pròpia versió del joc o crear un completament diferent sobre la base

d'uns altres, com Half-Life 2 o Counter-Strike: Source. La majoria dels mods van seguir una estètica

similar a la de Half-Life 2 encara que uns altres simplement van usar els elements del joc per a crear

un propi.

Figura 52: Star Wars Conquest, mod del videojoc Mount & Blade.
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Mods i artistes: trencant les regles del joc

En una entrevista53 amb Alessandro Vincentelli,  conservador d'exposicions i  recerca,  Alan Butler

admet haver fet ús de mods i fins i tot haver coquetejat amb el nucli del joc GTAV per al seu projecte

Koyaanisgtav:

“Afortunadament, ja existeixen paquets de modificacions i comunitats de modificacions per al joc;

grans grups de persones que modifiquen videojocs i comparteixen les seves modificacions en línia.

Així que una gran part de la meva pel·lícula s'estén molt més allà de la versió que pots comprar a les

botigues. És bastant sorprenent en el que es converteixen aquests jocs quan la societat comença a

cooperar més i a tornar a imaginar el món. Significava que podia usar editors de mapes per a crear

escenes personalitzades usant la biblioteca de 100.000 d'objectes que ja existeixen en el món.”

“També significava que si necessitava replicar un treball de pintura per a un avió 747 d'United Airlines

de la dècada de 1980, algun modder meravellós amb entusiasme per l'aviació ja ho ha compartit en

línia. Vaig haver de programar equips de càmera personalitzats, codificar les limitacions de distància

de la càmera, recodificar com el joc usa els recursos de RAM i GPU en la PC i realment desarmar el

programa perquè el joc realment pogués veure's a si mateix d'una manera més clara.”

A les preguntes de com se sent en el seu espai predilecte dins del joc, i la seva consegüent dificultat

a l'hora de realitzar les preses, declara:

“Gairebé cada vegada que havia de trobar una nova ubicació, era una tasca meravellosa trobar-la i

modificar el joc, si era necessari, perquè funcionés com la pel·lícula. Hi ha coses com quan estava

53. https://baltic.art/whats-on/alan-butler-in-conversation-with-alessandro-vincentelli

Figura 53: Black Mesa, un mod del Half-Life original amb textures millorades.
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filmant la lluna per a aquesta presa icònica quan desapareix darrere del gratacel. GTAV té el seu

propi temps, fins i tot en un sentit cosmològic. Vaig haver de descobrir com jugar amb les dates dins

del joc per a assegurar-me d'estar en el moment correcte del cicle lunar, en l'època correcta de l'any.

Una cosa així  pot  prendre algunes hores per a funcionar i  després un altre parell  d'hores per a

disparar i capturar, però és tan màgic descobrir que el món de GTA té tants detalls. Hi ha un munt de

coses que no podrien succeir en el joc per a les quals vaig utilitzar mètodes de joc molt primitius.”

“De manera similar, en Koyaanisqatsi, hi ha una presa d'un gran camió miner que es veu embolicat

en els seus propis gasos de fuita. No sols vaig haver de llançar pots de gas lacrimogen per a revertir

aquest tret, sinó que vaig fer un mod per al joc que fa que el gas sigui de color negre. I van ser coses

com aquestes que van ser realment divertides de descobrir i explorar, no sols el que el joc estàndard

pot fer, sinó el que es pot explorar a través de l'exploració creativa del món del joc i el seu codi.

D'aquesta manera, la meva pel·lícula no sols té lloc en el món dels videojocs, sinó també en el seu

codi i en les comunitats mod que l'exploren. Hi ha una jove irlandesa en les comunitats mod que va

fabricar cotxes i uniformes de la Garda Síochána (força policial irlandesa) i un autobús Bus Éireann

(empresa de transport nacional irlandesa)”

5.10.3 Les tècniques dels professionals

Respecte a les tècniques i/o eines emprades per alguns fotògrafs esmentats més amunt hem de de

citar en primer lloc a Duncan Harris, el qual diu de si mateix:

«El meu perfil en Steam diu que he jugat 114 hores d'Àlien, 80 de les quals era hackear el joc abans

de prendre qualsevol fotografia. Encara no crec haver acabat el joc. En aquesta imatge particular vaig

haver de congelar la intel·ligència artificial de la criatura i l'animació abans de moure-ho per diferents

habitacions, la qual cosa al seu torn va significar moltes hores de jugar novament fins a trobar la

posició perfecta.»
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“Trobar la química perfecta de llum, posició, expressió i anatomia és molt divertit en jocs com Skyrim

on els resultats són molt individuals.”

Figura 54: "Loss", del videojoc Alien: Isolation, per al projecte

Dead End Thrills.
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I després continua :

“CCP em va deixar utilitzar les eines Jessica (motor gràfic utilitzat per a realitzar vídeos i tràilers) per

a construir escenes des de zero utilitzant el motor, les capes, les escales i manipulant els efectes per

a fins artístics. Les eines són molt volàtils i arcanes però el resultat final parla per si mateix.”

Un altre famós fotògraf és Alan Butler.

Els seus projectes mostren les implicacions materials i filosòfiques que els entorns digitals i les noves

tecnologies mediàtiques suposen per a l'evolució de la cultura visual, la política, les ecologies i les

estructures socials.

Figura 55: "Adept", del videojoc TES V: Skyrim, per al 

projecte Dead End Thrills.
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La seva pràctica també s'estén i enllaça amb el paper de la imatge, abastant una àmplia gamma de

tècniques i processos, que comencen amb arxius de textura i acaben en cianotips54.

Per a Eron Rauch, la imatge de Travels: A photographic Landscape Show, va ser un episodi dins del

seu projecte en World of Warcraft, va ser processada a través d'un cremador làser de pel·lícules i

impresa utilitzant un procés químic tradicional amb gelatina de plata, llavors es veia com una foto

presa amb una càmera de 1800. Les impressions van ser muntades en marcs adornats d'or i es van

mostrar penjades en un arbre i il·luminades per fanals.

El propi Rauch ens explica com una fallada del sistema va resultar ser una troballa i com va resoldre

el seu treball:

“Ocasionalment el motor gràfic fallava mentre estava jugant/fotografiant i ràpidament em vaig fascinar

per com aquests moments de fractura fan visibles les regles ocultes que regeixen aquest món. Aquí

l'aire va deixar de ser transparent i  es va transformar en una brillant sèrie d'ones geomètriques.

Impresos moltes vegades més grans que en la pantalla, aquestes formes tenen l'aparença de l'art

abstracte clàssic.

54. Procediment fotografic monocrom, que aconsegueix una copia en negatiu de l’original en un color blau Prussià.

Figura 56: Imatge del projecte Travels: A photographic Landscape Show.
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Sense cap dubte, la fotografia de jocs és una nova forma d'art: les captures de pantalla es poden

posar i emmarcar, i aquells amb bon ull seleccionaran les millors escenes i les vistes més belles, tal

com ho faria un fotògraf del món real. Les millors captures de pantalla de fotògrafs de jocs famosos

com Duncan Harris , James Pollock , Leonardo Sang i Joshua Taylor es mostren en exposicions,

impreses i emmarcades, i són admirades per milions de jugadors en línia.

5.11. Pioners en la fotografia in-game

Els  videojocs,  a  banda  d’aportar  pur  entreteniment,  també  son  experiències.  No  ens  hauria  de

sorprendre que la  mirada fotogràfica trobi  l’ocasió per  a la captura instantània  en aquests mons

virtuals.  De  fet  el  sorprenent  es  que  la  fotografia  in-game  (amb  motius  purament  estètics,  en

contraposició al fet de documentar victòries o fer una captura per tenir-la com a fons d’escriptori) sigui

encara un terreny relativament desconegut.

Es per això que alguns fotògrafs de jocs han començat a viatjar per aquests indrets virtuals a la cerca

d'instantànies. El més conegut i publicitat d’aquests pioners es Duncan Harris de  DeadEndThrills.,

però ell no es l'únic entusiasmat per aquesta practica. L’artista digital Alan Butler també aprofundeix

en el món de la fotografia in-game amb jocs com Grand Theft Auto V i Red Dead Redemption 2. Les

seves  captures  impreses  i  reproduccions  audiovisuals  han  sigut  exposades  internacionalment

enfocades en el realisme social trobat en els espais virtuals. 

Figura 57: Imatge del projecte Glitchscapes.
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També  trobem a  Eron  Rauch,  artista,  escriptor  i  conservador  d’art  del  qual  els  seus  projectes

exploren  la  infraestructura  de  la  imaginació,  amb  un  èmfasi  en  les  infinites  permutacions  de

subcultures, videojocs, comunicació digital i història de la imatge. Pel que fa a Joshua Taylor, l’hi

atrau més el fet d’experimentar amb la narrativa; el seu projecte titulat «El viatje de Shepard», Taylor

documenta l’arc argumental de la trilogia  Mass Effect per mitjà d’imatges espectaculars d’entorns i

personatges. 

Continuant amb els referents, Martin Geisler es professor de cultura i  mitjans en el  departament

d’assumptes socials de l’Universitat Ernst Abbe de Jena, Alemanya. Geisler fa servir tècniques de

pedagogia del joc i el teatre per a estimular habilitats bàsiques com la creativitat, l'espontaneïtat, la

capacitat d'acceptar les pròpies fortaleses i febleses d’un mateix i contribuir als processos dinàmics

de  grup.  Es  presta  especial  atenció  a  la  construcció  de  projectes  educatius  de  videojocs  i  al

reconeixement dels jocs com a béns culturals. A banda de tot això també es fotògraf d’art.

Per acabar tenim a Roc Herms,  geek, fotògraf,  entusiasta d’Internet, els videojocs i el procés de

digitalització. El seu projecte Postcards from Home intenta documentar les vides virtuals dels primers

ciber-aborígens. «Hacer pantallazo» es un treball materialitzat en forma de diari personal construït a

base de captures de pantalla (un procés que acabarà entenent com la digitalització definitiva de l’acte

fotogràfic) amb el que narra de manera textual la seva rutina diària davant la pantalla. 

5.11.1. Alan Butler –  Down and out in Los Santos

Entrevista: Alan Butler i l'estètica de la recreació del videojoc.

Per a l'elaboració d'aquest apartat hem pres com a base l'entrevista a Alan Butler tant per la seva

abundant informació sobre aquest reconegut autor com per les seves produccions artístiques.

En  l'encapçalament  d'aquesta  entrevista  es  fa  una  extensa  referència  a  la  seva  biografia  que

intentarem a sintetitzar, en la mesura que sigui possible, fent referència únicament a aquells episodis

que  marquen la  seva  trajectòria  com a professional  del  món virtual.  També s'inclou,  en  aquest

encapçalament, un ampli recorregut per diferents institucions i museus on Butler va exposar la seva

obra.

L'entrevista55 es va realitzar via e-mail per Matteo Bittanti al maig de 2017.

La primera pregunta consisteix a recollir qüestions relatives a la formació acadèmica de Butler . Neix

a Dublín en 1981 i després de la seva llicenciatura en Belles arts a Dublín marxa a Singapur. La seva

experiència en aquesta ciutat va ser agredolça en el sentit que igual se sentia atret per ella com que

la rebutjava per considerar que hi havia restriccions en la llibertat d'expressió per part del govern,

però més tard torna al seu Dublín natal on actualment continua treballant.

A la pregunta de quin és la seva relació amb els videojocs, Butler confessa que no va tenir una

videoconsola fins als 20 anys i que a partir d'aquí va sorgir la necessitat d'explorar el funcionament de

55. https://www.gamescenes.org/2017/05/interview-alan-butler-.html
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diversos videojocs tant antics com més actuals. Un dels quals més li va sorprendre va ser GTA V al

costat de The Last of Us.

Les seves exploracions en l'aspecte fotogràfic de GTA V van donar com a resultat la producció d'una

sèrie basada en aquest videojoc que més tard es va convertir en Down and out in Los Santos.

Entorn de 2014-2016 percep un canvi en el món que li envolta i que també afecta a la seva percepció

del món virtual, el qual semblava “esclatar, filtrar i enverinar” el món real. Butler afirma que seria un

bon camp d'anàlisi el de l'estudi de les crítiques quasi marxistes de la societat capitalista tardana en

videojocs com GTA V.

Quan se li pregunta quina és la seva opinió sobre la pràctica de la recreació i les seves prioritats

sobre l'art o el missatge, Butler declara que en aquest moment el que més li interessa és el missatge.

En realitat les seves incursions culturals atenen més la relació crítica entre l'artefacte i la societat

abans que el seu contingut. Per a ell seria com una espècie de marc conceptual. Atén una realitat

ambiental com a objecte de la seva àrea d'exploració.

A continuació fa una llarga explicació del seu procés creatiu en la qual proposa com a mètode de

treball el tractar abans la realitat mateixa i no la simulació dels videojocs. Per a ell la fotografia seria

un bon punt de partida i no prioritzar la simulació que es veu en aquest món sinó la simulació del que

es  veu  d'aquest  món  a  través  d'una  càmera.  Aquí  fa  referència  al  seu  treball  Twenty-

six Gasoline Stations.

En la següent pregunta es fa referència precisament a aquest treball i a les seves arrels. S'esmenta a

Jean Baudrillard i  la seva teoria del simulacre per a relacionar el treball  de Butler amb el projecte

de Ruscha.  En  1963, Ruscha realitza  la  primera  edició  del  qual  és  considerat  el  primer  llibre

d'artista: Twenty-six Gasoline Stations (26 Estacions de gasolina). Fins a 1971 Ruscha va treballar el

Figura 58: Grand Theft Auto V, del projecte Down and Out in Los Santos.

86



gènere del llibre d'artista, ampliant els seus horitzons com a creador, sense deixar de conrear la

pintura o el gravat entre altres expressions plàstiques. 

Per a Butler el treball de Ruscha tampoc seria una obra totalment original, seria un treball basat en

altres llibres de fotografies. Així doncs, Butler creu que aquest treball li va inspirar com una proposta

per a descriure “el real contemporani”. A continuació esmenta dues dones connectades al món de la

fotografia: Sherrie Levine i Elaine Sturtevant. Ambdues podrien ser els seus referents, però prefereix

a la  segona per  la  proposta  del  seu  treball  que  implica  una transgressió  i  és  important  perquè

l'apropiació funcioni.

Tornant a Down and Out in Los Santos (2016) se li  pregunta a Butler quins motius li  van portar a

explorar i examinar la població sense sostre de GTA V. En realitat va ser una conseqüència de jugar

a Grand Theft Auto. No es va adonar fins molt després de l'existència en el videojoc d'aquestes gents

sense llar.  Compte la seva necessitat de sortir  a buscar al carrer a aquestes persones i la seva

experiència ho va deixar perplex en constatar que no s'havia fixat  en ells en la seva vida real  i

quotidiana fins que els va veure dins del videojoc. A més afirma que se sent una cosa incòmoda

perquè no vol que la seva sèrie reemplaci la problemàtica real de la gent sense llar. Hauria de ser

una espècie suporti per a fer una introspecció dels nostres sentiments sobre elements cibernètics

immaterials. Afegeix que el seu projecte no inclou captures de pantalla sinó que s'utilitza una càmera

dins que porta un personatge……

Respecte  a  la  discussió  o  debat  entorn  de si  la  naturalesa  de fotografia  dins  dels  videojocs es

comporta  com una captura  de pantalla,  segons alguns  crítics, Butler contesta  que  li  sembla  una

qüestió filosòfica molt interessant. A continuació esgrimeix raons de caràcter tècnic per a donar a

conèixer  el  funcionament  de  totes  dues  cambres:  l'externa  i  la  interna,  dins  del

Figura 59:  Grand Theft Auto V, del projecte Down and Out in Los Santos.
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videojoc. Butler accepta el qüestionament de l'ús de la paraula fotografia en les seves tècniques però

adverteix que aquests crítics s'equivoquen en els seus supòsits.

Butler creu que els seus postulats sobre la singularitat del moment estan en la línia del Moment

Decisiu de Henrry Cartier-Bresson156 i del “punctum” de Roland Barthes57.

Una de les preguntes es refereixen al seu experiment Haifisch. Butler assenyala que es tracta d'una 

espècie de metàfora sobre l'opressió del software, semblança al que ocorre en The Truman Show, 

però en lloc de xocar contra una paret el personatge es troba amb la seva desaparició.

Quan la pràctica del remake, l'entrevistador comenta l'apropiació del clàssic documental experimental

KOYAANISQATSI (1983) de Godfrey Reggio. Butler defensa la seva proposta argumentant que el

resultat  val  la  pena  perquè  persegueix  que  l'espectador  tingui  l'oportunitat  de  reflexionar  i

reconsiderar  la cartografia com va fer  en part  J.L.  Borges en el  seu text  Sobre l'Exactitud en la

ciència.

56. Un concepte que sorgeix de la seva visió de la fotografia com “l'únic mitjà d'expressió que fixa sempre l'instant precís i 
fugitiu”, l'anticipació que ha de tenir el fotògraf a l'hora de percebre la realitat i preparar-se per a capturar una imatge única i 
irrepetible.
57. Roland Barthes assenyala dos elements en una fotografia: el Studium i el Punctum. El Studium té a veure amb la cultura i 
el gust. [...]” En canvi, el Punctum d'una fotografia és aquest atzar que en ella em despunta, sorgeix de l'escena com una fletxa
que ve a clavar-se i desperta els meus sentiments”.

Figura 60: Exposició al Galleri CC, Malmö, per al Malmö Fotobiennal 2017.
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Figura 61: Exposició al Galleri CC, Malmö, per al Malmö Fotobiennal 2017.

Figura 62: Exposició al Galleri CC, Malmö, per al Malmö Fotobiennal 2017.
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Per a finalitzar aquest apartat direm que l'enfocament conceptual de Butler sobre temes rellevants i la

seva  meticulositat  en  el  lliurament  d'aquestes  idees  ha  elevat  el  seu  treball  per  sobre  d'altres

fotògrafs del joc.

El que enforteix el seu treball és combinar aquest enfocament conceptual amb un procés molt intens.

Està molt compromès i, al mateix temps, també és molt capaç de reflexionar. Té un coneixement molt

ampli de tots els actors involucrats i això és el que fa que les seves imatges funcionin i siguin més

fortes en comparació amb unes altres.

5.11.2. Duncan Harris – DeadEndThrills and Art

Podríem dir  que  Duncan Harris  és  un  d'aquests  primers  precursors de la  fotografia  in-game.  El

periodista de videojocs d'origen britànic realitza el que ell anomena «turisme de videojocs», que en

paraules seves ve a dir «es tracta de reescriure les regles del joc i acostar-s'hi al seu món com si

fossis un turista58».

La  seva  obra  DeadEndThrills presenta  una  col·lecció  actualitzada  regularment  d'impressionants

fotografies.  Cadascuna de les seves imatges ha sigut minuciosament capturada des de versions

58. Podríem dir que aquest concepte encaixa millor en aquells jocs on es permet des de el primer moment la lluire circulació I 
exploració dels escenaris per part del jugador/personatge (els anomenats sandbox), alguns exemples serien GTA V, Red Dead
Redemption 1 i 2, la saga The Elder Scrolls, etc. 

Figura 63: Exposició al Galleri CC, Malmö, per al Malmö Fotobiennal 2017.
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modificades de jocs d'ordinador  populars com ara  Skyrim,  la  saga  Batman i  The Witcher,  entre

d'altres.

Harris és molt obert sobre el seu procés creatiu, que generalment implica ajustar la configuració del

joc escollit  amb una sèrie de modificacions,  com ara tècniques i  algoritmes de suavització de la

imatge  (FXAA),  millora  de  textures  i  camp  de  visió.  En  nombroses  ocasions  també  fa  servir

l'anomenada «càmera de depuració59», que separa la posició de la càmera del joc (sigui situada en

primera o tercera persona) i li permet situar-la on vulgui. De vegades, aquestes modificacions no

estan  pensades  per  suportar  la  configuració  estàndard  del  joc,  pel  que  acaba  per  convertir

l'experiència lúdica en un malson.

L'autor explica que eliminar el soroll i la distracció del videojoc és la part fàcil, però que a l'hora de

crear o embellir la narrativa d'una escena és quan es converteix en un veritable repte. Prenent com a

exemple  Skyrim, voler recrear la lluita de Gandalf  contra el Balrog a El senyor dels anells en un

context  similar, pot  portar  a  l’extrem el  rendiment  de la  maquina sobre la  que estigui  treballant,

arribant a aturar-se de manera abrupta, però no sense abans poder polsar «el disparador» en el

moment adequat.

59. En molts casos, s’aconsegueix accedir a aquesta funció per mitjà de línies de comandament d’ordinador o software de 
tercers (Hattiwatti Cinematic Tools, Fran’s Bouma Injectable Generic Camera System, etc.)

Figura 64: "Wraithlike", del videojoc 

Batman: Arkham City per al projecte 

Dead End Thrills.

Figura 65: "A Certain Smile", del 

videojoc Batman: Arkham City per al 

projecte Dead End Thrills.
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En una entrevista realitzada a la web KILLSCREEN, Harris ens parla sobre la controvèrsia existent

entorn de l'opinió dels detractors d'aquesta pràctica i  els que realitzen treballs artístics en aquest

medi. Comenta que la gran majoria de detractors esgrimeixen l’argument de que “només es tractar de

polsar una tecla”,res més lluny de la realitat.  Agafant com a exemple el videojoc  Alien: Isolation,

constata que es necessita tenir el control absolut sobre la càmera per tal de poder realitzar les seves

captures, i a la vegada secundar-se en eines de tercers (Cheat Engine60) i de l’atmosfera que ofereix

el producte (il·luminació, ambientació, etc.).

60. Software que permet accedir a certes parts I elements d’un videojoc (codi font, variables, etc.) I modificar-les per alterar el 
seu comportament.

Figura 66: “The Blades” , del videojocThe Elder Scrolls V: Skyrim per al projecte 

Dead End Thrills.
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Figura 67: “Atlasalt” , del videojocThe Elder Scrolls V: Skyrim per al projecte Dead 

End Thrills.

Figura 68: "Ripley's Game", del videojoc Alien: 

Isolation per al projecte Dead End Thrills.
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Figura 69: "Dragon Age", del videojoc Alien: Isolation per al projecte Dead 

End Thrills.
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Figura 70: "Bad blood", del videojoc Tomb Raider per al projecte Dead End Thrills.
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Ell en cap moment es considera un fotògraf de videojocs, ja que assumir aquest títol, segons el seu

punt de vista, comportaria apropiar-se del crèdit artístic del treball realitzat per una altra persona. En

el seu lloc prefereix definir-se com una persona que a través de la seva obra ajuda tant de manera

comercial (vendes), com inspiradora, com de convencional (cultura popular), com a objecte d’estudi,

etc.

El periodista de videojocs anglès compara les seves fotos de jocs plenes d'estil i brillantor retocades

per a lluir encara millor amb la foto fixa en les produccions cinematogràfiques. I, igual que aquestes,

el  seu  treball  cada  vegada és  més utilitzat  professionalment  per  les  companyies  de  jocs  per  a

promocionar els seus productes. 

La fotografia professional de videojoc que realitza Harris és impactant per dret propi, però ell no és

l'únic fotògraf amb entusiasme pel «turisme de videojocs» i la convergència entre els espais virtuals i

la fotografia.

Figura 71: "Rise and Shine", del videojoc Control 

per al projecte Dead End Thrills.
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5.11.3. Eron Rauch – A land to die In

Aquest artista polifacètic no sols dedica temps a diverses activitats artístiques sinó a més escriu

obres i dissenya projectes que indaguen en les profunditats de la imaginació enfocant-los des de la

perspectiva d'intercanvi de subcultures, videojocs, història de la imatge i comunicació digital.

Va rebre de l'Institut d'Arts de Califòrnia el títol de MFA, on continua impartint classes de fotografia.

Entre les persones que més li  van influenciar destaquen Allan Sekulla i Michael Asher. El treball

desenvolupat per Rauch sovint reutilitza plataformes i espais que se surten de l'estandarditzat de les

arts visuals i això ho fa intencionadament per a atreure a noves converses a col·lectius dispars.

Els seus primers passos en captures de pantalla de mons virtuals de videojocs donen com a resultat

el seu cicle  Travels / Land to Die In, i  Bridges of Desire, un documental fotogràfic en les primeres

convencions d'anime als EUA.

Es  pot  dir  que  Rouch  compatibilitza  diverses  activitats  realitzant  exposicions,  publicant  llibres,

assajos, escrits crítics, entrevistes i articles. A més va publicar un llibre de fotos en 2020, Such is the

Power of the Empty Lot, sobre visions virtuals de Tòquio, amb heterotopies a Londres.

També actua  com a conservador  –col·laborador  de  la  secció  de  fotografia  contemporània  de  la

pròxima exhibició Repro Japan del William's College Art Museum, on va seleccionar l'esdeveniment

en línia Screen Knowledges: Origins for Photo.

Com a afeccionat a la música se'l coneix pel disseny i direcció de prop de cent àlbums.

El treball de Eron Rauch tracta d'explorar i desafiar les idees preexistents en les arts, i en la història,

utilitzant per a això el canvi de llenguatges fotogràfics, així com uns certs sentiments com la solitud i

l'aïllament.

Figura 72: Captura del videojoc World Of Warcraft per al projecte A Land To Die In.
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Les seves recerques sobre vestuari i fotografia han estat recollides en la revista Macadàmia i el seu

projecte sobre mons de jocs virtuals,  "A Land to Die In" s'ha mostrat en la galeria  Second Life del

Williams Collage.

Rauch ens compta en el seu article que es troba entre dues postures oposades pel que respecta a

les seves amistats. D'una banda els seus amics que treballen en el món del disseny de videojocs i

per  l'altre  amistats  que  participen  en  activitats  artístiques.  A  vegades  es  troba  embolicat  en

discussions que a ell li semblen absurdes com aquelles que afirmen que la fotografia de videojocs és

art i a continuació un altre grup afirma que no, que no pot ser considerat un art. El molesta bastant

pensar en el fons de la discussió.

Aquest artista confessa que un dels efectes d'estar atrapat enmig dels dos arguments era que podia

haver-hi rascades accidentals i a continuació diu que se sentia disgustat i malinterpretat.

Com a resposta a aquestes pressions, compte que tenia la necessitat de pensar en la fotografia com

en altres arts i que es trigaria algun temps a reconèixer-li la categoria d'obra artística. Creu que al

principi  la  gent  no  concedeix  el  reconeixement,  com  va  passar  amb  la  fotografia  en  els  seus

començaments,  simplement  perquè  desconeix  la  seva  dimensió  expressiva  i  artística.  I  apunta

literalment:”De  fet,  el  que  fa  que  IGP  /  fotografia  virtual  sigui  interessant  és  que  aquest  espai

aparentment nou per a l'art està recreant arguments similars de la història primerenca de la fotografia

“.

Per a Eron Rouch el món de la fotografia, llavors com ara, els diversos gèneres i usos de les imatges

són com l'estat de la relació d'un amic: "És complicat".

Figura 73: Collage de World of Warcraft per al projecte A Land To Die In.
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A  continuació  ens  introdueix  en  una  llarga  dissertació  sobre  les  quatre  categories  a  les  quals

anomena divisions de fotografia: "Art",  "Afeccionat",  "Artesà" i  "Vernacle", però prèviament fa una

mica d'història.

Comença per la categoria de la fotografia vernacla, de la qual afirma que pertanyen a la immensa

majoria de les fotografies convencionals.  Són fotos comunes, d'assumptes nimis sobre els quals

ningú diu que són art. Compara aquest tipus de fotografia amb la llista de de la compra d'una persona

corrent i  la llista de Shakespeare. Igualment opina sobre el  concepte de vernacle respecte a les

captures de pantalla.

En segon lloc explica el  que significa  la fotografia  artesanal.  Per  a Eron Rauch aquest  tipus de

fotografies són també bastant corrents. Serien aquelles fotos realitzades per agents especialitzats

com podrien ser les de tanques publicitàries, anuncis i fins i tot aquelles orles col·legials o el pòster

d'algun famós.

En el format IGP seria l'equivalent a tot el relatiu a la il·lustració del  packaging dels videojocs, com

una altra mena d'anuncis.

Sobre  la  fotografia  amateur  (menor  que  la  fotografia  artesà)  comenta  que  hem d'abandonar  la

connotació negativa de la paraula aficionat. A més ens aclareix que no significaria novençà en el

sentit literal de la paraula sinó més per a designar a algú que no fa les coses per diners sinó més

aviat perquè les estima, perquè li encanta el que fa.

Seria  aquell  tipus de fotografia  que realitza  alguna persona per  al  seu gaudi  personal  amb una

important càrrega d'habilitat, diversió i bellesa.

Traslladant aquesta manera a l'enfocament IGP serien aquelles captures de pantalla que la gent

publica en mitjans digitals, però que potser no serà susceptible de ser exposada temps després al

Louvre.

Finalment parla sobre la fotografia artística.

Per a Eron Rouch aquesta categoria està menys present que qualsevol altra a causa del menor

nombre d'obres produït en ella. Es tracta d'un antic debat sobre l'art històric i el contemporani. Encara

que l'artista afirma que per a ell qualsevol cosa pot ser art no deixa d'advertir el perill que suposa

posar aquesta etiqueta que portaria a la confusió de tota la teoria de l'art i crítica.

Acaba amb una reflexió sobre la fina línia que separa l'obra amateur de l'obra artística i posa com a

exemple al pintor Vicent Van Gogh, l'obra artística del qual va ser repudiada en el seu moment per a

després ser aclamada com una de les majors manifestacions artístiques.

Tanca  aquest capitol  afirmant que les categories són una mica arbitràries i  mutables pel  que no

s'hauria de fer ús exclusiu d'alguna d'elles en detriment de les altres.

El seu assaig conclou amb la declaració d'intencions del propi Eron Rauch que en escriure'l la seva

única  intenció  era  la  de  mantenir  una  discussió  sobre  la  fotografia  IPG  de  manera  més  útil  i

sofisticada. I puntualitza: “Ja sigui que parli de IGP o de fotografia analògica, se sorprendrà del molt

que millora la conversa quan para esment al context de la imatge “.
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Al marge de la consideració que la fotografia IPG sigui art o no, Rouch planteja una qüestió de molta

importància per a ell: “aquestes fotos també poden transmetre veritats profundes sobre les nostres

complicades vides virtuals modernes”.

5.11.4. Joshua Taylor – Distant Sadness

Joshua Taylor, un autoproclamat entusiasta del cafè i resident a Richmond, Virgínia, és també un

mestre de la fotografia in-game. L'autor retrata la solemnitat i el buit dels espais dels videojocs, tant

en contextos urbans (Mirror's Edge) com "naturals" (Star Wars: The Old Republic).

Els seus inicis és remunten cap a 2007, quan s'iniciava a la fotografia convencional amb l'adquisició

d'una CANON A-Series, i viatjant a través de l'Europa Occidental va anar creixent la seva passió per

aquest medi. Més tard, concretament al 2011 coneix una nova "disciplina" anomenada screenshotting

o screenshot tourism, encapçalada per Duncan Harris i el seu projecte DeadEndThrills.

Amb el temps, Joshua va anar guanyant experiència i notorietat en aquesta pràctica, fins al punt

d'aparèixer en articles i blogs, referenciat com a un pioner en aquesta nova manera de fer fotografia.

A diferència de Harris i Geisler, Taylor no concentra tots els seus esforços en oferir fotografies amb

un nivell  de postprocessat elevat,  sinó que hi  posa més el  pes en la narrativa;  per posar-ne un

exemple, el seu projecte titulat "El viatge de Shepard", Taylor intenta documentar l'arc cronista de la

trilogia Mass Effect per mitjà d'impressionants imatges d'entorns i retrats de personatges gairebé de

pel·lícula, mentre que a "Sunrays", juga amb les llums i ombres dins el brutal i hostil món de Rage.

El fundador i editor del medi videogamestourist.at, Rainer Sigl, li realitza una entrevista sobre un dels

seus projectes més notables. A Distant Sadness, Taylor confessa que realment no va tenir un únic

Figura 74: Captura del videojoc Mass Effect per al projecte A Shepard’s Journey.
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fotògraf  referent  a  l'hora  de  gestar  el  projecte,  sinó  que  va  ser  fruit  del  treball  de  diverses

personalitats dins del gènere de la "fotografia de guerra".

En resposta a la pregunta sobre com aconsegueix les seves captures, l'artista argumenta que en el

cas  del  videojoc  Battlefield  3 jugava  amb  les  animacions  del  personatge  a  l'hora  de  canviar

d'armament, i que en el moment adequat capturava l'instant on el qual l'arma no era visible. Més tard

visualitzaria la imatge en un monitor a pantalla completa,  per a continuació realitzar de nou una

captura amb el seu iPhone, aconseguint l'efecte que buscava.

L'entrevistador l'hi pregunta pel seu estil en blanc i negre tant característic que impregna les seves

fotografies, al·legant que li generen una reminiscència a les de l'arxiconegut Robert Capa, al que

Taylor respon que es tracta d'una qüestió purament d'estètica. Acabant l'entrevista ens comenta que

un dels aspectes més interessants dintre de la fotografia in-game és la de poder contemplar aquests

mons virtuals des de els ulls de la fotografia, la seva essència, amb les seves llums i ombres.

Ha  tingut  l'oportunitat  de  col·laborar  amb  empreses  com  McCann  London,  CRAFT  London,

PhotoWorld China, Polka i Microsoft Xbox.

Figura 75: Captura del videojoc Battlefield per al projecte Distant Sadness.
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Figura 76: Captura del videojoc Battlefield per al projecte Distant Sadness.

Figura 77: Captura del videojoc Battlefield per al projecte Distant Sadness.
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Figura 78: Captura del videojoc Battlefield per al projecte Distant Sadness.

Figura 79: Captura del videojoc Battlefield per al projecte Distant Sadness.
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5.11.5. Martin Geisler – Avatars in-game

D'ascendència  alemanya,  Geisler manifesta  en el  seu perfil  que es va graduar a l'Escola  d'Art  i

Disseny  Walter  Gropius  i  va  estudiar  pedagogia  social  en  la  Universitat  de  Ciències  Aplicades

d'Erfurt. 

El seu currículum acadèmic i professional demostra la seva gran capacitat com a docent i com a

escriptor.  Són moltes les publicacions, tant llibres com articles, que recullen aspectes de la seva

trajectòria en la tasca educacional i de la seva gran afició com a fotògraf d'art.

Va realitzar el  seu doctorat  sobre el  tema "El  mite dels  clans -  Dimensions i  estructures de les

comunitats de jocs de computadora" (2008). Després va treballar com a professor d'educació en

mitjans independents i e-learning en la Universitat de Ciències Aplicades d'Erfurt. Des de 2011 ocupa

la càtedra de cultura i mitjans de comunicació en la Ernst-Abbe-Hochschule Jena en el departament

d'assumptes socials.

Des de 2007 ha dirigit l‘Institut d'educació en mitjans per a jocs de computadora - Spawnpoint i també

ha estat el portaveu estatal de la Societat per a l'Educació en Mitjans i la Cultura de la Comunicació

(GMK) de Turíngia des de 2014.

Figura 80: Captura del videojoc Battlefield per al projecte Distant Sadness.
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L'enfocament del seu ensenyament és l'autopercepció i la percepció dels altres en la comunicació

cultural, la influència dels mitjans en la socialització i les habilitats mediàtiques. L'atenció se centra en

una qualificació orientada a la pràctica del coneixement del marc social i individual, polític, econòmic,

ideològic i estètic. 

Geisler utilitza tècniques de pedagogia del joc i el teatre per a promoure habilitats bàsiques com la

creativitat,  l'espontaneïtat,  la  capacitat  d'acceptar  les  pròpies  fortaleses  i  febleses  i  participar  en

processos de dinàmica grupal. Es presta especial atenció a la construcció de projectes educatius de

videojocs i al reconeixement dels jocs com a béns culturals.

Figura 81: Captura del videojoc Battlefield.
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Des de l'1 d'abril  de 2017, el departament d'assumptes socials de EAH Jena ofereix el màster a

temps parcial en "Educació sobre el joc i els mitjans". Prof. Dr. Martin Geisler va desenvolupar el curs

i és el director d'aquest.

L'aportació de Geisler a la cultura en general  i  en particular a l'educació, es fa patent en el seu

projecte El meu avatar i jo. La seva atenció al món de la comunicació li porta a la realització de

diversos projectes, entre els quals es troba l'abans esmentat i altres treballs. En El meu avatar i jo,

Geisler desenvolupa un treball d'identitat usant personatges de jocs de computadora.

Segons el propi Geisler, en el projecte els joves creen substituts virtuals. Es vincula amb el món dels

"nadius digitals" i  permet un intercanvi a un nivell  personal profund sobre similituds, diferències i

anhels dels joves en el món real.

La seva teoria es basa en fets comprovats com seria la gran quantitat de joves que reprodueixen els

videojocs, s'apassionen i això es converteix en una devoció subjectiva. Aquest fet fa que no sols el

joc constitueixi una diversió sinó que a més es pugui expressar la creativitat amb el joc en si.

Es  tracta  d'un  taller  experimental  on  els  joves  participants  aprenen  quines  parts  de  la  seva

personalitat  col·loquen  conscient  o  inconscientment  en  la  creació  del  seu  avatar.  També  han

d'assumir la responsabilitat d'aquest personatge en joc.

Realment pot resultar una eina eficaç per a entendre els processos d'identificació entre jugadors i

personatges, podent extreure conclusions a nivell didàctic.

Una altra mostra de la seva producció escrita ho constitueix l'article “Educació cultural en el camp de

la tensió entre residents digitals i visitants digitals”.

En aquest article es tracten qüestions com la cohesió social. Per a Geisler és molt important educar

en aquesta direcció i per a això utilitza l'educació en mitjans.

Figura 82: Captura del videojoc Tomb Raider.
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Enfront del binomi  Homo ludens /  homo economicus, Geisler defensa la postura del primer perquè

considera molt important aquest concepte en l'actualitat.

Un altre vessant en els seus estudis seria la veta artística. Geisler creu que s'ha fet un pas important

en concedir-li  un valor artístic i  estètic als jocs digitals .El reconeixement per part del Consell  de

Cultura Alemany en 2008 ha fet que jugadors i educadors de mitjans vegin en això un actiu cultural

amb efecte positiu. Després de citar a Huizinga i a Hüther, Geisler afirma que el joc forma part d'un

mitjà que convida als usuaris a expressar-se, desenvolupar, interpretar o crear una cosa nova.

Creiem que la figura de Geisler com a professional de l'educació ha quedat prou estudiada però ara

ens interessa abordar la seva faceta de fotògraf in-game. Encara que el potencial dels videojocs va

més enllà del pur passatemps i el propi Geisler posa el focus en la seva capacitat per a la creativitat,

per a molts crítics no passa de ser alguna cosa fora dels cànons de l'art.

Segons s'expressa en el Compendium de la Universitat de Jena , Geisler afirma que la fotografia dins

del joc no és diferent de la fotografia clàssica.

Figura 83: Captura del videojoc The Elder Scrolls V: Skyrim.
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Per a arribar a aquesta consideració explica que en la perspectiva de primera persona , el jugador

controla  una càmera incorpórea,  per  dir-ho així,  i  jocs de món obert  com  Skyrim que permeten

l'exploració  lliure  d'un  entorn  que,  en  la  seva  grandària,  guarda  innombrables  motius,  (obra  de

dissenyadors, artistes i programadors). Per a ell l'observació d'aquests mons la fa des del punt de

vista subjectiu, seleccionant imatges i posant l'ull en aquella secció que li permeti la composició i el

moment perfecte. Això constitueix l'assoliment sobirà del fotògraf. Geisler declara que ell  no crea

l'entorn en el qual es mou però sí que l'ocupa amb les seves vivències i creu que ha de confiar en els

seus creadors.

Figura 84: Captura del videojoc Arma.
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Figura 85: Captura del videojoc Battlefield.

Figura 86: Captura del videojoc Battlefield.

109



5.11.6. Roc Herms – Postcards from Home

Nascut a Barcelona al 1978, Roc Herms divideix la seva professió en dos mons: la de publicista al

real, i la de fotoperiodisme al digital. O en altres paraules: fotògraf en el món real i fotoperiodista en el

virtual. Era director d’art fins que un viatge a la Xina descobreix que amb la seva primera càmera pot

tractar els temes que més l’atrauen d’una manera natural i instintiva, i amb el temps acaba deixant el

seu treball per dedicar-se plenament a la fotografia.

“Postcards From Home” és el seu projecte més rellevant. En ell, retrata i entrevista els ciberhabitants

del videojoc PlayStation Home, el món tridimensional de Sony amb més de 23 milions d’usuaris amb

una identitat pròpia que interactuen entre si. 

És allí on ha trobat a personatges com Joanna Dark, pseudònim d'algú que en la seva vida virtual es

vesteix i fotografia amb múltiples conjunts que compra amb diners del joc, per a després compartir

aquestes imatges amb centenars de noies en fòrums d'Internet que utilitzen com a plataforma per a

debatre sobre la moda no tangible. O altres com Darth Granny, una sexagenària resident a Hawaii

que compatibilitza dos comptes i 18 avatars que li permeten “l'oportunitat de ser qualsevol; qualsevol

cosa, qualsevol edat, raça, color, grandària, etc.”, al mateix temps que escriu per a una revista que es

publica exclusivament en Home. O als Homelings, el més pròxim a una secta pròpia de la comunitat

online, fundada per un militar de l'exèrcit dels Estats Units en actiu que és conegut entre els seus

acòlits sota el pseudònim de Mother, i que organitzen exposicions i realitzen rituals virtuals amb noms

tan suggeridors com les Dramatic Walks.

Figura 87: Captura del videojoc PlayStation Home del projecte Postcards from Home
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Tots aquests personatges i moltíssims més són els que es poden trobar bussejant en el seu extens

projecte. ells li han permès continuar avançant en el seu afany d'investigar, catalogar i representar en

primera persona aquestes noves societats paral·leles. Un objectiu que aconsegueix complir a través

de fotografies a l'estil purament documental, en les quals lluny d'ocultar-se, com feia en els seus

inicis,  Herms  s'ofereix  com  a  guia  en  primera  persona.  És  el  seu  avatar  el  que  ens  ajuda  a

comprendre aquest món virtual en el qual les paraules són visibles i fotografiables, complint per art i

gràcia dels programadors i dissenyadors informàtics de Home un somni que tots hem tingut alguna

vegada. Fotografiant les seves trobades i amb entrevistes directes i senzilles ens permet aprofundir

en les persones i idees que existeixen dins dels seus avatars, sense tampoc deixar de costat tot tipus

de documents com a e-mails, captures de pantalla o converses en xats, amb les quals tracta de

mostrar-nos  com  la  tecnologia  ofereix  noves  possibilitats  en  les  relacions  socials  abans

inimaginables.

També es autor de “Hacer Pantallazo”, un diari intim a base de screenshots amb el que documenta el

seu dia a dia davant la pantalla. Les seves obres han estat exposades en el Centre d’Arts Santa

Mònica de Barcelona, el Circulo de Bellas Artes de Madrid, el Noordelicht Photo Festival d’Holanda o

el Platine Festival d’Alemanya.  

Li obsessionen les societats paral·leles. I la seva feblesa: les identitats col·lectives minoritàries i les

noves  tecnologies.  Assegura  que  el  que  més  li  agrada  de  fotografiar  el  món  digital  és  poder

fotografiar paraules. En el món cibernètic també s'ha apropiat de la sèrie de fotografies de Ai Weiwei

dedicant un gest desafiant a diferents llocs icònics del món. 

El seu treball s’enfoca en aquells grups socials on ell forma o ha format part, tot i que paradoxalment

no busca la narració en primera persona, sinó que es presenta com un observador extern.  Son

imatges sobre grups que ell coneix bé, però que lluny de mostrar el seu punt de vista sobre aquesta

Figura 88: Captura del videojoc PlayStation Home del projecte Postcards from 

Home.
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subcultura, ofereix una visió el mes documental i tipològica possible, orquestrant una catalogació de

jugadors en la que s’inclou, però tan sols com un més. 

En fotografia publicitària ha treballat per a Audi, Volkswagen, Nike, Adidas o Bisolgrip. A més a més,

en gairebé tots  els seus projectes,  Roc el  que fa és qüestionar  -amb sentit  de l'humor-  el  mitjà

fotogràfic i les noves tecnologies.
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6. Metodologia

Per a aconseguir els nostres objectius s'estableix una metodologia basada en recerca qualitativa i

en l'analítica interpretativa: Recollida de dades, recerca, fonts bibliogràfiques i anàlisis d'aquestes.

Aquest  mètode s'aplicarà  per  mitjà  de tècniques com són  l'anàlisi de continguts i  l'entrevista

qüestionari.

Les  tècniques  d'anàlisis  d'informació  són  principalment  descriptives  i  tenen  com  a  objectiu

comprendre o entendre una realitat a partir de diferents perspectives.

S'han utilitzat les tècniques d'anàlisis de contingut posant el focus analític en la bibliografia existent i

referida a l'estudi que ens ocupa. També, s'ha realitzat un estudi de les aportacions tant d'experts

com de persones connectades d'alguna manera amb la pràctica del screenshotting.

Hem  triat  aquesta  modalitat  qualitativa  perquè  una  de  les  seves  característiques  principals  es

manifesta en la seva estratègia per a tractar de conèixer els fets, processos, estructures i persones

de manera completa.

Una altra qüestió que ens acosta a aquesta estratègia és la seva capacitat de fer menys comparables

els procediments a nivell general, és a dir, se centra més en la fenomenologia i en l'interaccionisme

simbòlic i no en la generalització.

Tècnica  de  l'entrevista  qüestionari:  Hem  triat  aquesta  modalitat  pel  fet  que  entenem  que  una

entrevista  en profunditat  requereix  una sèrie  de circumstàncies  que  en aquests moments  no és

possible propiciar.

Decidim enviar diversos e-mails a persones que no sols practiquen la fotografia in-game sinó que, en

algun cas, són professionals o docents en l'àrea de la comunicació. Dels e-mails enviats només van

ser contestats i confirmats dos. Es van enviar 2 entrevistes qüestionari amb un total de deu preguntes

cadascuna en les quals s'incloïen aspectes tant professionals com més personals.

Les raons per les quals hem triat aquest format d'entrevista han estat, d'una banda, de temps. L'altra

és que en ser  online, no poden ser massa extenses. En principi pensem que seria una aportació

significativa d'uns perfils tant acadèmics com pràctics sobre l'estudi dels videojocs i el screenshotting,

ja que  el  temps  invertit  en  la  recerca  per  al  projecte  ha  sigut  molt  interessant  en  quant  a

coneixements,  però  també creiem que les aportacions  que puguin  fer  algunes personalitats  que

també s’hi dediquin en aquest àmbit i l'experiència que en podem extreure tinguin la seva rellevància

com a reflexions i conclusions formulades per terceres persones i no personalment nostres.  
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7. Planificació

7.1. Fites principals

Les fites principals del projecte son:

Data Descripció

16 de setembre de 2020 Fita externa: Inici de curs

29 de setembre de 2020 Entrega de la PAC 1

30 d’octubre de 2020 Entrega de la PAC 2

01 de desembre de 2020 Entrega de la PAC 3

11 de gener de 2021 Entrega de la PAC 4

7.2. Diagrama de Gantt

Fes clic aquí per accedir al document PDF amb el diagrama de Gant, i aquí per accedir al PNG.

7.3. Diagrama de Pert
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8. Procés de treball/desenvolupament

El procés de treball/desenvolupament s'inicia amb el procediment de cerca, una vegada que hem

concretat la nostra proposta de treball i fixat els objectius generals i específics en la PAC1.

Al començament van sorgir dubtes en el plantejament del projecte que van anar aclarint-se mitjançant

les correccions i indicacions del professor-tutor. A mesura que s'anava avançant es van concretar les

fases de cadascun dels apartats proposats.

Tractant-se  d'un  treball  sobre  una  activitat  relativament  recent,  es  va  pensar  que  les  recerques

acadèmiques dutes a  terme resultarien escasses,  la  qual  cosa representaria  una limitació  per  a

obtenir una informació acreditada. No obstant això la cerca anava donant resultats i es va comprovar

que existien estudis i recerques d'alguns autors en diversos repositoris acadèmics.

Per a la cerca d'informació hem utilitzat, preferentment, bancs de dades i repositoris acadèmics de

caràcter nacional, alguns dels quals s'indiquen més a baix:

Dialnet és una de les majors bases de dades de continguts científics en llengües iberoamericanes i

compta amb diversos recursos documentals: Articles de revistes, Articles d'obres col·lectives, Llibres,

Actes de Congressos, Ressenyes bibliogràfiques, Tesis doctorals.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori cooperatiu des del qual es poden

consultar,  en accés obert,  els  articles a  text  complet  de revistes científiques,  culturals  i  erudites

catalanes.

Portal d'accés obert al coneixement de la UPC-UPC Commons.

El  dipòsit  institucional  de  la  UPC  recopila,  gestiona,  difon  i  preserva  la  producció  docent  i

investigadora dels membres de la comunitat universitària en accés obert: articles de revista, reportis

de recerca,  participacions en congressos,  projectes de fi  de carrera,  treballs  de fi  de grau,  tesis

doctorals, materials docents i altres documents acadèmics.

RiuNet. Repositori Institucional Universitat Politècnica de València

És gestionat per la Biblioteca, l'objectiu de la qual és oferir accés en Internet a la producció científica,

acadèmica i corporativa de la comunitat universitària amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i

fer-la accessible i preservar-la.

El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona és el repositori institucional que conté en format

digital les publicacions en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del

professorat i altres membres de la comunitat universitària.

Redalyc.org

Sistema d'Informació Científica Redalyc Xarxa de Revistes Científiques

Accés Obert sense fins de lucre propietat de l'acadèmia Universitat autònoma de l'Estat de Mèxic
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Mosaic Revista de la UOC (Blog multimèdia UOC)

També es va utilitzar un ampli ventall de pàgines web, especificat en la bibliografia web.

8.1. El procés de selecció

A partir de la informació recopilada, la tasca més intensa es va fixar en la selecció d'aquells materials

amb major adequació per a l'elaboració del projecte. És evident que no tota la literatura acadèmica se

centrava en els punts a tractar, per la qual cosa era necessari un criteri selectiu del que veritablement

seria una aportació vàlida.

8.2. Procés d'anàlisi

Una altra tasca de màxim interès consisteix en el processament o anàlisi de les dades ofertes pels

documents  oposats  i  seleccionats.  Atès  que  és  un  procés  que  requereix  atenció  i  una  lectura

reflexiva, comporta una certa dedicació i porta el seu temps. Es va intentar una anàlisi comparativa

entre  diferents  autors  en  diversos  documents,  entre  els  quals  destaquen  dues  tesis  doctorals  i

diversos articles de rellevància.

8.3. Procés d'elaboració /redacció

Abans de començar a redactar s'ha traçat un guió preliminar i els diferents apartats del treball.

Durant el procés de redacció del text ha estat tinguda en compte la normativa que regeix per a a

elaboració de documents acadèmics recomanada per la UOC.

S'ha tractat de realitzar un text estructurat i redactat amb un estil acadèmic.

És important utilitzar un registre lingüístic apropiat  a l'àmbit  que ens ocupa, emprant termes que

facilitin la comprensió del nostre treball.

Finalment farem referència a l'argumentació i referenciació de textos. Es tracta de reforçar l'exposició

de la nostra proposta mitjançant l'opinió raonada d'autoritats en la matèria. La referenciació és un

requisit que s'ha de complir en tot text de nivell acadèmic per a identificar les fonts consultades.

8.4. Revisió

S'ha de tenir en compte la importància d'aquesta tasca per a optimitzar el procés de redacció, és a

dir, tornar a llegir text de manera global i modificar aquells paràgrafs o expressions que no quedin

prou clars, és a dir, comprovar la manera en què estan escrits i vetllar per una expressió lingüística

apropiada.
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9. Conclusió

Una vegada desenvolupades les diferents etapes relacionades amb el nostre Treball Final de Grau,

realitzarem una valoració del mateix.

Des de el començament s’ha volgut tractar l’objectiu d’aquest treball, acostar el món de la fotografia

in-game a les persones no coneixedores o no experimentades amb la fotografia i els videojocs. Per

tant,  primer  s’ha  hagut  de  consultar  si  existien  estudis  previs  que  tinguessin com  a  matèria

d’investigació els videojocs. Hem trobat que aquests no només ocupen el camp de l’entreteniment,

sinó que també han sigut objecte de cultura, tant influent que ha arribat arrelar en altres disciplines

artístiques com la literatura i  el cinema. També ha tingut protagonisme en el canvi social,  doncs

gràcies als estudis que s’han anat realitzant al llarg del temps han demostrat que aquesta forma d’oci

electrònic pot ser beneficiosa tant per col·lectius infantils com per gent gran, físicament i mentalment. 

Durant l’etapa d’investigació ens hem topat amb un tipus de genere en els videojocs que ha sigut el

punt de mira de diversos  screenshotters, els anomenats hiperrealistes. Tant es la seva semblança

amb el món físic que no es d'estranyar que sigui font d’inspiració per a tot tipus de temàtiques i

projectes fotogràfics.

Una de les conclusions a la que s’arriba amb aquest projecte d’investigació es que existeix un gran

consens entre  diversos fotògrafs in-game de considerar aquest  tipus de practica al  mateix  nivell

artístic que la que es practica en la fotografia convencional.

Així o demostren les opinions de Alan Butler, Duncan Harris, Martin Geisler, etc, on ells mateixos no

s’identifiquen amb la figura del fotògraf de tota la vida, sinó més aviat com una mena d’artista digital,

que  explora  les  limitacions  dels  seus  dispositius  a  banda  d’altres  conceptes  més  propis  de  la

tecnologia informàtica que de l’art  en si,  com poden ser el  modding, les eines de tercers (Nvidia

Ansel, Cheat Engine, etc.)  per donar com a resultat captures de pantalla pròpies d’un porfolio de

pel·lícula.

Altres conclusions a les que hem arribat a traves de la realització d’aquest treball es que els autors de

la fotografia in-game aquí tractats ens retornen una imatge professional, acadèmica e intel·lectual

que es desconeguda per la immensa majoria.

Una altra de les conclusions a las que podem arribar es que actualment sorgeixen estudis a nivell

acadèmic sobre el mon dels videojocs. Mitjançant el nostre treball d'anàlisi hem comprovat que les

investigacions a nivell acadèmic sobre l’art i els videojocs han donat com a resultat multitud d’estudis

i treballs sobre aquest fenomen.

Un dels contratemps principals amb el qual ens vam trobar va ser el desconeixement de figures ja

existents en aquest àmbit, fins i tot abans de l'aparició de Nvidia Ansel. Aquests inconvenients ens

van obligar a virar el rumb de la nostra recerca, optant per la possibilitat d'incorporar entrevistes a

certes  personalitats  del  món  digital  amb  l'afany  d'il·lustrar  amb  exemples  textuals  que  això  en
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ocasions va més enllà del pur entreteniment o hobby, perquè per a alguns s'ha convertit en el seu

camp de recerca i/o professió.

En un altre ordre de coses, hem de preguntar-nos  cap a on ens portarà aquest camí, perquè amb

l'avanç de les noves tecnologies aquest tipus de fotografia ha aconseguit noves formes d'execució (pj

la manera foto d'alguns videojocs), i la possibilitat de publicar-les en la xarxes socials en un sol clic

(per  exemple Dragon Quest Builders  2).  Amb l'auge  de  la  realitat  virtual  no  és  d'estranyar  que

apareguin aplicacions o funcions incorporades al maquinari que permetin fer fotografies de forma

més intuïtiva, còmoda i experimentalment positiva.

Com a  conclusió  final,  creiem que tots  els  avanços en  el  món dels  videojocs  repercuteixen  en

activitats com per exemple el  screenshotting, no sols a nivell gràfic sinó com a potenciador d'una

nova cultura de la comunicació oberta a la interacció social, com pot ser Roc Herms en el món de

PlaysStation Home.
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Annex 1. Entrevistes

En aquest apartat em volgut recollir el testimoni de dos personalitats que ens poden donar el seu

propi punt de vista en quant al tema de la fotografia in-game. David Lucas Manchini es llicenciat en

Ciències de la Comunicació per la UBA (Universitat de Buenos Aires) i docent en educació per adults

en matèries de Filosofia i Comunicació. La seva tesina «Fotografía in-game, una práctica que excede

y extiende al videojuego»,  es el resultat de 10 anys d’investigació, esforç i passió per aquest món,

que tantes vegades manifesta. Em volgut contactar amb ell per a que ens ofereixi la seva perspectiva

i experiències en aquest àmbit.

Roc Herms es fotògraf a temps complet, els seu interès per Internet, els videojocs i el procés de

digitalització a nivell social el van conduir per aquest sender. Des de jove a estat lligat a les (noves)

tecnologies  (fruit  d'això  son  les  estàncies  que  va  anar  realitzant  en  les  diverses  Campus  Party

anuals), on gracies a la seva càmera retratava de manera documental els hàbits i la cultura gestada

pels seus assistents. La seva tasca d’investigació i curiositat ha donat fruït a diversos projectes com

<YO><YO><YO>, un viatge metafòric fins a l’interior d’un ordinador amb la intenció de retratar durant

el trajecte el perfil del superusuari: el reflex de la nostra relació amb la tecnologia, o Postcards from

Home, el més ambiciós dins del seu haver. La seva mirada fixada en les societats virtuals, els seus

hàbits  i  costums,  les  maneres  de  relacionar-se,  etc.  ens  ha  cridat  l’atenció  d’una  manera  molt

especial, raó per la qual em volgut parlar amb ell.  

Entrevista a David Lucas Manchini

P. Quins van ser els teus inicis en la fotografia in-game?

Vaig començar a parar-li esment a aquesta pràctica l'any 2016 mentre mirava el llançament de les

noves targetes de vídeo de la marca Nvidia. En aquesta conferència es va anunciar un programari

específic  anomenat  Ansel  que  permet  realitzar  captures  en  videojocs  d'una  manera  senzilla  i

accessible.  En aquest  moment  recordo que em va cridar  l'atenció  aquest  fet  i  vaig  començar a

investigar què era això de la fotografia in-game. A partir d'allí vaig començar a descobrir que existia

una gran comunitat d'usuaris i artistes que es dedicaven no a jugar un videojoc de manera tradicional

sinó, més aviat, a realitzar captures dins d'ells ressaltant el seu art i els seus escenaris.

Vaig decidir llavors que seria interessant escriure sobre aquest fenomen en els seus dos sentits com

a objecte i com pràctica, sempre des del meu camp d'estudis la comunicació. Per a això també vaig

emprendre el meu propi camí intentant realitzar fotografia in-game de la manera més natural possible

en els jocs que jo jugava habitualment per a experimentar i entendre en carn pròpia la pràctica.

P. A partir de quin moment et van començar a interessar els videojocs com a matèria d'estudi?
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Els videojocs formen part de la meva vida des de sempre. Sent molt petit em van regalar una family

game (el nom que portava a l'Argentina la Famicom de Nintendo) i vaig jugar tots els jocs de 8bits. A

partir d'allí mai vaig deixar de jugar. No obstant això en començar la Llicenciatura en Comunicació de

la Universitat de Buenos Aires la meva idea era dedicar-me al periodisme. Crec que va ser cap al

final de la carrera, ja desencantat amb aquest primer desig, que vaig començar a considerar als

videojocs com un objecte possible d'estudi degut que són una cosa que és present en la meva vida

des de sempre, que amo i que, alhora, està poc estudiat en l'acadèmia en general, sobretot en la

UBA en comparació amb altres mitjans de comunicació i  objectes de la cultura com el comic, el

cinema, la fotografia, els dibuixos animats per exemple.

P. La teva tasca com a investigador i escriptor sobre la fotografia in-game et resulta igual

d'atractiva que la de realitzar screenshotting?

En la meva rutina quotidiana es tracta de dues pràctiques diferents encara que complementàries. El

meu objectiu central  amb l'escriptura i  recerca fins al 2020 era presentar la meva tesi  de grau i

rebre'm, la qual cosa es va concretar afortunadament. No obstant això, l'escriptura va ser tan plaent

que ara estic pensant a continuar escrivint per a aprofundir i fer les meves aportacions sobre aquest

fenomen i sobre els videojocs com a objectes complexos de la cultura.

El fet de realitzar captures en videojocs si bé em va servir moltíssim per a entendre les lògiques

darrere de la pràctica i entendre les mecàniques darrere del maquinari/programari ara ha mutat en un

hobby que va més enllà de la recerca. Ja no puc travessar un videojoc sense haver de detenir-me en

algun moment a realitzar una captura. En mi, aquesta pràctica ha passat a ser indispensable, una

nova manera d'interactuar amb el joc, que fins fa uns anys no existia. Una nova aresta de possibilitats

que permet gaudir el mateix objecte d'altres maneres.

P. Quina opinió et mereixen les obres d'Alan Butler, Martin Geisler i Eron Rauch? Et semblen

estils molt dispars?

A Martin Geisler no el coneixia però crec que els tres autors tenen en comú és que cap es dedica

específicament a la fotografia in-game, sinó que són artistes o professors que aborden la temàtica

des del món de l'art. És més notori en els casos de Rauch i Butler, tots dos tenen pàgines web molt

completes amb els seus treballs i instal·lacions més recents i en ells les fotografia en videojocs es

troba entre molts altres treballs molt diferents. Crec que l'interessant és que aquests dos autors van

prendre un concepte i el van abordar en els seus treballs en videojocs. Eron Rauch amb A Land to

Die In va voler mostrar l'immens treball  que  World of Warcraft li  porta a qualsevol jugador si vol

arribar als últims nivells. La temàtica allí és l'esforç, la socialització, la dedicació i el temps. En el cas

de Butler el concepte són les representacions de la pobresa en un joc en particular com és GTA V.

Allí podem observar de quina manera es mostra en l'espai virtual de la ciutat de Los Santos diferents

tipus de ciutadans sense casa, vivint al carrer, buscant menjar en les escombraries i en escenaris de

marginalitat.

P. Quant als avanços en les noves tecnologies, creus que és només el principi d'una nova

manera de captar imatges?
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Crec que a més de ser  una nova  manera de capturar  imatges  també estem davant  nous tipus

d'imatges produïdes constantment pels propis usuaris i no tant pels enginyers de la fotografia.

No obstant això crec que el més important és que els usuaris/jugadors li van donar vida a una nova

pràctica  que  no  existia  fins  fa  molt  poc  i  que  a  més  és  molt  senzilla  d'observar  gràcies  a  les

plataformes i xarxes socials que alberguen les produccions de milers de fotògrafs in-game. Això el

que demostra és el potencial d'un objecte com el videojoc, que ha mutat al llarg dels anys i que

probablement ho continua fent gràcies a les apropiacions creatives que realitzen els subjectes.

P. Quins serien per a tu els escenaris més interessants per a explorar amb la càmera?

En general crec que el que més gaudeixo fotografiar són els paisatges. Tant en la vida offline com en

l'online dels videojocs.  Generalment durant  les meves vacances viatjo  a nous llocs i  faig moltes

fotografies simplement amb la càmera del meu telèfon intel·ligent la qual cosa gaudeixo molt.

En el cas dels escenaris virtuals em succeeix el mateix: gaudeixo molt els videojocs de món obert

amb grans extensions en el mapa i amb diferents tipus de terrenys geogràfics (com per exemple The

Witcher 3,  Horizon Zero Dawn,  Red Dead Redemption 2 o les sagues Assassin’s Creed i  Far Cry).

Encara que també existeixen molts jocs que no són de món obert també posseeixen grans treballs

d'art  i  disseny  d'escenaris  i  que  gaudeixo  molt  explorar  (Hellblade,  Firewatch,  Dark  Souls,  The

Vanishing of Ethan Carter per ex.).

P. Quins són els personatges virtuals que més t'atreuen?

No tinc personatges en específic que m'atreguin, no obstant això crec que com a norma general crec

que m'atreuen més aquells personatges que tenen una bona feina de disseny i animació. Gràcies als

avanços gràfics dels últims anys vam poder accedir a obres mestres de l'animació de personatges i

rostres en jocs com The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Hellblade, Tomb Raider, entre molts altres.

P. Quan vas començar la teva etapa de docent?

Vaig començar a treballar com a docent en educació d'adults l'any 2015 en matèries com a Filosofia i

Comunicació. Actualment estic acabant l'última matèria del professorat,  de manera que a fins de

2020  també  tindré  el  meu  títol  de  professor  i  això  em  permetrà  treballar  molt  més  en  espais

educatius. Però en 2016 vaig començar com a ajudant ad-honorem en la Càtedra Dades (Piscitelli)

de la Carrera de Comunicació de la Universitat de Buenos Aires. Allí abordem una multiplicitat de

temàtiques vinculades a les noves tecnologies.

P. Quins aspectes positius i negatius trobes en l'ensenyament públic?

L'ensenyament públic és molt important al meu país i per a mi en particular. Fa més de 70 anys que

el President Juan Domingo Perón va declarar gratuïta l'educació universitària permetent així l'accés a

la mateixa a una gran quantitat  de ciutadans que tenien vedada la possibilitat  a causa dels alts

121



aranzels de les institucions privades. Tal és el meu cas perquè jo vinc d'una família amb poc poder

adquisitiu.

No obstant això, crec que la Universitat de Buenos Aires és la millor Universitat a la que podria haver

anat,  no sols  pel  seu alt  nivell  educatiu  i  reconeixement  internacional  sinó  perquè és  una casa

d'estudis que la sentim com a pròpia, en un cert moment de la carrera es converteix en una segona

casa per a tots els alumnes. I crec que encara que pogués, no canviaria aquest lloc d'estudis per cap

altre.

En el sentit general de l'educació, el principal aspecte positiu de l'educació pública és que és per a

tots. No es tracta d'una cosa privativa i és un dret humà que ens fa persones més dignes. Crec que

l'educació pública té molt per a millorar, sobretot en els nous desafiaments que implica ensenyar en

temps de hiperconectivitat, plataformes socials i, sobretot, crisi social i avanç de les lògiques liberals

que prioritzen els sistemes financers, la mala distribució de la riquesa i la injustícia social.

P. Per a finalitzar, tens algun projecte de recerca en ment que t'atregui sobre algun tema en

concret?

Continuaré treballant  el  tema de la fotografia in-game perquè crec que fins i  tot  queda molt  per

escriure i pensar sobre aquest fenomen. A més crec que és necessari pensar de quina manera les

diferents plataformes de jocs aborden i habiliten la mateixa pràctica, ja que no és el mateix jugar en

una PC que en PlayStation, en Xbox o en una Switch, per exemple. No obstant això, el principal

problema allí  és que en particular a l'Argentina és molt complicat accedir  a les consoles o a les

últimes plaques de vídeo degut als altíssims preus d'aquests. En el meu cas m'encantaria analitzar

com sí que pot fer-ho vaig fer en la meva tesina amb Ansel, la interfície dels photo mode en la nova

generació de consoles PS5 o Xbox.

Moltes gràcies per les teves valuoses aportacions.

Gràcies a vós per contactar-me.

****

Entrevista a Roc Herms

P. ¿Com vas començar a interessar-te per la fotografia?

Vaig interessar-me quant les càmeres digitals es democratitzen, es a dir, quan tothom de cop i volta

pot accedir a la fotografia gràcies a aquests dispositius. Prèviament només n’hi havia una persona a

la família que era el fotògraf i es podia permetre el luxe de disparar. 

Jo estudiava disseny gràfic, vull dir que ja tenia alguna mena de vincle amb la imatge i el mon del

disseny d’alguna manera, i al caurem una càmera a les mans la començo a fer servir de companya

de viatge. Era una època en la que un cop a l’any feia un viatge amb els meus pares, i anàvem a tot a
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reu (Rússia, Cuba, etc.), i mentre ells es quedaven a l’hotel jo m’anava a caminar per a practicar

street photography. 

Més tard descobreixo que la gent fa servir la fotografia per tractar temàtiques, investigar, realitzar

reportatges  i  projectes  fotogràfics,  pel  que  acabo  entrant  en  un  grup  de  Barcelona  vinculats  al

fotoperiodisme o a projectes documentals, obrint-me les portes a concursos, tallers, etc. i aquí es

quan sóc més conscient de fer servir la càmera per comunicar i treballar tota una serie de temàtiques

que poden ser interessants.   

P. ¿En les teves primeres experiències com a fotògraf seguies algun model? ¿Quins autors et

servien de referència?

Bé, degut al meu passat de jocs de rol, videojocs, ordinadors, etc. en algun moment vaig barrejar la

fotografia en aquestes temàtiques que m’interessaven i començo a treballar temes amb els que la

fotografia em servia d’excusa com per exemple anar-men a la Campus Party durant una setmana a

documentar tot aquell entorn.

En quant a referents, per la part del fotoperiodisme i juntament amb el sentit de l’humor, podríem dir

que em vaig fixar a en Martin Parr, per la seva manera amb que s'acostava als temes amb humor i la

ironia, ja que majoritàriament en el fotoperiodisme el que es retrata es la violència, el dolor i l’explicit.

Per mi, si un tema es pot tractar des de l’humor sense importar el seriós que sigui em sembla molt

interessant.

P. En el teu primer viatge a la Xina ¿descobreixes en la càmera a una amiga inseparable que et

permetrà tractar els temes que més t'interessen d'una forma natural i instintiva? 

Jo treballava en una agencia de publicitat com a director d’art, i les vacances que vaig tenir durant un

estiu  men  vaig  anar  a  la  Xina  amb  la  idea  de  caminar  tot  el  dia  i  fotografiar  sense  cap  idea

preconcebuda.

Al tornar del viatge vaig identificar patrons en les meves captures, com per exemple que les persones

a certa hora del dia ja queien rendides i adormides de qualsevol lloc i manera. Això em va permetre

realitzar la primera serie  d’imatges i text  que vaig enviar posteriorment a PHotoESPAÑA (un festival

de nous descobriments fotogràfics), i que va resultar finalment seleccionada. Tot això va transcorre al

2007 quant es parlava sobre Xina com al gegant dormit, i em va semblar adient la temàtica, sobretot

acompanyada amb la famosa frase de Napoleó: “Quant la Xina desperti, el món tremolarà”.

Aquest reconeixement em va donar molta energia i confiança  per deixar l’agencia de publicitat i

dedicar-me a la fotografia.

P. ¿Quins serien per a tu els escenaris més interessants per a explorar amb la càmera? 

Em sembla que es una cosa molt personal, a cadascú hi han escenaris que els hi desperta el seu

interès.  Igual que altres persones exploren les seves pors i els seus sentiments en lloc d’indrets a
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través de la pintura o l’escriptura, crec que la fotografia pot servir d’excusa per treballar un tema

concret i aprendren a la vegada. 

P.  El  teu extens projecte  Postcards from Home t'ha  servit  per  a  avançar  en la  cerca  i  la

recerca.  ¿Et  trobes  còmode  en  el  gènere  documental?  Existeixen  altres  gèneres  que

desitjaries explorar?

Bueno al final les coses sempre han anat sortint des de la inquietud i la voluntat, no es que jo m’hagi

parat a pensar: “vull treballar aquest genere o aquest altre”. Crec que amb el documental m’he sentit

còmode perquè la càmera em servia d’excusa per anar-me cinc anys seguits a la Campus Party hi

estar vivint aquella experiència, i a més a més a través de la fotografia entrevistar a gent, convivint

d’aquella manera en un entorn que m’interessava i amb la intenció de documentar i també d’intentar

treure alguna conclusió, no només per mi sinó per a un possible espectador a posteriori, perquè tant

els projectes de la Campus Party com el de Postcards from Home s’han acabat convertint en llibre i

això també fa que tingui ganes de que algú consumeixi i en pugui treure alguna cosa positiva.

Potser el registre documental  es el  que més hi he treballat  ,  però no es l’únic ni amb el que hi

treballaré sempre.

P. Del món de PlayStation Home, ¿quins són els personatges virtuals que més t'atreuen?

Més aviat els entenc com a persones més que personatges. El llibre de Postcards from Home es un

recull  no només de les experiències que vaig  viure  allà  sinó també de les entrevistes que vaig

realitzar a gent que habitaven aquell mon d’una manera similar a la que ho feia jo, potser no com a

fotògraf, sinó por exemple hi havia una església evangelista que els diumenges es congregaven i

feien una missa allà, o una yaya que en la realitat viu en un poble molt petit de Hawaii i que a trobat

en aquest mon una manera de socialitzar, de conèixer gent, de construir, d'escriure per una revista,

etc. fins a una noia d’Estats Units que li agrada la moda i que a PS Home combinava els milions de

vestits que tenia a la seva disposició i els fotografia.  

La paraula “personatge” la vinculo més a una figura de ficció, ja que en el llibre al  final tot  son

persones, la Joana Dark (la senyora de Hawaii), els homelings, etc. el llibre com t’he comentat acaba

sent un recull de persones que habitaven aquell entorn de la mateixa manera que ho feia jo.

P. ¿Què significa per a tu el món digital i en quina mesura t'identifiques amb determinades

societats paral·leles?

A dia d’avui d’alguna manera crec que tots, ja no només els més geeks com jo o potser tu, estem

habitant d’alguna manera un equilibri entre aquests dos mons,  l'analògic i el digital. Penso que un

mon virtual no es només algo similar a un joc com Second Life, PlayStation Home, World of Warcraft

o  Call  of  Duty,  sinó que Instagram,  Facebook,  WhatsApp,  les videoconferències amb Zoom que

estem  fent  durant  la  pandèmia,  etc.  tots  nosaltres  cada  cop  més  estem  vivint  en  una barreja

d’aquests dos entorns que, son molt similars i a la vegada diferents. 
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Una de les moralitats que sostinc en el llibre Postcards from Home era el This is Real Men, vull dir

que normalment tendim a parlar del mon virtual i del mon real. Això crec que està mal dit, perquè crec

que reals ho són tots dos per igual, físic i digital.  Per posar-te un exemple, jugant tant a PlayStation

Home, com a Quake o  Call of Duty m’he posat igual de nerviós o més que en el món físic, m’he

emocionat, etc. Les sensacions i les experiències viscudes son tant reals en l’un com l’altre.

Crec que l’especie humana en general es la que s'està digitalitzant d’alguna manera i que cada cop

viu més en tots dos entorns.

P. ¿Com interpretes les relacions mantingudes amb diferents avatars?

¿Què signifiquen per a tu?

Bueno hi veig un paral·lelisme del món virtual amb la gent que vaig poder conèixer físicament a la

Campus Party. Per exemple vaig conèixer a una senyora gran, que no havia tocat un ordinador en la

seva vida, però al seu fill era un entusiasta del modding, i cada any hi anava a aquest esdeveniment.

Al final aquesta senyora el va acompanyar en una ocasió i va descobrir la informàtica. Més endavant

hi acudien durant una setmana cada any, convivint amb altres persones en aquell entorn. 

D’aquesta experiència ella en va extreure llibres amb fotografies capturades amb la seva càmera

digital, i finalment vaig establir-hi una relació amb aquesta persona. De la mateixa manera que pots

fer amistats en un equip de futbol o en un grup de música, en aquests mons virtuals, en major o

menor mesura pots acabar formalitzant algun tipus d’amistat, en el meu cas hi va existir una amistat

“efímera”, mantenint converses per e-mail, interessant-me per les seves practiques, etc.

P.  Per  a  finalitzar,  ¿tens  algun  projecte  en  ment  que  t'atregui  sobre  algun  esdeveniment

específic?

Per ara no, però si que es veritat que quant vaig descobrir que la fotografia podia tractar diferents

temes, potser hi van haver esdeveniments com a exercici, com poden ser la Formula 1, el Saló Eròtic

de Barcelona, l’Anti-Sonar (ara conegut com OFFSonar). 

Posteriorment, el projecte <YO><YO><YO> que va durar cinc anys i el vaig realitzar a València, el

Postcards from Home, etc. Ara mateix en actiu el que tinc es un diari des de fa més de sis anys en el

que intento documentar de manera personal la meva rutina diària a través de  screenshots.  Hacer

pantallazo es aquest diari en el qual tots els screenshots que faig amb tots els dispositius es pengen

automàticament  al  que  es  la  pagina  principal  de  la  meva  web,  però  el  que  es  un  projecte  de

l’envergadura com Postcards from Home o <YO><YO><YO> no en tinc cap sobre la taula. 

Moltes gràcies per les teves valuoses aportacions.

Vale, ¡quant tinguis el projecte acabat ja mel deixaràs veure!.

****
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