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ABSTRACT 

 

En un món cada cop més digitalitzat, l’ús de les tecnologies de reproducció 3D s’està escampant per 

tots els sectors, cada cop acostant-se més a la realitat. L’estudi que aquest treball ens presenta analitza 

l’ús de les tecnologies de reproducció en 3D aplicat al patrimoni cultural, relacionant-ho a la vegada 

amb la seva funció: divulgativa, educativa, de recerca o de documentació. A través d’una presentació 

general de la digitalització del patrimoni en el territori europeu, ens endinsarem en les tècniques que 

més s’utilitzen actualment per a veure les oportunitats i limitacions que presenten, així com en la 

legislació al voltant del procés de la representació del patrimoni en tres dimensions. Tot això acabarà 

conduint-nos a l’estudi d’un seguit de casos de projectes actuals, per a descobrir si hi ha trets comuns 

en projectes desenvolupats amb una finalitat concreta, com s’apliquen les diferents tècniques a cada 

sector i l’evidència històrica de cada cas concret. 

 

Paraules clau: Patrimoni Cultural, Arqueologia, Reconstrucció 3D, Educació, Divulgació, Recerca, 

Documentació 
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1. Introducció 

L’ésser humà sempre ha provat d’imitar la realitat a través de les seves expressions artístiques, des de 

l’antiga Grècia on es considerava que l’home era la mesura de totes les coses i que, per tant, tot girava 

al voltant d’aquest, fins a actualment, on és possible copiar quasi exactament la realitat que ens envolta 

de manera virtual. Tot i això, hi ha hagut moltes maneres diferents al llarg de la història de l’art i 

l’arquitectura, però tot i provar diferents característiques – com ara la llum o el volum – no podem parlar 

realment de representacions en tres dimensions fins que no arribem a l’època del Renaixement, on la 

cerca per la perspectiva1 perfecta va portar a crear una profunditat verídica en les seves pintures i 

dibuixos.  

La història del modelatge en 3D doncs, ha passat per moltes etapes per a poder arribar a les tecnologies 

que coneixem actualment, moltes d’elles consisteixen només en teories explicades mitjançant la 

geometria, però totes són rellevants pel seu desenvolupament, que segurament no ha arribat al final del 

seu camí.   

El modelatge en 3D, com a imitador de la realitat, obra moltes portes i tècniques diferents per a portar 

a terme el mateix producte, tot i que dependrà de l’objectiu que tingui l’elecció de les mateixes. Així 

doncs, en el sector que es vol tractar, el del patrimoni cultural i l’arqueologia,  l’evolució de les tècniques 

aplicades ha succeït en diverses direccions, segons la finalitat que es persegueix i l’ús que se’n vulgui 

fer del producte final. 

 

1.1. La digitalització del patrimoni cultural 

Per a començar a parlar de la reproducció en 3D del patrimoni cultural tangible en particular, primer 

hauríem d’anomenar, almenys, com es va dur a terme la transformació del patrimoni analògic al seu 

format digital. És a dir, la digitalització del patrimoni cultural i la creació de diferents sistemes per a 

fer-lo més accessible al públic sense la necessitat d’estar en un lloc i moment concret.  

La digitalització, com bé hem dit, és la conversió de quelcom analògic i real en la seva versió virtual. 

De fet, qualsevol informació pot ser representada i guardada com una cadena de bits2, i serà la quantitat 

dels mateixos el que jugarà un paper important en la qualitat d’aquesta representació. Un exemple 

 
1 La perspectiva és la manera de dibuixar volums (objectes tridimensionals) en un pla (superfície bidimensional) per a recrear 
la profunditat i la posició relativa dels objectes. En un dibuix, la perspectiva simula la profunditat i els efectes de reducció 
dimensional i distorsió angular, tal com els apreciem a simple vista. Gilaberte Redondo, A. (2013) Història i aplicacions 3D. 
Barcelona: UOC [PID_00246183], p. 9. 
2 Manžuc, Z., I. Huvila i T. Aparac-Jelusic. (2005). Chapter 2: Digitization of Cultural Heritage in European curriculum 
reflections on Library and Information Science Education ed. per Leif Kajberg i Leif Lørring. Copenhagen: The Royal School 
of Library and Information Science., p. 38. 
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d’aquest procés s’ha pogut observar amb claredat en els catàlegs de les biblioteques o les col·leccions 

dels museus, que en els últims anys s’han intentat posar a lliure disposició i de manera gratuïta online. 

A més, caldria afegir que part d’aquesta digitalització també ha ajudat a crear bases de dades – on les 

descripcions, les metadades i les paraules claus són elements indispensables d’aquestes i de qualsevol 

digitalització, inclòs el modelatge 3D – per a les mateixes institucions per a facilitar la localització de 

certs objectes o documents dels que consten i, a la vegada, creen o agilitzen la cooperació entre les 

institucions dedicades a la conservació, estudi, documentació o protecció del patrimoni, ja siguin 

universitats, arxius, biblioteques, museus o grups d’investigació.  

Per tant, l’objectiu de la digitalització no és aquell de traslladar els continguts culturals d’un format físic 

a un format digital per a poder tenir-ne constància en cas de que quelcom succeeixi i perdem l’objecte 

físic, així com tampoc es tracta de protegir l’objecte real mostrant al públic aquell digital, per tal de 

prevenir qualsevol incident. Moltes vegades implementar programes de preservació és molt més 

econòmic que tots els recursos – humans, tècnics, financers, jurídics... – que demana la digitalització, 

per el qual no podem parlar, en cap cas, que digitalitzem els continguts per evitar mostrar o interactuar 

amb els objectes o documents tangibles. De fet, això es consideraria com una conseqüència de la 

digitalització, però de cap manera seria la causa o la motivació principal. Aquest doncs, seria el de 

facilitar l’accés a la informació i els continguts culturals, com a part essencial del dret de l’accés a la 

cultura dels ciutadans3.  

A nivell europeu, des de principis d’aquesta dècada s’està intentant regular la digitalització del 

patrimoni cultural, que des de l’entrada de les tecnologies i el internet ha ampliat l’oferta d’oportunitats. 

Actualment, ens és possible consultar molts documents a Internet, així com també museus virtuals i 

visitar llocs que potser mai tindríem la oportunitat de veure, creant així experiències que podrien ser 

inaccessibles sense la seva virtualització. Així doncs, la digitalització ha aconseguit el seu objectiu i ha 

fet el material cultural molt més accessible al públic, de la mateixa manera que ha portat amb ella noves 

vies d’estudi que han ajudat  que moltes institucions poguessin estudiar aquest material de manera més 

segura, per exemple. Tot i que el 2006 ja s’havien emès algunes recomanacions als estats membres de 

la Unió Europea sobre els avantatges i el potencial econòmic i cultural de la difusió del patrimoni 

cultural d’Europa a través de internet, no va ser fins el 27 d’octubre del 2011 que la Comissió Europea 

va publicar les primeres recomanacions a tenir en compte en el camp de la digitalització i l’accessibilitat 

en línia del material cultural i la conservació digital4. Entre aquestes recomanacions cal destacar 

l’obligació de fer-lo accessible per a qualsevol ciutadà que vulgui utilitzar-lo per motius d’oci, estudi o 

laboral i la necessitat de crear material reutilitzable – sempre i quan es respectin els drets d’autor i altres 

 
3 Ártica – Centro Cultural Online. (3 de 5 de 2011).  Qué es la digitalización y por qué es tu problema: 
https://www.articaonline.com/2016/05/que-es-la-digitalizacion-y-por-que-es-tu-problema/  
4 European Commission. (27 de 10 de 2011). Commission recommendations on the digitisation and online accessibility of 
cultural material and digital preservation. https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/en_4.pdf  
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drets lligats a les obres –, sigui comercial o no, per a desenvolupar material educatiu, documental, 

aplicacions turístiques, jocs d’animació i eines de disseny. A més, s’avisa dels problemes o 

desafiaments més importants que comporta la conservació digital del patrimoni, tant de caràcter 

financer i tècnic com organitzatiu i legislatiu. En relació amb el finançament, aclareix que els fons 

públics no poden afrontar el total de la despesa que la digitalització i la conservació de la mateixa 

suposa, així que animen a les institucions, museus i altres organitzacions privades a fomentar la creació 

de noves formes de finançament que incorporin tecnologies innovadores i optimitzin l’ús de la capacitat 

de digitalització. A més, legislativament animen als estats a que reforcin les lleis i estratègies nacionals 

per a la conservació a llarg termini de la digitalització, respectant els drets d’autor i assegurant que la 

còpia i migració de les digitalitzacions respectaran la legislació vigent. En aquest sentit – i unint 

finançament i legislació – s’adjunta en el primer Annex del document unes disposicions que les 

institucions públic-privades hauran de seguir a l’hora de digitalitzar el patrimoni: el respecte als drets 

de propietat intel·lectual, la no exclusivitat, la transparència del procés, la transparència d’acords, 

l’accessibilitat a través d’Europeana i els criteris principals en referència a la durada i el finançament 

del projecte.  

Per a controlar tots aquests aspectes d’implementació i progrés de les recomanacions sobre la 

digitalització i accessibilitat del patrimoni – sobretot organització i finançament de la digitalització, 

material de domini públic, no-copyright material, desenvolupament d’Europeana i conservació digital 

– , cada país membre ha de realitzar un informe cada dos anys. Aquests informes són analitzats per el 

Grup d’Experts sobre el Patrimoni Cultural Digital i Europeana (DCHE), amb representants de tots els 

Estats Membres de la EU que es reuneix dos vegades a l’any per a discutir qüestions relacionades amb 

el funcionament de les recomanacions.  

 

1.1.1. Europeana 

El projecte de la creació d’”Europeana” va fer-se accessible a la xarxa el 20 de novembre de 2008 com 

la biblioteca, l’arxiu i el museu digital d’Europa.  Aquest projecte té l’objectiu el de crear una plataforma 

digital on pugui consultar-se tot el contingut cultural que els Estats Membres i les institucions culturals 

proporcionin, col·laborant i facilitant així el procés de transformació digital. Així doncs, amb la 

col·laboració d’arxius, biblioteques i museus, Europeana ha anat recollint – i segueix fent-ho – 

l’herència cultural europea per a que tothom pugui gaudir-ne i accedir-hi, ja sigui per motius educatius, 

de recerca o d’entreteniment.  

Actualment, s’hi poden trobar més de 58 milions d’arxius digitalitzats, des de llibres i música, fins a 

fotografies i material gràfic de més de 3600 institucions i organitzacions diferents, organitzats amb un 

sistema de cerca basat en etiquetes i filtres que permeten trobar tot allò que es busqui. Cada entrada, a 
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més, consta d’una fitxa tècnica amb totes les metadades necessàries per a identificar l’objecte, 

assegurant així la transparència del mateix. És com si parléssim d’una gran base de dades on s’hi 

incorporarien tots els arxius, documents, fotografies, imatges 3D... digitalitzades i relacionades entre si, 

oferint a la vegada blogs, exposicions digitals i d’altres projectes per a complementar la informació. 

Gràcies a això, Europeana inspira al públic a descobrir ciutats, paisatges, monuments i llocs històrics 

de tot Europa, aprendre del nostre passat i veure les tendències del futur.  

Tenint en compte de que el 40% dels turistes europeus trien una destinació degut a les atraccions 

culturals que aquesta ofereix5, un altre benefici que el portal permet – i incentiva – és el responsable, 

sostenible i innovador. Precisament per això ofereix en el portal una secció especial “Descobrint 

Europa”, que ofereix als usuaris un viatge virtual a través d’Europa des del sofà de casa.  Per a 

complementar la part més turística de la plataforma, Europeana Pro proporciona – entre d’altres coses 

–  un “Tourism Hub” amb l’objectiu d’ajudar als professionals del patrimoni a trobar iniciatives i 

oportunitats per a recolzar el turisme. Aquest apartat està destinat a que professionals utilitzin i 

comparteixin els seus arxius a la plataforma de forma oberta, alhora que ofereixen recursos de suport 

com webinars i guies. Finalment, també presenta una secció amb recursos digitals per a educadors, 

professors o estudiants que estiguin interessats en l’educació innovadora a través dels recursos que 

ofereix la cultura digital, i moltes exposicions virtuals per explorar el patrimoni cultural europeu. 

 

 
Figura 1: Pàgina web clàssica d'Europeana. Extret de:  https://classic.europeana.eu/portal/  

 

 
5 European Commission. (15 de 6 de 2020). The Europeana platform: Europe’s digital cultural collection for responsible, 
accessible, sustainable and innovative tourism. Obtingut de: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europeana-platform-
europes-digital-cultural-collection-responsible-accessible-sustainable-and  
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1.1.2. Altres projectes 

A nivell europeu – i amb programes patrocinats des de la Comissió Europea a través del programa 

Horizon2020 per exemple – hi ha tot un seguit de projectes que resulta interessant anomenar: 

 

ARCHES: Accessible Resources for Cultural Heritage EcoSystems 6 

ARCHES, projecte desenvolupat des del 2016 fins al 2019, intenta canviar la visió que tenim de la 

utilització de les tècniques de digitalització amb la finalitat de crear patrimoni digital instaurant la idea 

del seu ús com a mitjà de participació, per a que els ciutadans puguin experimentar aquest patrimoni de 

a prop i de maneres diferents. Com bé indica el seu nom, “recursos accessibles per l’ecosistema del 

patrimoni cultural”, es tracta d’una eina que aposta per a la inclusió de tothom, sobretot de les persones 

amb diferències i dificultats sensorials o de memòria i comunicació. Així doncs, mitjançant la 

tecnologia més avançada – realitat augmentada, impressores i models 3D, avatars ... –, s’han creat 

solucions específiques per trencar les barreres per accedir al patrimoni que patien persones amb diverses 

discapacitats i així adaptar el contingut i reinterpretar-lo. Per exemple, s’han creat relleus tàctils amb 

models 3D, aplicacions i jocs intel·ligents per a telèfons i tablets, i s’han creat avatars que tradueixen 

els vídeos amb llenguatge dels signes7.  

 

INCEPTION: Inclusive Cultural Heritage in Europe through 3D semantic modelling8 

INCEPTION, projecte desenvolupat des del 2015 fins al 2019, no només intenta reproduir el patrimoni 

cultural a través de models 3D, sinó que té en compte com el patrimoni europeu ha evolucionat durant 

la història per així poder comprendre millor la identitat europea. És un projecte que no té un target 

concret sinó que es dirigeix a tots els ciutadans, des de professionals, enginyers i científics que vulguin 

investigar sobre un tema concret, fins a les autoritats i als ciutadans interessats en l’evolució històrica 

de un cert lloc o edifici.  Cal destacar que el projecte de INCEPTION intenta resoldre les deficiències 

de reconstrucció tridimensional amb la utilització, estudi, anàlisis i processament de dades obtingudes 

amb làsers tridimensionals i la integració d’informació geoespacial i de sistemes de posicionament 

global (GPS),  millorant així la seva funcionalitat i rendibilitat. D’aquesta manera, crea prototips9 més 

precisos i eficaços, que estan disponibles en diversos formats lliures, facilitant així l’accessibilitat als 

mateixos. 

 
6 Pàgina web del projecte: https://www.arches-project.eu/  
7 Un exemple d’aquests avatars es pot trobar en el mateix vídeo de presentació del projecte, disponible a la página web o al 
canal de Youtube d’ARCHES. 
8 Pàgina web del projecte: https://www.inception-project.eu/en  
9 Alguns exemples de prototips es poden trobar a la seva pàgina de SketchFab, Inception EU Project. 
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GRAVITATE: Geometric Reconstruction And noVel semantIc reunificaTion of culturAl heriTage 

objEcts 10 

GRAVITATE, projecte desenvolupat entre del 2015 fins al 2018, amb l’objectiu de crear eines 

informàtiques que permetin als arqueòlegs i conservadors reconstruir objectes culturals destrossats o 

trencats, identificant i reunificant parts d’un objecte cultural que ha sigut separat a través de les 

col·leccions i reconèixer associacions entre els artefactes culturals que permeten un nou coneixement 

de la compressió del passat. Així doncs, es mou al voltant d’aquests tres pilars: RE-unificar, RE-associar 

i RE-construir, el qual du a terme mitjançant diverses tècniques digitals, com per exemple la 

coincidència de la forma o de les metadades un cop introduïts tots els fragments a una base de dades, la 

creació d’algoritmes per a identificar les semblances o coincidències entre els patrons, forma i 

procedència del fragment, la visualització en 3D i altres tècniques de visualització de les 

reconstruccions. 

 

DigiArt: The Internet Of Historical Things And Building New 3D Cultural Worlds 11 

DigiArt, projecte 

desenvolupat des del 2015 

fins al 2018, té l’objectiu de 

proveir una nova i rentable 

solució per a capturar, 

processar i exhibir artefactes 

culturals.  Per a fer això, 

utilitza sistemes i 

metodologies innovadores 

per a capturar en 3D, inclòs la captura mitjançant drones, registres automàtics i tècniques de modelatge 

per accelerar el processament de la post-captura, l’anàlisi d’imatges semànticas per extreure 

característiques de les representacions 3D i tecnologia de realitat augmentada/virtual per a poder oferir 

més possibilitats de visualització i interacció amb els models.  Les dades 3D, doncs, són capturades 

amb escàners i drones, utilitzant tècniques com la detecció i l’abast del làser (LIDAR), i es processen 

mitjançant característiques robustes que fan front a dades imperfectes. L’anàlisi semàntic per extracció 

automàtica de característiques s’utilitza per a formar connexions entre els artefactes, creant enllaços 

que els interconnectin   i formin el projecte denominat “el Internet de les coses històriques”, disponible 

des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i qualsevol dispositiu habilitat.  

 
10 Pàgina web del projecte: http://gravitate-project.eu/  
11 Pàgina web del projecte: http://digiart-project.eu/  

Figura 2: Model 3D dels Jardins de Bomarzo, Viterbo, Italia, realitzat pel projecte 
DigiArt. Extret de:  http://digiart-project.eu  
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Time Machine Europe 12 

Time Machine Europe, a diferència dels altres projectes tractats, neix al 2013 – tot i que va entrar en el 

programa Horizon 2020 de la Comissió Europea l’any 2019 – i encara s’està desenvolupant. És 

interessant veure com, al ser un dels projectes més nous, incorpora tecnologia molt innovadora com la 

de la intel·ligència artificial.  L’objectiu principal d’aquest projecte és el de digitalitzar tots les arxius 

dels museus i biblioteques mitjançant la intel·ligència artificial i l’extracció de dades massives, oferint 

així més detalls sobre el passat – quasi 2000 anys enrere – els quals permetran reinterpretar la història 

europea.  La proposta doncs, es basarà en construir un model en tres dimensions i temporal – és a dir, 

quatre dimensions – per així poder recrear les ciutats al llarg del temps i permetre’ns viatjar, no només 

geogràficament, sinó també a través del temps. A més, es vol fer la plataforma accessible tant des de 

dispositius mòbils com telèfons o tablets, així com també la possibilitat d’interactuar-hi amb interfícies 

de realitat augmentada. 

Més de 14.000 institucions estan participant amb el projecte, que inclou experts de molts àmbits 

diferents, des de la ciència i la tecnologia, fins a investigadors, historiadors, sociòlegs, humanistes, 

arxivers... Entre tots ells, es vol aconseguir cartografiar l’evolució social, cultural i geogràfica d’Europa 

a través del temps, crear un món mirall que, com diu Frédéric Kaplan, coordinador del projecte “es 

probable que tingui un paper tan important com actualment té la web o les xarxes socials. D’aquí deu 

anys, el nostre objectiu es haver desenvolupat el primer món mirall europeu en quatre dimensions”13.  

 

La importància de la digitalització del patrimoni cultural a causa de la fragilitat que el mateix pateix 

com a conseqüència del pas del temps i els danys permanents que pot patir – sigui per canvis 

climatològics, errors de manteniment o actes vandàlics – queda clara en els més de 33 milions d’euros14 

que es dediquen des de la Unió Europea per a garantir la seva conservació i difusió. Així doncs, aquests 

projectes – entre molts d’altres existents – són clars exemples de com s’estan utilitzant les tecnologies 

digitals per a intentar digitalitzar el patrimoni europeu en moltes direccions diferents – de les quals 

parlarem en els diferents apartats –, des de la digitalització dels arxius de diferents biblioteques, la 

creació d’aplicacions i maneres d’accedir a la cultura, fins a l’ús del 3D i la realitat virtual amb diferents 

propòsits, però sempre oberts de cara al públic. Però la pregunta més important és si s’intenta fer de 

manera cooperativa i compartida, és a dir, de disponibilitat pública i amb models i patrons reutilitzables 

per tothom i a qualsevol àmbit, o simplement és una altra carrera per a veure qui podrà aportar-hi més? 

 
12 Pàgina web del projecte: https://www.timemachine.eu/  
13 Comissió Europea. (24 de 2 de 2020). Dar vida a la historia europea con los datos masivos del pasado. CORDIS. Obtingut 
de: https://cordis.europa.eu/article/id/413516-bringing-european-history-to-life-with-the-big-data-of-the-past/es  
14 ESMARTCITY. (2 de 4 de 2020). La digitalización del patrimonio cultural de las ciudades europeas contribuye a su 
conservación y difusión. Obtingut de: https://www.esmartcity.es/2020/04/02/digitalizacion-patrimonio-cultural-ciudades-
europeas-contribuye-conservacion-difusion  
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2. La reconstrucció en 3D aplicada al patrimoni cultural 

tangible i a l’arqueologia 

Com hem pogut veure en el punt 2.1. l’ús de les tecnologies 3D s’està estenen cada vegada més en 

l’àmbit del patrimoni cultural i l’arqueologia, no només amb la intenció de reconstrucció de llocs que 

ja no existeixen, sinó amb diferentes finalitats: documentació d’excavacions i llocs arqueològics, gestió 

de conservació d’edificis o monuments històrics, digitalització d’objectes de museus o col·leccions 

particulars, creació de models i reconstrucció d’escenes i, finalment, per a crear ambients de realitat 

augmentada o realitat virtual.  

Aquest apartat intentarà definir alguns dels temes claus per a respondre els objectius del treball en el 

següent apartat. Així doncs, aquest punt estarà dividit en quatre punts essencials: primerament, 

l’evolució tecnològica viscuda des dels inicis del 3D – més concretament des del moment en que aquest 

es va començar a aplicar al patrimoni – i, seguidament, tractarem en més detall les tècniques utilitzades 

a l’actualitat per a capturar la informació que necessita ser processada per a crear els models 3D. Els 

dos últims punts de l’apartat 2.2. estan dedicats a la part més legislativa i acadèmica, a la creació i 

desenvolupament de diversos principis o guies per a la visualització mitjançant gràfics realitzats amb 

ordinador, així com també a un d’aquests principis concrets, el de l’evidència històrica que les mateixes 

presenten. La importància de tots aquests temes recau en la varietat de dades implicades en la creació 

d’un model, tant informació visual, com metadades o paradades – com les interpretacions, hipòtesis o 

evidències – així com també el propòsit, la voluntat i disponibilitat d’ús d’aquests productes. 

Podem trobar els inicis de les tecnologies 3D en els hologrames sorgits a finals dels anys 40. Tot i que 

no s’utilitzava la tecnologia que més endavant portarà a desenvolupar el 3D com el coneixem, els 

hologrames començaven a projectar una imatge en tres dimensions utilitzant només un raig de llum – 

que provenia d’un làser – a un gravat microscòpic. L’invent dels hologrames se situa concretament a 

l’any 1947, i s’atribueix a Dennis Gabor – deixeble d’Albert Einstein i guanyador del premi Nobel de 

física el 1972 per aquest descobriment – tot i que aquestes primeres holografies no van presentar una 

qualitat acceptable fins el 196315. Un altre exemple d’aquestes primeres tecnologies que, tot i no poder 

considerar 3D, ens van ajudar a desenvolupar el que coneixem actualment, és el projecte DAC-1, nascut 

el 1958 de la mà de General Motors. Aquesta tècnica utilitzava un dispositiu que permetia dirigir el 

posicionament d’un òrgan mecànic mòbil mitjançant ordres elaborades de manera totalment automàtica 

a partir d’informacions numèriques en temps real – i construint les peces mitjançant un sistema de 

coordenades que descriuen el moviment de l’eina de tall –16. 

 
15 Gilaberte Redondo, A. (2013) Història i aplicacions 3D. Barcelona: UOC [PID_00246183], p. 8. 
16 General Motors (GM) va associar-se amb IBM per a poder desenvolupar millor el projecte DAC-1 I, fins hi tot, el van 
presenter en una conferència a Detroit l’any 1964 mitjançant una demostració o performance tridimensional d’uns dels seus 
models de vehicles. Però després d’un temps, una inversió econòmica molt elevada I la manca de resultats desitjats, la direcció, 
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Tot i que podríem enumerar molts altres projectes que van ajudar a la creació i desenvolupament de les 

tecnologies 3D, la utilització i evolució de la mateixa venia sempre de la mà de la indústria 

automobilística o aeronàutica, que se centraven en computació matemàtica i anàlisi de dades per a la 

seva creació.  El gran canvi es va produir als anys 60 – i contemporàniament al projecte DAC-1 –, quan 

va sortir amb llicència comercial el primer software CAD17 anomenat Sketchpad i creat per Ivan 

Sutherland. Ivan, juntament amb David Evans, no només van crear el primer departament de informàtica 

a la Universitat de Utah18, sinó que també, a finals de la dècada dels 60, van crear la primera companyia 

de gràfics 3D, anomenada “Evans & Sutherland”. Va ser també a la Universitat d’Utah on l’any 1974 

Martin Newell va crear la coneguda tetera d’Utah. És importar mencionar aquest fet, doncs durant la 

dècada dels 70 – moment en el que es van crear moltes empreses dedicades a crear nous softwares de 

CAD i gràfics 3D – va resultar molt difícil tirar endavant l’evolució de les tecnologies multimèdia i 

descobrir noves maneres i tècniques més eficients per a visualitzar models 3D. Aquesta tetera doncs, 

va representar la creació d’un model ideal, doncs responia a tots els paràmetres tècnics que havia de 

complir, cosa que va permetre a Martin Newell seguir amb les seves investigacions i realitzar diversos 

experiments, des d’anàlisis matemàtics fins a estudis de reflexes de llum.  

Obviament, els programaris inicials eren molt diferents dels que tenim ara mateix, doncs les capacitats 

dels ordinadors també eren molt més limitades. Hem de pensar que, tot i que el primer ordinador 

personal va sortir a la venda l’any 1971, no va ser fins l’arribada de la cinquena generació, amb el 

primer PC IBM que no es va escampar l’ús dels softwares CAD – més enllà de la indústria 

automobilística i aeroespacial, com hem dit abans –. Això també es devia a la introducció de l’estació 

de treball UNIX, que constava d’un microprocessador de 32 bits i eren molt més barates, productives i 

requerien menys manteniment. També va ser als anys 80 quan van sortir moltes de les empreses 

creadores de programes de gràfics 3D que avui dia coneixem, com per exemple AutoDesk – amb el 

software AutoCAD i 3D Studio –, el qual va ser el creador del primer software fet per ordinadors 

personals, o d’altres que van desenvolupar màquines més potents per a la realització d’aquests gràfics, 

com la de Silcon Graphics, dissolta el 2009. De fet, una de les primeres creacions de Silcon Graphics 

va ser IRIS 1000 – acrònim en anglès de “Sistema Integrat de Projecció d’Imatges” –, les quals es 

connectaven a un ordinador per a servir com a terminal gràfica. Tot i això, cal mencionar un model 

posterior, IRIS 3130, una estació de treball completa que es feia servir amb el sistema operatiu de UNIX 

i amb discos durs de gran capacitat per a la època, amb dos unitats de 300 MB. Tot i que podríem seguir 

anomenant les versions de IRIS que s’anaven desenvolupant, crec que podem fer-nos ja una idea de 

com ha anat evolucionant la maquinària. Hem de pensar que, actualment19, es recomana tenir una 

 
tant de GM com de IBM, van decider acabar amb el projecte l’any 1967. Gilaberte Redondo, A. (2013) Història i aplicacions 
3D. Barcelona: UOC [PID_00246183], p. 10. 
17 Computer Aided Design. 
18 UFO 3D. (14 de 6 de 2019). History of 3D modeling: from Euclid to 3D Printing. Obtingut del blog de UFO 3D: 
https://ufo3d.com/history-of-3d-modeling 
19 Dades extretes de: https://visual4.es/ordenador-modelador-3d/  
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memòria RAM d’almenys 8 GB si es volen fer coses simples amb un programari CAD, 16 GB si volem 

realitzar quelcom més complex, almenys 24 o 32 GB si volem fer simulacions i 64 GB si volem fer 

animacions o modelats 3D. A més, és necessari – quasi sense tenir cap altre opció – un Intel i7 que, en 

el seu model del 2013, constava de 64 bits d’amplada de banda, 3100 MHz de freqüència i una GPU 

integrada, entre d’altres. L’equivalent dels anys 80 del que estàvem parlant, un Motorola 68000, amb 

només 32 bits d’amplada de banda i 8 MHz de freqüència.  

Tornant a l’evolució de les tècniques per a realitzar gràfics 3D, hi ha encara altres punts dels quals 

s’hauria de parlar, doncs fins ara ens hem referit només al modelatge 3D. Hi ha altres tècniques 

utilitzades per a crear reconstruccions d’objectes, monuments i paisatges que formen part del patrimoni 

cultural o arqueològic d’un lloc, com per exemple la fotogrametria o diferents tipus d’escàners amb 

làsers. Aquests, són simplement tècniques que ja existien des de fa molt de temps, per exemple, la 

fotogrametria va sortir – tot i que de manera analògica i no digital – més o menys juntament amb els 

inicis de la fotografia, tot i que el seu primer ús en arqueologia va ser al 1956 a Itàlia – per Castagnoli 

i Schmidt quan estudiaven Norba –. Precisament aquesta tècnica, va poder millorar molt amb la millora 

dels sistemes de localització espacial (GIS)20 cap a principis dels anys 60, ja que va permetre capturar 

les imatges i posicionar-les en l’espai, oferint així la posició exacte de cada una i la possibilitat 

d’investigar en les perspectives de tot l’objecte o lloc.  

De la mateixa manera, el mateix va passar amb les 

tecnologies que utilitzen escàners amb làsers21  de detecció 

de llum o espacials, amb els quals ja s’estava investigant 

des dels anys 20, tot i que no va ser fins els anys 60 quan 

van sortir tal i com els coneixem. Els primers escàners 

doncs, utilitzaven llums, càmeres i projectors per a poder 

capturar les imatges, però l’escarsa tecnologia requeria 

molt de temps i esforç per a escanejar qualsevol cosa de 

manera precisa. A partir del 1985 – i ja adquirint millores 

rellevants al mateix temps que s’anava desenvolupament 

la informàtica –, aquests van substituir-se per escàners que 

podien utilitzar llum blanca, làsers i ombres per a capturar 

la superfície desitjada, així com també sensors per a 

detectar el rebot de les mateixes. Amb el desenvolupament 

de la informàtica en general, aquesta tècnica va anar 

 
20 Allen, J. (2012). 20th Century Archaeology in the 21st: 3D modelling techniques in Historical Archaeology. Obtingut de: 
https://www.academia.edu/6921761/20th_Century_Archaeology_in_the_21st_3D_Modeling_Techniques_in_Historical_Arc
haeology, p.5 
21 Un dels exemples més destacats de la utilització dels LIDAR – Light Detection and Ranging – és en la missió de l’Apolo 15 
a la lluna, per ajudar així a mapejar la superfície de la mateixa.  

Figura 3: Estació LiDAR Leica. Extret de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/LIDAR#/media/Archiv

o:Lidar_P1270901.jpg  
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adquirint millores rellevants, sempre perseguint una 

millora de la velocitat a l’hora de captar la imatge, sense 

renunciar per això a la qualitat i precisió en els detalls, 

cosa que va començar a aconseguir-se amb el 

desenvolupament de la tecnologia òptica. Per altra 

banda, les tecnologies per a la impressió 3D també van 

sorgir l’any 1986. Chuck Hull, un enginyer físic 

americà, va crear i patentar un model que més endavant 

el portà a obrir la primera companyia que generalitzaria 

i comercialitzaria aquesta tècnica. 

El fet de que m’hagi aturat als anys 80 no és casual, sinó que és el moment en que les visualitzacions 

en 3D es comencen a aplicar al patrimoni cultural i arqueològic, potser gràcies a l’evolució i l’extensió 

de la facilitat per a accedir a les tecnologies 3D que va haver-hi al moment. Tot i això, és important 

remarcar la idea de que el propòsit de l’arqueologia ha sigut des dels seus orígens aquell de reconstruir 

el passat, així que les tecnologies 3D només oferien una tècnica per a obtenir aquestes hipotètiques 

reconstruccions de manera més verídica. A més, crec que és molt interessant lligar el cas de 

l’arqueologia a la reconstrucció del passat mitjançant visualitzacions en 3D ja que, quan aquest es va 

començar a aplicar en aquest camp, sempre es parlava de simulacions d’allò que havia sigut, com si 

intentéssim arribar a quelcom sense poder mai plasmar la realitat. El concepte o terme amb el qual ens 

referim a la representació del patrimoni en 3D també ha anat evolucionant: amb el temps i els avanços 

i progressos tecnològics, sobretot en relació als gràfics per ordinador i a la qualitat de les visualitzacions 

que han permès ampliar el realisme de les representacions, han fet que el vocabulari amb el qual parlem 

d’aquestes es transformés i canviés el terme per a referir-nos a l’objecte de “simulació” per al de 

“reconstrucció”, amb les implicacions ètiques que això comporta – de les quals se’n parlarà més 

endavant –.  

De fet, les primeres representacions en 3D del patrimoni cultural i arqueològic no es poden considerar 

grans projectes, doncs fallaven alhora de presentar unes qüestions que volien ser resoltes mitjançant 

l’ús de la tecnologia. A més, no hi havia professionals interdisciplinaris que poguessin ocupar-se tant 

de la part més tecnològica així com d’aquella més històrica o antropològica. Així doncs, els primers 

projectes, utilitzaven aquestes tecnologies amb una intenció d’especulació i disseminació, més que no 

pas per a una recerca científica i amb fonaments22. Per això, també mancaven en transparència de fons 

i evidències històriques, i a la vegada no permetien cap mena d’hipòtesis sobre l’objecte, sinó que el 

presentaven com a veritable i única opció.  

 
22 Ferdani D., E. Demetrescu, M. Cavalieri, G. Pace, S. Lenzi. (2020). 3D Modelling and Visualization in Field Archaeology. 
From Survey to Interpretation of the Past Using Digital Technologies. GROMA | documenting archaeology, 4, 1-21. 
https://doi.org/10.12977/groma26  

Figura 4: Exemple de la captació de dades amb 
LiDAR. Extret de: https://blog.lidarnews.com/cyark-
and-google-combine-forces/  
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2.1. Tècniques utilitzades actualment per a la creació de models 3D del 

patrimoni cultural i arqueològic 

Després de tot el repàs històric de les tècniques utilitzades depenen dels recursos tecnològics existents 

al llarg d’aquestes últimes dècades, crec que és important almenys destacar les tècniques més utilitzades 

actualment, sobretot en el context en el que el treball se centra: la reproducció del patrimoni cultural i 

arqueològic. 

Les tecnologies 3D es poden utilitzar en molts contexts23, quan es parla de patrimoni cultural, des de la 

captura d’un parc arqueològic monumental, com la d’edificis o petits objectes de museus concrets. De 

la mateixa manera, també es poden crear els models per a satisfer diferents necessitats, com la de 

documentar, conservar o reconstruir, o simplement la de crear ambients virtuals. És per això, que és 

important conèixer cada cas concret i les tècniques que poden adequar-se millor als mateixos, cosa que 

estudiarem més profundament a l’apartat 3 del treball. Per a poder fer això però, cal que ens endinsem 

en les tècniques de les quals disposem en la actualitat.  

Hi ha moltes tècniques, a part del modelatge, que poden ajudar-nos a digitalitzar un objecte o lloc 

patrimonial. Per a poder seleccionar la tècnica més apropiada, hem de tenir en compte la mida de 

l’objecte que volem digitalitzar: un objecte petit d’un museu, un de més gran, un edifici, una àrea urbana 

o un parc arqueològic o, fins hi tot, una porció de terreny. Les dimensions, així com el tipus d’objecte 

poden influenciar en l’espai de treball necessari per a la seva digitalització, si es pot realitzar des de 

fora o, per altra banda, si només és interior. Un cop tinguem això clar, ens hem de preguntar què és 

rellevant per a la digitalització: necessitem tot l’objecte o només algunes parts del mateix? Quins punts 

de vista són els més rellevants? L’escala interna i externa és important pel nostre projecte? El color i la 

textura? Algun dels materials de l’objecte és reflectant?  

Quan manipulem patrimoni cultural amb el propòsit de digitalitzar-lo volem evitar qualsevol dany sobre 

l’estructura del mateix – de la mateixa manera que passaria en el cas de conservar-lo, documentar-lo o 

restaurar-lo – així que sempre intentem interactuar físicament amb l’objecte el mínim possible, utilitzant 

diferents tècniques on el sensor 3D i l’objecte patrimonial a digitalitzar no estan en contacte. Hi ha 

moltes tècniques sorgides al llarg de l’evolució tecnològica que poden utilitzar-se tot i que dependrà de 

les circumstàncies i característiques de l’objecte o lloc patrimonial la tria del més adequat. Un resum 

de totes aquestes metodologies es pot trobar en els vídeos creats en el context del projecte “Share New 

Perspective (Share 3D) Project24”, finançat per la Unió Europea, concretament en els mòdul 1.2. i 1.3. 

Per a parlar de totes aquestes tècniques per a crear models en 3D, cal primer dividir-les en dos grups: 

 
23 Sharing New Perspectove (Share3D) Project (1 de 2 de 2020). Share 3D Guidelines: Introduction to de 3D workflow. 
Obtingut de Carare Gitbook: https://carare.gitbook.io/share-3d-guidelines/3d-process/context  
24 Pàgina web amb el training que es va elaborar Durant el projecte, on s’hi pot trobar el video: https://carare.gitbook.io/share-
3d-guidelines/training-course-on-3d/video-embed-test  
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les tècniques de captació d’imatge a partir de la realitat o les de modelatge directe amb un programa de 

disseny 3D. Hem de tenir en compte però, que moltes de les tècniques de digitalització en 3D del 

patrimoni, cobreixen només les superfícies exteriors.  

 

2.1.1.  Tècniques de captació d’imatge a partir de la realitat 

En aquest grup, hi podem incloure totes aquestes metodologies emparades per a aconseguir imatges 

digitals a partir de la captació de la realitat. Aquestes tècniques doncs, poden sintetitzar-se de la següent 

manera: 

 
Figura 5: Tècniques per a capturar la informació necessaria per a la digitalització. Extret de: 

https://carare.gitbook.io/share-3d-guidelines/3d-process/data-capture  

 

Així doncs, veiem que hi ha dos grans subgrups, els que utilitzen sistemes actius i els passius.  Dins 

dels sistemes actius podríem incloure-hi totes aquelles tècniques que utilitzen energia projectada sobre 

l’objecte per a mesurar-lo i capar-lo amb un sensor, mentre que els sistemes passius es basen amb 

imatges reals per a mesurar l’objecte que volem digitalitzar. Els dos mètodes serveixen només per a 

obtenir les dades que, una vegada adquirides s’hauran de processar i reconstruir geomètricament, és a 

dir, han de passar per un procés de post producció.  
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• Sistemes actius: 

Com ja hem explicat, els sistemes actius són es que utilitzen energia – normalment aquesta és en forma 

de llum, làser, mitjançant els escàners de làser 3D o a través de llum blanca, en els escàners 3D de llum 

estructurada – projectada sobre l’objecte que volem digitalitzar i que, per tant, necessitem mesurar. 

Aquesta energia doncs, retornarà i serà captada per un sensor que, per tant, capturarà la imatge. Amb 

altres paraules, podríem dir que aquests sistemes enregistren punts de posició, que obtenen llençant un 

feix de llum que impacta la superfície de l’objecte i retorna al dispositiu, on es registra la posició de 

l’impacte. La repetició d’aquest procés de forma automatitzada sobre la superfície deixant pocs 

mil·límetres permet enregistrar amb molta precisió la forma tridimensional de l’element escanejat25. 

Però aquest sistemes són molt sensibles al material de la superfície: com de brillant i, per tant, reflectant 

és l’objecte, si aquest és transparent o no – cosa que determina la transmitància, és a dir, la quantitat 

d’energia que pot travessar l’objecte – i l’absorbència o quantitat de llum que la superfície de l’objecte 

absorbeix. Això afectarà al moment d’utilitzar aquestes tècniques, doncs pot ser que les qualitats de 

l’objecte que volem digitalitzar no permetin fer-ho. A més, aquests sistemes poden dividir-se en dos 

grups més depenen de les distàncies que puguin cobrir, tenint així làsers de curt i llarg abast.  

- Els làsers de triangulació (LT): és un dels mètodes de 

curt abast més coneguts i utilitzat, que permet escanejar 

objectes que es troben fins a 1 metre de l’aparell. Així 

doncs, és molt útil per a escanejar detalls dels edificis, 

interiors dels mateixos o ambients difícils d’obtenir – 

doncs són relativament fàcils de transportar – o objectes 

mitjanament grans. L’instrument consta tant de la font 

del làser com del detector òptic: el làser emet una llum 

en forma de punt, línia o patró sobre la superfície de 

l’objecte mentre el detector o sensor òptic capta la 

deformació que el patró de llum experimenta degut a la 

morfologia de la superfície. Com el seu nom indica, la 

profunditat es detecta utilitzant principis de 

triangulació. Podem trobar diferents formats d’aquests 

escàners, com el fixe – més indicat per edificis o 

objectes mitjans –, el fixe rotatiu – molt útil per objectes 

simples petits – o també diferents escàners portables 

que se subjecten amb la mà26 – més utilitzats per a 

 
25 Generalitat de Catalunya. (21 de 1 de 2019). Històries del patrimoni: el patrimoni en 3D. Obtingut de Generalitat de 
Caalunya, Patrimoni Cultural: http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories/el-patrimoni-en-3d  
26 Hand Held Laser Scanner. 

Figura 6: Diagrama que mosra els principis de la 
triangulació amb làser. Extret de: 
https://carare.gitbook.io/share-3d-guidelines/3d-
process/data-capture/short-range-techniques  
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captar objectes grans i complexos –. Un punt important és que l’excessiva llum solar a 

l’exterior s’ha d’evitar, és per això que sovint se solen utilitzar de nit.  

Els escàners làsers són molt populars perquè tenen una precisió geomètrica molt alta 

(<50µm) i un mostreig molt dens (<100µm). Per a mantenir la informació dels colors, 

el mètode que es suggereix és el d’utilitzar tres làsers combinats en una fibra òptica, 

cada un d’ells amb una longitud d’ona propera als tres colors primaris.  

- Els làser estructurat (SL): aquests tipus de curt abast, també anomenat sistema de 

projecció per franges, són molt semblants als que s’utilitzen en el sector sanitari, amb 

una exactitud de fins a un micro metre. Amb aquests escàners, no s’utilitzen làsers sinó 

patrons de llum blanca que es projecten sobre l’objecte i es grava el retorn de la llum 

amb una càmera incluïda al costat del làser. En realitat, el funcionament tècnic del 

mateix és també basat en una triangulació – és a dir, la distància des de l’escàner a la 

superfície de l’objecte es calcula per triangulació trigonomètrica –, però el punt clau 

d’aquesta tipologia d’escàners és que alterna aquesta llum blanca principal amb unes 

ratlles fosques que, sobre la superfície de l’objecte, permeten detectar les deformacions 

de cada patró i així extreure la geometria tridimensional de del mateix, calculant el 

núvol de punts en un programa propi. Hi ha moltes investigacions sobre la projecció 

de patrons per franges que poden ajudar a maximitzar la resolució de les mesures que 

es prenen27, tot i que les recerques actuals se centren més en el desenvolupament per a 

capturar superfícies tridimensionals en temps real – augmentant la velocitat dels 

patrons de projecció i dels algoritmes de captura –.  

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Sharing New Perspective (Share3D) Project. (1 de 2 de 2020). Share 3D Guidelines: Data Capture. Short range techniques. 
Obtingut de Carare Gitbook https://carare.gitbook.io/share-3d-guidelines/3d-process/data-capture/short-range-techniques  

Figura 7: Diagrama que mostra el principi de mesurament amb aparells de llum estructurada. Extret de: 
https://carare.gitbook.io/share-3d-guidelines/3d-process/data-capture/short-range-techniques 
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- Time-Of-Flight (TOF): també conegut com a làser d’escaneig terrestre – pot capturar 

fins a 6 km de distància presentant resultats increïbles –, és un mètode de llarg abast, 

utilitzat normalment per a la digitalització de patrimoni arquitectònic, monuments 

arqueològics i excavacions. Aquest principi doncs, es basa en mesurar el temps dels 

reflexos dels polsos de llum que envia, a la vegada que va rotan el làser i els sensors, 

cosa que permet capturar fins a 360 graus del seu voltant. De totes maneres, la seva 

exactitud depèn de la precisió del seu temporitzador.  

 

 

 

 

 

 

 

- Airbone LiDAR o Airborne Laser Scanning: també escàners de llarg abast, s’utilitzen 

normalment per a digitalitzar tant edificis o complexes arquitectònics com paisatges, 

depenen si s’utilitzen des del terra, des d’un lloc elevat o, fins hi tot, volant. Aquest 

sistema consisteix fonamentalment en enviar milers de polsos làser per segon, que a la 

vegada son reflectides per la vegetació, els edificis o el terra. Mesurant el temps que 

passa mentre la llum va de l’objecte emissor, rebota i retorna, es pot obtenir la distància 

entre l’escàner i cada punt a digitalitzar. Combinant milers d’aquests punts mesurats 

podem obtenir una imatge tridimensional molt detallada de la superfície de la Terra. 

Per això és molt important – sobretot si es realitza des de un avió – seguir la posició i 

la direcció de l’escàner des d’on s’emet el làser, cosa que és possible de realitzar amb 

sistemes de GPS i unitats de navegació inercial. Tot i això, el fet més important a 

destacar d’aquesta metodologia és que algunes de les pulsacions làser travessen la 

vegetació i arriben al terra, cosa que permet escanejar múltiples senyals reflectides. És 

a dir, permet filtrar les dades per a poder eliminar la vegetació i descobrir què amaga a 

sota sense que cap objecte ho cobreixi – de manera senzilla, podem filtrar aquestes 

senyals escollint la que ha tardat més a arribar, doncs serà la que ha arribat més lluny 

–. És com si parléssim d’un paisatge virtualment desforestat, cosa que ajuda a 

cartografiar als arqueòlegs.  

Figura 8: Diagrama sobre el principi de mesurament amb apareills TOF. Extret de: 
https://carare.gitbook.io/share-3d-guidelines/3d-process/data-capture/long-range-techniques 
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• Sistemes passius: 

Aquest segon tipus de sistemes, s’anomenen passius, doncs utilitzen energia ambient per a detectar els 

objectes que es necessita mesurar. És a dir, són mètodes basats en imatges reals que ajuden a determinar 

les propietats geomètriques 2D i 3D dels objectes visibles a la imatge. 

- Fotogrametria tradicional: com bé indica ja el seu nom, la fotogrametria consisteix en 

la creació de models 3D a partir de fotografies, que se superposen entre elles i amb un 

programa concret es processen, s’extreuen les característiques i els punts coincidents i 

es calcula la seva ubicació en l’espai, així com també la profunditat. És una tècnica 

senzilla i de baix cost – ja que només requereix una càmera de fer fotos i un software 

per a processar-les –, que pot utilitzar-se tant des del terra com des de l’aire – tant amb 

avions com amb drones –, i que presenta bàsicament una dificultat – identificar 

correctament els punts comuns entre les imatges. Es poden utilitzar varies tècniques 

per a capturar les imatges, ja sigui amb varies càmeres o taules rotatives – si es tracta 

d’un objecte petit-mitjà –. A més, la fotogrametria pot combinar-se amb altres mètodes 

de sistemes actius – com l’escàner làser – per a obtenir models encara més precisos i, 

fins hi tot, a temps real, cosa que permet capturar vídeos del patrimoni intangible. Així 

doncs, la precisió de les mesures fotogramètriques és en gran part una funció de la 

qualitat òptica de la càmera i la resolució del sensor.  

Una vegada tenim tots els punts, es crea un núvol de punts que – si tot ha anat bé – 

reprodueix la forma de l’objecte original. Quan unim tots aquests punts amb línies 

podem formar una xarxa de triangles – anomenada malla – amb la superfície dels quals 

podem afegir el color i la textura que han registrat les fotografies. A partir d’aquí, 

funciona exactament com un modelatge 3D des de zero, però produint models molt 

més precisos, fins hi tot per escales més grans de 1:100. 

  

 

 

 

 

 

Figura 9: exemple de com 
funciona la fotogrametria, 
un cop s'han obtingut totes 

les imatges. Extret de: 
https://www.researchgate.n
et/figure/Photogrammetry-
example-In-May-2016-Dr-

Edward-Triplett-and-other-
fellows-in-the-

Wired_fig8_325370666  
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Hi ha molts més altres mètodes que s’estan desenvolupant i constantment utilitzant en l’actualitat, com 

per exemple les tomografies computades – popularment conegudes com a TAC, molt utilitzades en el 

sector sanitari –, que poden ajudar a digitalitzar els interiors dels objectes, o el RTI – o imatges basades 

en la transformació de la reflectància, un mètode fotogràfic que captura la forma i el color de la 

superfície d’un objecte i permet la il·luminació interactiva del subjecte des de qualsevol direcció i la 

millora matemàtica tant de la forma de la superfície com dels atributs del color, cosa que permet mostrar 

informació no visible amb un examen empíric directe.  

 
Figura 10: Exemple on s'aprecia el contrast entre la imatge real i la que aconseguim amb el mètode RTI. Extret de: 

http://culturalheritageimaging.org/Technologies/RTI/ 

Així doncs, hi ha varies consideracions a tenir en compte a l’hora de capturar les dades necessàries per 

a realitzar una reproducció en 3D, doncs els diferents mètodes i tecnologies esmentades presenten 

diferències en el cost – tant l’equip humà com el tecnològic –, les habilitats i els coneixements requerits 

per a la seva utilització, l’ambient en el que poden utilitzar-se – si ha de ser a l’interior o a l’exterior, si 

necessitem llum o no... –, espai i distància necessària per a la utilització dels dispositius escollits, la 

precisió i resolució que requerim o tenim la possibilitat d’obtenir, la taxa de mostreig i l’ús de les dades 

3D – amb la finalitat que es vulguin utilitzar, ja sigui per un anàlisi científic o una visualització –.  

Tots aquests sistemes ens donen enfocs diferents de com aconseguir un mateix propòsit per vies diverses 

i amb variacions en l’acabat. Per això, és important tenir clar l’objectiu de les nostres visualitzacions i 

la capacitat – tant temporal, com tecnològica, com humana – que nosaltres o el nostre equip pot 

permetre’s abans de començar a digitalitzar un monument, complex arquitectònic, jaciment arqueològic 

o objecte patrimonial.   
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Per exemple, les tècniques de triangulació poden produir una exactitud molt més bona que les de time-

of-flight, el problema és que només poden utilitzar-se per curt abast, molt difícil si no podem aconseguir 

acostar-nos a l’objecte que volem digitalitzar, o si aquest és molt gran. Això ens obligaria a utilitzar 

altres tècniques de mesurament directe de la distància (TOF, per exemple), cosa que comportaria una 

pèrdua d’exactitud. A això també si pot sumar el problema temporal, quant temps tenim per a recollir 

les dades i processar-les? Si el temps, com l’exactitud, és un límit, també considerarem una tècnica o 

una altra.  

Tots aquests sistemes però, són només el punt de partida de la visualització, doncs les tècniques de 

captació de imatge a partir de la realitat necessiten d’un post-processament per a transformar la raw 

data28 en els models 3D finals. Alguns dels passos més importants que aquesta post-producció requereix 

són: 

1. Escalar les dades amb punts de referència i alinear els conjunts per a reunir-los en un 

mateix sistema de coordenades en tres dimensions: quan un objecte o monument s’ha 

digitalitzat els resultats inicials (o raw data) seran una sèrie de punts en tres dimensions 

situats en un sistema de coordenades anomenat núvol de punts. Per a processar aquests 

punts necessitem passar per diferents fases que inclou la de alineament i la de neteja – 

eliminar totes les dades que no ens serveixen per el nostre propòsit o dades que no 

s’han capturat bé o pertanyen a un altre objecte de l’entorn –. També és necessari 

aplicar filtres per a eliminar el soroll29 de les imatges, tot i que no se’n pot abusar ja 

que actuen directament sobre els detalls morfològics de les dades.  

2. Construir una malla o xarxa 3D prenent com a punt de partida els punts obtinguts i 

editar els errors de la malla: convertir els núvols de punts en superfícies amb tres 

dimensions formada per malles triangulars és una de les etapes centrals del procés i és, 

en teoria, tant senzill com agrupar aquests unts en petits triangles que es formen entre 

ells. Tot i això, per evitar petits errors o soroll que pugui ocasionar-se en aquesta 

operació, s’han de seguir diversos passos. 

§ El primer de tots, és la neteja de la malla, doncs les dades incomplertes o 

problemàtiques que haguem pogut obtenir durant la digitalització d’un objecte 

de tres dimensions poden provocar discontinuïtats o forats un cop els punts 

estan adjuntats, els quals s’hauran d’emplenar mitjançant dos passos: la 

identificació de les dades que falten i la reconstrucció de les mateixes 

 
28 Quan parlem de raw data ens referim a les dades sense tractament, les dades obtingudes del procés de capturació sense que 
hagin patit cap processament o modificació, dit d’una altra manera, parlem de les dades en brut. 
29 El soroll és una característica molt comuna a la raw data – les dades sense processar –, i pot ser descrita com un desplaçament 
especial aleatori dels vertex al voltant de la superfície real que s’està digitalitzant. 
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mitjançant algoritmes. Hi ha altres problemes menys usuals com pics o vèrtex 

que no corresponen a l’objecte, els quals també hauran de ser eliminats durant 

aquesta etapa.  

§ El següent pas que hem de seguir és el de simplificar la malla, procés que es 

coneix com a delmat – com per exemple el delmat per col·lapse de les vores 

quadràtiques, fusionant així els vèrtex comuns de triangles adjacents –, i que 

consisteix en reduir la quantitat de dades necessàries per a descriure una 

superfície completa d’un objecte30, de manera que reduirem la mida de les raw 

data, fent-lo així més adaptable a les aplicacions de visualització interactiva i 

a altres requisits de hardware que pugui complir ordinadors i sistemes 

informàtics estàndard. Al simplificar la malla doncs, només reduïm la quantitat 

de dades necessàries per a poder traçar la superfície de l’objecte, mantenint la 

qualitat geomètrica del model – sempre que sigui possible i dins d’uns requisits 

de l’aplicació o sistema a la que anirà dirigida –.  

§ Finalment, la última etapa per a construir la malla és la retopologia, que es 

tracta de la simplificació complexa de la malla, per a aconseguir una versió 

més simple del model original – cosa que també es pot aconseguir mitjançant 

un delmat a un nivell extrem –. Aquesta no es pot fer de manera automàtica – 

tot i que això signifiqui investir molt més temps en el projecte – ja que pot 

comprometre algunes característiques importants o comportar la pèrdua 

d’informació.   

3. Crear les textures corresponents: qualsevol representació actual pot ser millorada amb 

mapes especials de relleu en 2D, que afegeixen informació topològica a l’objecte creat, 

trets que serien molt difícils de mantenir a la malla 3D original, com per exemple 

esquerdes, gravats, incisions... Aquests mapes de desplaçament basats en un mapa de 

bits poden obtenir-se amb programari especialitzat, que ens calcularà de manera 

automàtica el mapa 2D comparant la distància dels punts de la malla original amb 

aquells de la malla simplificada. 

La post-producció, a més, permet adaptar el producte final a diferents models 3D pensats amb diverses 

finalitats – amb més detall, diferents nivells de profunditat i altres criteris –, per exemple per a la 

publicació en una web, per a imprimir en 3D, per a utilitzar en aplicacions de realitat augmentada o, 

fins hi tot, amb formats de preservació.  

 
30 Sharing New Perspective (Share3D) Project. (2019). Geometric Reconstruction. Obtingut de Carare Gitbook: 
https://carare.gitbook.io/share-3d-guidelines/3d-process/modelling/geometric-reconstruction  
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2.1.2. Tècniques de disseny 3D modelant objectes digitals 

El modelat o la reconstrucció manual és una tècnica que pot utilitzar-se també per a crear objectes, 

edificis, complexes o llocs patrimonials, sense partir d’una imatge real del lloc o objecte que ens 

proposem digitalitzar, com totes les tècniques que hem observat anteriorment. Aquesta és literalment el 

dibuix o esculpiment digital des de zero del monument escollit. De totes maneres, és important 

mencionar que pot basar-se en plànols o dibuixos que representen en 2D el que nosaltres volem 

representar, així com pot basar-se amb l’observació a simple vista o també ser inventada completament. 

És interessant també remarcar el fet de que pot ajudar a reconstruir parts d’un objecte o edifici que 

actualment ja no existeix – però si que havia existit –, però que se’n té constància, cosa que amb les 

altres tècniques és més complicat doncs parteixen de la captació de dades de la realitat, del que hi ha 

actualment. Això pot ser útil en diversos àmbits, com la restauració o projecció d’una reconstrucció, 

també la reconstrucció d’una escena per a investigar uns fets concrets31, com per a la documentació del 

passat o estudi d’un cas concret, així com també en l’àmbit acadèmic o educatiu ajudar a entendre 

alguns conceptes dels que ja no es tenen imatges.  

Per a realitzar els modelats, seguim un procediment similar al de crear les malles a partir dels punts, tot 

i que, en aquest cas, els punts no es capturen de la realitat. Per tant, és necessària la dedicació d’un 

període de temps per a la recerca, investigació i identificació de referències i fonts, com plànols 

històrics, dibuixos o pintures, així com també els elements naturals i artificials que existien en un 

determinat període de la història, per a poder contextualitzar millor l’escena – sobretot en el cas de que 

es tracti d’un edifici interior, un parc arqueològic o un complex monumental –. Quan tenim creada la 

forma i la malla corresponent, s’afegeixen els textures a la superfície, que podem aconseguir de la 

realitat o ens les podem inventar. 

 

 

 

 
31 Forensic architecture (https://forensic-architecture.org/), per exemple, em sembla un cas interessant, ja que realitza la 
reconstrucció d’escenes per a esbrinar com un esdeveniment – un atac terrorista, la destrucció d’un monument, un accident, la 
captura d’un delinquent… – es va dur a terme en un lloc i determinat. Tot i que no ho fa exclusivament amb el patrimoni i 
barreja diferentes technologies, a part del 3D, per a poder-ho aconseguir, em sembla un cas rellevant a destacar.  

Figura 11: Castell històric 
de la torre de Londres amb 
la seva fortalesa. Extret de: 

https://free3d.com/3d-
model/fortress-of-the-tower-

of-london-historic-castle-
1966.html  
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2.2. Principis bàsics sobre la digitalització del patrimoni cultural en 3D 

Si bé ja existien alguns documents que intentaven reunir guies i principis per a la virtualització del 

patrimoni cultural i arqueològic des de almenys l’any 200232, la Carta de Londres va ser el primer 

document – i un dels més complerts i avançats internacionalment –  que va intentar uniformitzar i 

recollir totes les qüestions relatives a la reconstrucció del patrimoni de manera computeritzada en un 

consens únic, millorant així el rigor amb el que els mètodes de visualització del patrimoni de manera 

virtual i els seus resultats són utilitzats. D’aquesta manera, la Carta emfatitzava que els mètodes de 

visualització computeritzada del patrimoni cultural estan augmentant contínuament i que, com s’ha vist, 

com més evolucionava la tecnologia, més possibilitats aquesta oferia en el sector. Així doncs i partint 

d’aquest procés, la Carta consta de tant sols sis principis33  que, lluny de ser normes exactes i rígides, 

ofereixen unes guies de referència que serveixen de base per elaborar criteris i directrius més detallades 

i precises, deixant gran amplitud conceptual per a satisfer totes les necessitats que requereix el patrimoni 

cultural.  

Però la necessitat de redactar un document amb unes guies i recomanacions que, tot i guiades per la 

Carta de Londres, tinguessin en compte l’especificitat de l’Arqueologia Virtual. Així neixen els 

Principis de Sevilla l’any 2011, amb la intenció d’augmentar l’aplicabilitat de la Carta de Londres, 

limitada als sectors acadèmic, educatiu, conservatiu i comercial del patrimoni cultural en general. 

Aquest nou document, expandia els principis al patrimoni arqueològic, inclòs l’industrial, incloent així 

peculiaritats que no s’havien tingut en compte abans. 

Després de molts anys, el 12 d’agost del 2020, el grup d’experts encarregat de la digitalització del 

patrimoni de la Unió Europea, va publicar un nou seguit de principis que s’haurien de seguir a la hora 

de decidir digitalitzar en 3D el patrimoni cultural tangible34. Aquests principis sorgeixen de la 

Declaració de Cooperació per a la Digitalització del Patrimoni (2019)35, on 27 països de la Unió Europea 

demanaven crear un seguit de directrius per a comprensió i documentació holística del patrimoni 

cultural en 3D. La nova llista doncs, sorgeix de molts guidelines diferents que es van anar desenvolupant 

al llarg dels anys en diferents projectes europeus, com ara Europeana, Share-3D o 3D-ICON, 

d’empreses com Sketschfab, així com també de la Carta de Londres. 

 
32 Entre molts d’altres exemples, podem anomenar l’AHDS Guides to Good Parctice for CAD (2002) i Virtual Reality (2002) 
així com d’altres iniciatives com Virtual Archaeology Special Interest Group (VASIG), la Cultural Virtual Reality 
Organisation (CVRO). 
33 Els principis que s’engloben en aquest document eren el de la implementació, els propòsits i mètodes, les fonts 
d’investigació, la documentació, la sostenibilitat i l’accés. Per tant, ens trobem davant d’un document que tracta més la 
investigació i la difusió del patrimoni cultural en diversos sectors, com l’acadèmic, l’educatiu, el conservatiu i el comercial. 
34 Comissió Europea. (12 de 8 de 2020). Basic principles and tips for 3D digitisation of cultural heritage, Shaping Europe’s 
digital future. Obtingut de: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/basic-principles-and-tips-3d-digitisation-
cultural-heritage  
35 Comissió Europea. (9 de 4 de 2019). EU Member States sign up to cooperate on digitising cultural heritage, Shaping 
Europe’s digital future.  Obtingut de: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-
digitising-cultural-heritage  



 

 30 

Aquesta nova llista de principis va dirigida especialment a professionals i institucions que treballen en 

el sector, encarregats de la protecció del patrimoni cultural tangible, tinguin o no experiència en la 

digitalització en 3D. Tot i això, també poden resultar útils per professionals d’altres sectors que volen 

aconseguir millors resultats en els seus projectes de reconstrucció en 3D. De fet, - i de la mateixa manera 

que havia fet la Carta de Londres – no es tracta d’una llista tancada, sinó que accepten suggeriments i 

actualitzacions, tant per canvis o adicions.  

Així doncs, podem trobar deu principis amb diferents recomanacions per a cada un: 

1. Considerar el valor i la necessitat per a la digitalització en 3D: la digitalització en 3D del 

patrimoni es pot dur a terme amb diferents finalitats, però sobretot és important quan el 

patrimoni que es vol digitalitzar en 3D està en risc, ja que pot ajudar tant a la preservació com 

a la restauració, a part de la investigació en el model digital evitant danys en el físic. A més, la 

reproducció en 3D pot donar accés a patrimoni difícilment accessible o ajudar a persones amb 

dificultats a gaudir del mateix. De totes maneres és important tenir en compte que la 

digitalització no pot ser mai substituta de la preservació física, i que aquesta no substitueix mai 

l’objecte real. 

2. Seleccionar què s’ha de digitalitzar i per a quin cas o grup: abans de començar la digitalització 

s’ha de definir la finalitat, el perquè el volem digitalitzar, tenint en compte que és molt més 

important digitalitzar patrimoni que està en perill o que podem obtenir grans avantatges amb la 

seva forma digital. A més, hem de tenir en compte les persones que utilitzaran aquest model i 

de quina manera ho faran, per a poder definir millor les característiques que haurà de tenir la 

digitalització: cada cas és diferent i requereix de diferents tècniques, maquinària i estratègies, i 

diferents nivells de qualitat. Caldria afegir que no només els equips tècnics haurien d’estar 

presents en el procés de reconstrucció 3D, sinó que ha de tenir un abast que inclogui diferents 

departaments (educació, conservació, comunicació...) per a dissenyar un bon producte. 

3. Decidir si podem digitalitzar internament o ho hem de delegar a una organització externa: 

segons les nostres capacitats tecnològiques, laborals i econòmiques, hem de decidir si podem 

dur a terme la digitalització en 3D amb suficient qualitat o, per altra banda, l’hauríem de delegar 

a una tercera empresa. Per a poder-la dur a terme nosaltres mateixos, hem d’entendre molt bé 

els límits que suposa depenent de la tècnica que decidim utilitzar, així que sempre és millor 

deixar-se aconsellar primer per professionals.  

4. Clarificar qualsevol tema de copyright i planificar la digitalització per a que sigui oberta i 

accessible a tothom: Abans de començar tot el procés, és necessari identificar els drets i a qui 

pertanyen, si n’hi ha, per a no tenir problemes posteriors després de la digitalització. Això a 

més, ens permetrà després aplicar els drets del nostre producte amb els que siguin compatibles 
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amb els identificats anteriorment, que hauran d’afegir-se sempre a les metadades. Es fa especial 

atenció al principi de que qualsevol cosa que sigui de domini públic, ha de mantenir-se de 

domini públic després de la digitalització. Això és especialment important per a mantenir un 

públic ampli i assegurar que tothom pugui accedir-hi. 

5. Determinar el mínim de qualitat necessari però tenir com a objectiu el màxim que ens 

puguem permetre: quan parlem de qualitat no ens referim només a la exactitud i bona resolució, 

sinó que també hem de tenir en compte l’evidència històrica, la quantitat de dades i metadades 

de les que partim, i l’objectiu que volem aconseguir. Així doncs, és important definir abans de 

realitzar la digitalització la maquinaria, programa i les habilitats necessàries per a arribar a allò 

que necessitem o volem – i que els nostres usuaris, o target group, s’esperen o necessiten –, 

així com també els costos del mateix. Hem de tenir en compte que la tecnologia evoluciona 

molt ràpidament, i que el que considerem bona qualitat avui pot ser que sigui l’estàndard de les 

generacions posteriors, que comptaran amb altres formats de molta més qualitat. A més, no s’ha 

d’oblidar mai que el que digitalitzem mai serà exactament com l’objecte real.  

6. Identificar les diferents versions i formats necessaris per els diferents casos als que anirà 

dirigit: fer un estudi abans de dur a terme la digitalització per a poder aconseguir models 

correctes de 3D (models geomètrics) o visualitzacions que es puguin utilitzar en Realitat Virtual 

(models delmats). És molt important mantenir un projecte màster en un format que permeti 

fàcilment exportar-ho a d’altres formats i adaptar així el projecte per altres propòsits. A més, 

sempre s’hauria d’intentar utilitzar almenys un format de llicència lliure. Seguir els estàndards 

i les bones pràctiques així com triar un dels formats més comuns per els models 3D (dITF, 

X3D, STL, OBL, DAE, PLY, WRL, DICOM o IFC) i una plataforma acceptada per diferents 

dispositius ajudarà a arribar a un públic més extens. 

7. Planificar la conservació a llarg termini de les dades aconseguides: s’ha de considerar la 

preservació del contingut en 3D a llarg termini, tenint en compte diferents aspectes com els 

formats, l’emmagatzematge, la reutilització, el manteniment i els costos de mantenir-ho. Per 

aconseguir tot això, hem de guardar el màxim possible de dades del procés de digitalització 3D 

i, com ja hem recalcat anteriorment, assegurar-nos que el lloc on ho guardem permetrà la 

introducció de noves dades digitals, és a dir, consta de l’espai suficient, i que és adequat per 

preservar el projecte. És molt important guardar també el software que s’ha utilitzat per a crear 

l’arxiu, sempre amb una predilecció per els formats open source. Finalment, per a facilitar 

l’emmagatzematge a llarg termini hem d’incloure les dades i metadades sobre el procés de 

digitalització i totes les diferents versions del model 3D generat, per trobar-ho més fàcilment 

en el sistema d’emmagatzematge escollit.  
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8. Utilitzar els equipaments, metodologies i el treball correctes: com ja s’ha dit en el punt 5, els 

equips i mètodes utilitzats han d’assegurar la màxima qualitat possible necessària per el nostre 

projecte, assegurant-se també que ajuden a reproduir el més real possible el patrimoni escollit. 

És important triar bé l’equip, ja que totes les característiques del projecte (temps, costos, 

audiència a qui va dirigida...) dependran de la nostra elecció: no és el mateix digitalitzar un 

objecte d’un museu que un edifici. Per exemple, les fotogrametries funcionen molt bé amb 

materials com les pedres, la fusta, els teixits o els metalls (de superfície mate), però no 

funcionen amb superfícies reflectants, brillants o transparents, ni per objectes amb parts soltes 

o mòbils. A més, si es necessita digitalitzar objectes més complexes, tant el treball de camp 

com el de processar els resultats dura molt més, així que s’hauria de planificar amb antelació, 

a part de requerir personal especialitzat per a la maquinaria utilitzada (com per exemple en l’ús 

de drones).    

9. Protegir els objectes a digitalitzar durant i després del procés: s’ha d’intentar tractar la 

conservació física del lloc/monument que volem digitalitzar com a part del pla de gestió de 

riscs durant la digitalització, analitzat i determinant l’impacte o dany que poden provocar les 

tècniques utilitzades a l’objecte, edifici o lloc que volem digitalitzar. Per això, és necessari que 

sempre hi hagi una persona amb els coneixements necessaris que s’encarregui del patrimoni 

cultural, així com conservadors professionals per a supervisar els objectes, els quals han d’estar 

inclosos en el projecte des de la fase de planificació. Serà necessària una assegurança que 

cobreixi qualsevol imprevist. 

10.  Investir en coneixement sobre les tecnologies 3D, els seus processos i el contingut: les 

tecnologies 3D estan ajudant a documentar el patrimoni cultural i és important conèixer i 

entendre els seus processos i requeriments tècnics, tant si ens hi dediquem personalment o en 

el cas que vulguem encarregar un projecte.  

 

2.3. Escala d’evidència històrica 

La qüestió que porta a parlar de la evidència històrica en la reconstrucció en 3D comença a plantejar-se 

en la reconstrucció i conservació dels monuments físics, els quals són quasi sempre “part” del que en 

realitat va ser el monument original. Sempre hi ha hagut la discussió en temes de conservació i 

restauració del patrimoni de si, el fet de reconstruir i modificar l’objecte actual per a que s’acostés el 

màxim possible la seva forma original, en primera instància, tenia com a propòsit la conservació o la 

modificació i, com a segona instància, si la reconstrucció original de la mateixa ajudaria a la societat a 

entendre millor la història o simplement crearia confusió al modificar part del que els ciutadans tenen 
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assimilat d’una altra manera. De fet, un exemple d’aquest fet el podem trobar l’any 2014 quan el 

Ministre dels béns i les activitats culturals d’Itàlia, que en aquell moment era Dario Franceschini, va 

recolzar públicament en un tweet la idea de l’arqueòleg Daniele Manacorda, el qual proposava la 

restitució a l’estat original del Coliseu de Roma, reben, altre cop, tantes crítiques com alabances per la 

proposta 36.   

Tot i que l’exemple és del 2014 – encara que només faci 6 anys – i que la tecnologia avança molt 

ràpidament, fent que actualment vivim en un món molt més digitalitzat del que podria haver estat en 

aquell moment, ja hi havia una coneixença digital suficient. Així doncs, el cost econòmic i l’esforç 

d’investigació que la modificació proposada de l’edifici hauria comportat, no poden comparar-se amb 

les tècniques digitals, sovint molt més econòmiques i, sobretot, molt menys invasives que la 

reconstrucció in situ, a part d’oferir molts avantatges alhora d’explicar-lo, oferint a la vegada 

experiències immersives37. De fet, el terme Arqueologia Virtual – descrit finalment en els Principis de 

Sevilla l’any 201138 – començava a tenir un paper important, no només en la reconstrucció del patrimoni, 

sinó en la reinterpretació del mateix, doncs oferia – i segueix oferint avui en dia – la possibilitat 

d’experimentar, descobrir i crear mètodes per a respondre moltes de les necessitats que el patrimoni 

real demanava sense la necessitat d’actuar sobre el mateix.  

Al contrari que els Principis bàsics sobre la digitalització del patrimoni cultural en 3D de la Comissió 

Europea, descrits a l’apartat anterior i els quals es basen sobretot en les capacitats tècniques del procés 

– entre d’altres – els Principis de Sevilla tenien com a objectiu generar criteris i directrius comprensibles 

per a totes els experts per a obtenir, sobretot, la major qualitat possible des del punt de vista de la 

disciplina arqueològica. De fet, cal parar especial atenció al Principi 4 sobre l’autenticitat que diu que: 

“La visualización asistida por ordenador trabaja de manera habitual reconstruyendo o recreando 

edificios, artefactos y entornos del pasado tal y como se considera que fueron, es por ello que 

siempre debe ser posible saber que es real, veraz, auténtico y que no. En este sentido la 

autenticidad debe ser un concepto operativo permanente para cualquier proyecto de arqueología 

virtual. 

 
36 Aparacio Resco, P. i C. Figueiredo. (2016). El grado de evidéncia histórico-arqueológica de las reconstrucciones virtuales: 
hacía una escala de representación gráfica en Revista Otarq: Otras arqueologías, ed. JAS Arqueologia, Vol.1, p. 236 
37 Íbid., p. 136. 
38 Descrit en els “Principios de Sevilla. Principios Internacionales de la Arqueología Virtual” sortits l’any 2011 en el marc de 
la SEAV (Societat Española de Arqueología Virtual) i el Fòrum Internacional d’Arqueologia Virtual, intentant aplicar els 
principis del Patrimoni Cultural descrits a la Carta de Londres al Patrimoni Arqueològic. En els principis de Sevilla doncs, es 
descriu l’Arqueologia Virtual com a la que té “per objecte la investigació i desenvolupament de formes d’aplicació de la 
visualització assistida per ordinador a la gestió integral del patrimoni arqueològic”. En els Principis de Sevilla podem trobar 
la definició de diferents termes que fan referència a la digitalització del patrimoni cultural tangible i a les possibilitats que 
aquesta ofereix, com per exemple el de restauració virtual, anastilosis virtual, reconstrucció virtual o recreació virtual. De la 
mateixa manera, també exposa els principis en els que s’ha de basar: Interdisciplinaritat, Finalitat, Complementarietat, 
Autenticitat, Rigurositat històrica i Formació i evolució / FIAV (Forum Internacional de Arqueología Virtual). (2012). Los 
principios de Sevilla: Principios Internacionales de la Arqueología Virtual. Obtingut de Smart Heritage: 
http://smartheritage.com/wp-content/uploads/2016/06/PRINCIPIOS-DE-SEVILLA.pdf  
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a. En tanto en cuanto la disciplina arqueológica no es una ciencia exacta e incontestable, 

sino compleja, se debe apostar abiertamente por realizar interpretaciones virtuales 

alternativas siempre y cuando presenten igual validez científica. Cuando no exista esa 

igualdad se apostará únicamente por la hipótesis principal. 

b. Cuando se realicen restauraciones o reconstrucciones virtuales se debe mostrar de 

forma explícita o bien mediante interpretación adicional los distintos niveles de 

veracidad en los que se sustenta la restauración o reconstrucción. 

c. En la medida que muchos restos arqueológicos han sido y siguen siendo restaurados o 

reconstruidos en la realidad la visualización asistida por ordenador debe ayudar tanto a 

los profesionales como al público a diferenciar claramente entre: los restos que se han 

conservado “in situ”, los restos que han vuelto a ser colocados en su posición originaria 

(anastylosis real), las zonas que han sido reconstruidas parcial o totalmente sobre los 

restos originales, y finalmente las zonas que han sido restauradas o reconstruidas 

virtualmente.”39 

  

Però també al Principi 5 sobre la rigorositat històrica: 

“Para lograr unos niveles de rigurosidad y veracidad histórica óptimos cualquier forma de 

visualización asistida por ordenador del pasado debe estar sustentada en una sólida 

investigación y documentación histórica y arqueológica. 

- La rigurosidad histórica de cualquier visualización asistida por ordenador del pasado 

dependerá tanto de la rigurosidad con la que se haya realizado la investigación arqueológica 

previa como de la rigurosidad con la que se use esa información para la creación del modelo 

virtual. 

- Todas las fases históricas registradas durante la investigación arqueológica tienen un gran 

valor. Por lo tanto, no se considerará riguroso mostrar únicamente el momento de esplendor 

del resto arqueológico reconstruido o recreado sino todas las fases, incluidas las de 

decadencia, por las que pudo atravesar. Tampoco se debe mostrar una imagen idílica del 

pasado con edificios que parecen recién construidos, personas que podrían pasar por 

modelos, etc.., sino real, es decir con edificios en diferente estado de conservación, personas 

de distinto tamaño y peso, etc. 

 
39 Ídem., p. 6. 
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- El entorno, contexto o paisaje asociado a un resto arqueológico es tan importante como el 

resto arqueológico en sí. Las investigaciones antropológicas, paleobotánicas, 

paleozoológicas y de paleo antropología física deben servir como base para la realización 

de recreaciones virtuales del paisaje y del contexto rigurosas. No se pueden mostrar 

sistemáticamente ciudades sin vida, edificios solitarios o paisajes muertos, pues ese es un 

falso histórico. 

- La documentación detallada del patrimonio arqueológico es extremadamente importante 

no sólo para su registro, análisis y difusión, sino también para su propia gestión. Las nuevas 

técnicas como la fotogrametría o los escáneres láser pueden servir para aumentar la calidad 

de la documentación científica, ya que cuanto mejor sea la documentación del patrimonio 

arqueológico realizada mayor será rigurosidad histórica obtenida.”40 

Així doncs, en els Principis de Sevilla es deixa clar que tan la documentació per a determinar el nivell 

de rigor seguit per a mostrar l’evolució històrica – o les fases o fase que es vulgui representar – com la 

necessitat d’evidenciar en una reconstrucció, els elements inventats així com els elements que han estat 

afegits – tant a la representació virtual com al patrimoni real que es té com objecte – són dos conceptes 

claus alhora de representar en 3D qualsevol edifici, objecte, monument, parc arqueològic o ruïnes, entre 

d’altres. La qüestió és si realment es pot aconseguir en totes les representacions o si aquests principis – 

en aquest punt ens centrem en aquests dos en concret – es respecten a l’hora de digitalitzar el patrimoni 

en 3D, sigui quin sigui l’ús i la finalitat pels quals han estat concebuts.  

Per a resoldre aquest problema de fiabilitat i poder demostrar la veracitat històrica de les parts 

representades – ja sigui amb documentació, imatges... – o, pel contrari, recalcar que són parts 

imaginades que s’han dissenyat d’una manera concreta per ambientar l’escena reconstruïda – i, per tant, 

no existeixen indicis de la presencia d’aquests elements –, hem de remarcar totes les fonts i deixar 

constància de l’existència dels fets que hem pogut comprovar. Però constatar totes les evidències 

històriques en una representació virtual pot suposar un repte, sobretot depenen de la finalitat que 

perseguim. Pablo Aparicio Resco, en el seu blog Patrimonio y tecnologia41, proposa la idea 

d’estandarditzar una escala d’evidència històrica, elaborant una proposta inspirada amb una escala de 

colors utilitzada en el projecte Byzantium 120042, la primera que es coneix amb aquestes 

característiques, ja que només es tenia constància d’altres escales amb tonalitats de gris que intentaven 

evidenciar el deteriorament o els danys causats en un monument, però mai enfocats a la veracitat en les 

reconstruccions virtuals.  

 
40 Ídem., p. 7 
41 Pàgina web del blog: https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/  
42 Pàgina web del projecte: http://www.byzantium1200.com/  



 

 36 

Byzantium 1200 és un projecte sense finançament iniciat per Patrick Clifford i Jan Kostenec, que va 

néixer per a recrear amb ordinador la reconstrucció dels monuments bizantins localitzats a Istanbul, 

Turquia, a l’any 1200 d.C., una data complicada per a la història bizantina, doncs la informació que hi 

ha d’aquell període és molt limitada. Tot i això, es va voler mantenir doncs és just 4 anys abans de la 

quarta croada, que va deixar la ciutat devastada. Un projecte tant ambiciós que va començar-se a 

plantejar el 1994 – començant a reconstrucció de l’hipòdrom de la ciutat –, va necessitar l’ajuda 

d’experts, sobretot de l’especialista en la Istanbul d’època bizantina, M. Ihsan Tunay i l’historiador 

Albrecht Berger, així com també de l’Institut d’Arqueologia Alemany.  

El projecte és sobretot impactant per el contrast dels mitjans que es tenien per aconseguir plànols, 

prototips o qualsevol dibuix que mostrés la reconstrucció en el moment que es volia – l’autor explica la 

necessitat d’haver de desplaçar-se fins allà per a mesurar els monuments ell mateix –, i els models 3D 

aconseguits, gràcies a les consultes als experts en història bizantina.   

Però el que ens interessa més d’aquest impressionant projecte és el fet que en un dels més de 50 edificis 

o llocs patrimonials digitalitzats en 3D que presenta la pàgina web del projecte, el Portus 

Theodosiacus43,  conté una escala de colors que pretén mostrar l’evidència històrica de cada part de la 

reconstrucció des del número 1, que significa que és totalment inventat, passant pel 5, que significa que 

hi ha evidencies gràfiques, fins el número 10, on es reconstrueixen parts que segueixen existint 

actualment: 

 
Figura 12: Escala d'evidència històrica del Portus Theodosiacus del projecte Byzantium 1200. Extret de: 

http://www.byzantium1200.com/port_t.html  

 
43 Pàgina web on es pot consultar la reconstrucció del Portus Theodosiacus: http://www.byzantium1200.com/port_t.html  
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Així doncs, la idea de l’escala de colors de Pablo Aparicio Resco va prendre com a punt de partida 

l’exemple anterior. De totes maneres, encara que en el projecte de Byzantium 1200 s’utilitza l’escala 

anterior en alguna reconstrucció més – com la del gran palau – i hi ha evidència de la mateixa en el 

twitter del projecte, no existeixen publicacions científiques en que els creadors de l’escala expliquin 

detalladament el funcionament de la tècnica utilitzada, el que va significar només una inspiració.   

 

 
Figura 13: Escala d'evidència històrica del Gran Palau del projecte Byzantium 1200. Extret de: 

https://twitter.com/Byzantium1200/status/472339075262062593/photo/1  

 

La nova escala proposada per Pablo Aparicio Resco i millorada juntament amb César Figueiredo, que 

tenia la missió de difondre’s entre els dissenyadors, arqueòlegs i experts de l’arqueologia virtual per a 

crear un conjunt de principis metodològics que servissin per tothom, va sorgir després d’aplicar i 

comprovar en els seus propis projectes que l’escala d’evidència històrica del projecte Byzantium 1200 

funcionava. Després de realitzar totes aquestes proves es va poder definir l’escala següent (figura 5), 

que permet identificar de forma fidel l’autenticitat històrica i el grau de coneixement de cada part de la 

representació. Com es pot observar, es tracta d’una escala de colors que funciona de manera senzilla: 

els colors més freds signifiquen un nivell més baix de de fidelitat històrico-arqueològica, de la mateixa 

manera que els colors més càlids signifiquen que les representacions són fidels a la història o que, fins 

hi tot, són encara visibles, aportant un gran nivell d’autenticitat. A més, a cada nivell – i color diferent 

– li correspon un nivell més d’evidència històrica, partint de la imaginació, passant per les referencies 

textuals i gràfiques fins a arribar a l’existència íntegra d’aquella part. Això no vol dir que cada nivell 

representi un tipus d’evidència històrica, és a dir, el color viola o blau fosc no representen parts d’un 
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monument que parteixen d’un rigor històric inferior. El que passa és que no es tenen suficients 

evidències històriques per a comprovar-los. Amb altres paraules, podríem dir que una fotografia d’un 

edifici és molt més fiable i aporta més autenticitat per a la creació del model en 3D que la planta 

arquitectònica del mateix, encara que aquesta sigui molt més acurada i vàlida que la simple descripció 

de l’edifici en un text. De totes maneres tots els nivells segueixen una línia històrica i la representació 

del nivell 1, el lila, es descriu com a imaginació però en un context històric determinat aquesta 

imaginació podria ser més que real i demostrable. Cal afegir que l’escala s’acompanya d’un número de 

l’1 al 10 per a facilitar l’explicació en una memòria d’un projecte44. 

 
Figura 14: Escala d'evidència històrico-arqueològica v.2.1: 

https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/2014/07/21/escala-de-evidencia-historica-scale-of-historical-evidence/  

 

Finalment, l’autor considera que aquest codi de colors és sense cap dubte un gran pas per a garantir 

treballs que segueixin un fondament històric més rigorós, tot i que encara queda molt per fer i millorar.  

De fet, el grup de recerca Patrimonio Virtual, de la Universitat d’Alicante, ha desenvolupat una eina – 

Unitats de Reconstrucció o UR (figura 6)– que vol cobrir un dels punts més important remarcats a la 

Carta de Londres i als Principis de Sevilla, la transparència de les actuacions de virtualització del 

patrimoni, per oferir així una mena de base de dades45 que registri, documenti i normalitzi els processos 

de reconstrucció i recreació virtuals46 mitjançant fitxes.  

 
44 Aparacio Resco, P. i C. Figueiredo. (2016). El grado de evidéncia histórico-arqueológica de las reconstrucciones virtuales: 
hacía una escala de representación gráfica en Revista Otarq: Otras arqueologías, ed. JAS Arqueologia, Vol.1, p. 239 
45 Consultable mitjançant aquest enllaç: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/46205  
46 S’entén com a Reconstrucció Virtual la representació visual a partir d’un model virtual científicament construit i basat en 
evidències documentals. De la mateixa manera, la Recreació Virtual va més enllà de la reconstrucció, creant o produint nous 
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Figura 15: Escala d'evidència històrico-arqueològica amb les referències UR del búnquer H669. Extret de: 

https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/2014/12/04/construyendo-ciencia-la-estandarizacion-de-protocolos-en-
reconstrucciones-virtuales/  

 

Així doncs, veuríem que cada UR seria una reconstrucció de tipus diferent. En el nostre cas, la UR 1 

seria un terreny amb vegetació que ens hem inventat o no en tenim referències, la UR 2 una zona del 

terreny més pròxima al búnquer, de la qual se’n te constància, la UR 3 seria el búnquer dissenyat a partir 

d’uns plànols originals, la UR 4 les plantes per a camuflar el búnquer dels quals també se’n té 

constància, la UR 5 l’artilleria i la UR 6 uns sacs de terra, dissenyats a partir de models paral·lels, però 

sense tenir constància dels originals o de la seva situació en el terreny.  

Però l’escala proposada per Pablo Aparicio Resco no és la única, sinó que n’hi ha d’altres que proposen 

un model similar. Un exemple seria l’escala presentada a l’article acadèmic Digital reconstruction and 

visualization in archaeology: Case-study drawn from the work of the Swedish Pompeii Project47 on els 

autors, de la mateixa manera que Pablo, proposen l’ús de diferents nivells de reconstrucció per a 

identificar i registrar les fonts de cada porció del model, per així poder avaluar la precisió relativa de 

cada part. Aquesta doncs, es basa en sis nivells que van des dels elements que actualment estan in situ 

i que, per tant, és segur que formen part de l’objecte patrimonial, passant pels anàlisis amb escàners, les 

evidències testimonials, la deducció a partir de patrons de l’objecte o edifici, la comparació l’analogia 

d’estils i, finalment, el nivell dedicat purament a les reconstruccions hipotètiques.  

 
entorns, paisatges, usos i accessoris que permeten dotar a l’element sobre el que s’actua de un significat històrico-cultural 
contextual.   
Patrimonio Virtual – Universidad de Alicante (2017). Documentación científica de procesos de virtualización. Unidades 
Reconstructivas (UR). Obtingut de Patrimonio Virtual:  https://www.patrimoniovirtual.com/unidades-reconstructivas/  
47 Dell’Unto, N., D. Ferdani, A. M, Leander Touati, M. Dellepiane. (2013). Digital reconstruction and visualization in 
archaeology: Case-study drawn from the work of the Swedish Pompeii Project en 2013 Digital Heritage International 
Congress, IEEE Publisher, pp. 621-628 
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Un altre exemple més actual seria el que utilitza Daniele Ferdani a l’article 3D Modelling and 

Visualization in Field Archaeology. From Survey To Interpretation Of The Past Using Digital 

Technologies48, on mostra amb una escala de color les diferents fases d’un edifici que formava part de 

la vil·la romana de Aiano. En aquest cas concret, crec que resulta important recalcar que l’autor fa 

referència a la Carta de Londres – mencionada a l’apartat 2.2.2. –, particularment al tercer principi: 

“In order to ensure the intellectual integrity of computer-based visualization methods and 

outcomes, relevant research sources should be identified and evaluated in a structured and 

documented way” 

Així doncs, a partir d’un anàlisi exhaustiu de les fonts històriques portat a terme per un equip d’experts, 

l’autor determina quatre nivells de reconstrucció per a ajudar al lector o usuari a distingir els elements: 

el vermell representa les estructures que encara poden observar-se, el gris la reconstrucció virtual de 

fragments que s’han pogut trobar o se’n té constància, el blau és una reconstrucció hipotètica i el verd 

representa totes aquelles parts per les quals no es té cap evidència estructural o arqueològica, sinó que 

es basa en comparacions o interpretacions. De totes maneres, aquest cas en particular fa la comparació 

a partir d’elements arquitectònics d’un rang cronològic ampliat, degut a la falta d’exemples de l’època. 

 
48 Ferdani D., E. Demetrescu, M. Cavalieri, G. Pace, S. Lenzi. (2020). 3D Modelling and Visualization in Field Archaeology. 
From Survey to Interpretation of the Past Using Digital Technologies. GROMA | documenting archaeology, 4, 1-21 

Figura 16: Exemple dels nivells de reconstrucció presentats per Dell'Unto. Extret de: 
https://archphotogrammetry.com/2016/06/18/part-2-3d-reconstruction-literature/ 
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Després de dos dècades avançant amb els models 3D, s’està arribant a nivells molt importants de 

precisió, tant per la part tecnològica com en aquella més teòrica. És per això, que aquestes eines estan 

en constant desenvolupament i, el que és més important – com bé hem vist a tots els documents que 

volien marcar uns principis per a la reconstrucció virtual del patrimoni –, volen d’un caràcter públic 

basat en estudis oberts que puguin arribar a tothom. Aquesta ciència ciutadana o col·lectiva doncs, ha 

fet sortir nous projectes, com per exemple el de la plataforma Loomio49, que volen crear grups de debat 

oberts a tothom sobre les tècniques per millorar la investigació i la construcció d’una escala d’evidència 

històrica per a les reconstruccions visuals, per així poder arribar a la estandardització de la mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 
49 Enllaç directe de Loomio a la página del debat sobre el desenvolupament de l’escala d’evidència histórica per a les 
reconstruccions visuals: https://www.loomio.org/g/PlDGd7OQ/escala-de-evidencia-historico-arqueologica-en-
reconstrucciones-virtuales?locale=es  

Figura 17: Exemple de l'escala de nivells de reconstrucció proposada per Ferdani. 
Extret de: https://groma.unibo.it/ferdani-demetrescu-cavalieri-pace-lenzi-3d-

modelling-field-archaeology 
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3. Diferents finalitats i usos dels models 3D del patrimoni 

cultural i arqueològic 

Una vegada hem revisat tota la bibliografia referida a l’aplicació de les tecnologies 3D en el patrimoni 

cultural i arqueològic, podem constatar que, tot i que durant molts anys s’han utilitzat exclusivament o 

com a forma predilecta, formats en dues dimensions, com ara les fotografies, els dibuixos, els plànols 

o els vídeos, per a documentar el patrimoni cultural– per raons obvies com els costos, el temps i 

l’emmagatzematge –,  la documentació del mateix en tres dimensions – format en el que, de totes 

maneres, el patrimoni tangible es presenta a la realitat – ha sigut un recurs utilitzat des de la dècada del 

1980. Aquest, però, ha tardat molt a desenvolupar una ciència al voltant del mateix en aquest camp 

professional, ja que durant molts anys només va utilitzar-se de forma puntual. Això és degut a que en 

molts casos hi havia una falta de guies, de disponibilitat i de desenvolupament tecnològic, doncs aquesta 

ciència ha anat creixent de la mà amb l’avanç de les tècniques que necessita.  

Actualment, l’accessibilitat a les tecnologies que requereixen les reconstruccions de qualsevol objecte 

en tres dimensions ha ajudat a arribar a  moltes institucions i professionals del sector patrimonial, els 

quals poden tenir aquestes tecnologies a l’abast. A més, la capacitat de reproduir aquests objectes o 

llocs patrimonials de manera digital que presenten aquests nous softwares i hardwares – tenint en 

compte no només la forma, sinó també el color, aparença i materials –, ha ajudat molt a incrementar la 

fiabilitat de les representacions. Això, per una banda, permet a aquests usuaris d’explorar amb les 

tècniques ja existents, a la vegada que els ajuda també a investigar amb nous processos – un exemple 

d’això és l’ús de la realitat augmentada i la realitat virtual, així com el mapping o les impressions 3D, 

que veurem en algun dels exemples d’aquest apartat –.  

De totes maneres no sempre es digitalitzen els llocs patrimonials o arqueològics amb les mateixes 

finalitats. És a dir, la motivació que porta a la creació d’aquests models és diferent en cada cas, així com 

les tècniques utilitzades per a aquest propòsit. Per això, la investigació d’aquests models en el context 

pel que van ser creats és especialment interessant, doncs poden ajudar a veure les diferències que 

s’amaguen entre uns i els altres, tant en relació a les tècniques que s’utilitzen i, per tant, a la precisió 

amb les que es desenvolupen, com amb la veracitat, l’accessibilitat, o la informació que proporcionen. 

Això pot ajudar també a veure si la uniformitat, accessibilitat i la disposició de compartir els treballs 

elaborats és un fet recurrent o, pel contrari, no ho és. Per a abordar aquest apartat, s’han triat quatre 

contextos diferents en els que poden crear-se les reconstruccions 3D: divulgació, recerca o investigació, 

educació i documentació.  

Cal afegir però, que les finalitats en la creació de models 3D no són excloents, i un mateix model pot 

haver estat concebut d’una manera, però aplicable a altres camps. De fet, aquest és un dels casos utòpics 
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que els principis demanen: l’accessibilitat a la informació sobre els prototips creats, la facilitat per a 

obtenir-los i treballar amb ells... el que es pot resumir com a crear models públics que ajudin a avançar 

en aquesta matèria de manera conjunta, creant projectes que puguem compartir de manera senzilla i que 

ajudin a crear una xarxa que funcioni de manera cooperativa entre totes les institucions. Un exemple 

d’això és el cas d’Europeana, creada com una mena de base de dades que té com a objectiu el de fer 

més accessible tot el patrimoni europeu, o Sketchfab, una plataforma que permet publicar i compartir 

contingut en 3D, oferint a més comptes amb la versió pro gratuïta als professionals del sector cultural50 

i organitzacions relacionades, donant suport així a les institucions culturals. 

És important però, recordar el segon punt dels principis bàsics sobre la digitalització del patrimoni 

cultural en 3D, el de “seleccionar què s’ha de digitalitzar i per a quin cas o grup”51. Això és important 

ja que, tot i que l’avanç tecnològic ha permès baixar els preus i els elements tecnològics necessaris per 

a la reconstrucció digital en 3D – doncs se solien utilitzar softwares costosos i es necessitaven de 

màquines molt potents i amb gran capacitat d’emmagatzematge –, aquest procés continua essent molt 

més car, requereix de molts més recursos – tant tècnics com de personal –, porta una càrrega temporal 

més elevada i ocupa molt més emmagatzematge que qualsevol metodologia en 2D. A més, el producte 

resultant també requereix de una post-producció més difícil i necessita d’una atenció constant per a 

poder-se preservar en el temps – ja que, així com avancen les tecnologies, també deixa els formats 

obsolets –. Així doncs, una altra cosa que s’aplicarà en aquest apartat és la de qüestionar-nos davant de 

cada exemple tres preguntes: 

1. L’objecte o lloc patrimonial és suficientment únic, valuós i interessant?  

2. Aquest objecte o lloc patrimonial està en perill de desaparèixer amb el temps?52 

3. L’objecte o lloc patrimonial que volem digitalitzar, té un propòsit clar? Serà utilitzat per 

l’estudi, la divulgació, s’imprimirà...? Sense un propòsit clar, és necessari digitalitzar tots els 

objectes d’un museu si aquests no estan en perill o no són únics o representatius d’algun període 

de la història?  

Per a poder veure-ho, revisarem alguns casos a nivell europeu53 per a cada finalitat definida i hi 

revisarem tot el que hem anat veient al llarg del treball, així com també la disponibilitat dels mateixos 

 
50 Sharing New Perspective (Share3D) Project. (1 de 2 de 2020). Share 3D Guidelines: getting started in Sketchfab. Obtingut 
de Carare Gitbook: https://carare.gitbook.io/share-3d-guidelines/3d-process/publishing/getting-started-in-sketchfab  
51 Comissió Europea. (12 de 8 de 2020). Basic principles and tips for 3D digitisation of cultural heritage, Shaping Europe’s 
digital future. Obtingut de: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/basic-principles-and-tips-3d-digitisation-
cultural-heritage, principi número 2.  
52 No només els elements que es troben en zones amb conflictes o amb risc de ser destruïts ja sigui per causes naturals o 
humanes mareixen entrar en aquesta categoria. Les excavacions arqueològiques en sí, entren directament en aquest grup en 
perill, doncs aquestes destrueixen la zona – o la modifiquen – durant les mateixes, eliminant moltes pistes que podien 
veure’s quan la zona estava inexplorada. Així doncs, els models en 3D podran ajudar a interpretar qualsevol descobriment 
fet durant l’excavació, al presentar el lloc tal i com estava en un primer momento.  
53 Encara inclou Anglaterra. 



 

 45 

a hibridar a altres usos. Com que cada apartat definit engloba molts casos diferents – per exemple, el 

primer parla tant de turisme, com de museus, videojocs o documentals, així com el segon parla tant de 

investigació científica, com de restauració, conservació o protecció –, s’intentarà comentar projectes 

que cobreixin diferents sectors dins de cada àmbit i amb diferents formats. De totes maneres, molts dels 

sectors dels que no se’n podrà posar un exemple, poden veure’s reflectits en algun dels casos dels que 

es parla. Un altre fet que caldria remarcar és el cas de l’educació, que el tractarem a part i de manera 

diferent, ja que entrem en un sector que n’implica d’altres. 

 

3.1. Divulgació 

Essent la divulgació l’àmbit amb el públic més gran de les diferents finalitats amb les que es creen les 

digitalitzacions en 3D, aquest també té la missió d’acostar-lo i connectar amb els espectadors, per a 

poder també apropar-lo al públic més jove. És a la secció on s’emmarquen tots els àmbits destinats al 

públic general: els museus, els documentals televisius, les virtualitzacions destinades al sector turístic, 

les reconstruccions per a elaborar escenaris – imaginaris o reals – als videojocs... Aquest solen utilitzar 

formats lleugers, fàcilment accessibles a través d’Internet i, molts cops, utilitzen com a suport la Realitat 

Augmentada o la Realitat Virtual54, enfocant-se en l’experiència de l’usuari.  

Si entrem a parlar en detall dels diferents sectors que l’àmbit de la divulgació ofereix, crec que seria 

interessant mencionar primer els videojocs, doncs han estat un dels millors camps d’experimentació i 

on s’han portat a terme grans avanços tècnics en la reconstrucció 3D. Això és degut a que, gràcies a que 

normalment es tracten d’organitzacions privades amb ànim de lucre, solen poder dedicar més recursos 

a la creació dels mateixos. El mateix succeeix amb les pel·lícules o documentals televisius – amb menor 

escala – doncs la majoria depenen de productores que realitzen reconstruccions en 3D per a explicar 

conceptes al públic, reproduir un ambient d’una època particular o crear efectes especials.  

De totes maneres, el sector divulgatiu més conegut – i que potser es considera més digne d’estudi en 

relació a l’evidència històrica i precisió que els objectes han de presentar – és el dels museus. Ja fa molts 

anys que els museus s’estan adaptant a la tecnologia i aprofiten els avantatges que la mateixa ofereix 

per a difondre els seus objectes, sobretot durant el 2020 amb el tancament parcial d’aquestes 

institucions. Això, es pot veure tant a les col·leccions que presenten de forma individual a la web, com 

als tours virtuals que ofereixen, que ofereixen molts mitjançant aplicacions que requereixen l’ús de 

Realitat Virtual55, o a través de la plataforma Google Arts & Culture56.  

 
54 La Realitat Augmentada és quan l’objecte virtual se sitúa a la pantalla de la nostra càmera col·locat en l’entorn real, mentre 
que la Realitat Virtual és la que utilitza ulleres amb un visor virutal per veure com a realitat un món completamente virtual. 
55 Un exemple seria l’aplicació Boulevard, que funciona amb les ulleres Oculus, i ofereix accés a molts museus: 
https://www.oculus.com/experiences/rift/1177199742298383/  
56 Pàgina web Google Arts & Culture: https://artsandculture.google.com  
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Aquesta última experiència però, també està lligada al turisme, sector que, moltes vegades, no està a 

l’abast de tothom, ja sigui per falta de temps o recursos econòmics. Així doncs, l’ús de tecnologies 3D 

per a reconstruir llocs o digitalitzar museus pot ajudar-nos a viatjar per tot el món57 i endinsar-nos en 

experiències que potser no podríem viure sense aquestes tecnologies. 

 

Projecte 1: el cas del British Museum i els models 3D5859 

Seguint una col·laboració amb Sketchfab – plataforma online que permet compartir i descarregar models 

3D –, el British Museum va començar a digitalitzar i documentar la seva col·lecció – amb més de 4700 

objectes – amb tecnologia 2D60. Però el 2017, van decidir passar-se a les tres dimensions i actualment 

el museu té al voltant de 266 peces61 de la seva col·lecció escanejades. Aquestes, no només estan obertes 

a consulta, sinó que qualsevol usuari les pot descarregar i imprimir per a tenir-les a casa.  

 
Figura 18: Vista general de la pàgina del British Museum a la plataforma Sketchfab. Extret de: 

https://sketchfab.com/britishmuseum/collections 

Les peces mostrades es poden veure individualment o per col·leccions i queden degudament 

documentades, fins hi tot – tot i que no en tots els casos – la tecnologia exacta utilitzada per a realitzar 

 
57 Una plataforma que porta a l’extrem això seria la de Google Earth VR, oferida per dispositius Oculus i Vive i que permet 
transporter els usuaris a qualsevol punt del món, per així visitar-lo ja sigui a peu o fins hi tot volant: 
https://arvr.google.com/earth/  
58 Pàgina on es poden trobar els models 3D del British Museum a la plataforma Sketchfab: 
https://sketchfab.com/britishmuseum  
59 No inclou la visita amb Realitat Virtual de Google Arts & Culture (https://artsandculture.google.com/partner/the-british-
museum), per considerar-se fora del tema pertinent, sinó que se centra en la digitalització del patrimonio del museu en 3D.  
60 Open Culture. (25 de 7 de 2017). The British Museum Creates 3D Models of the Rosetta Stone & 200+ Other Historic 
Artifacts: Download or View in Virtual Reality, in Art, Museums, Technology. Extret de la pàgina web de Open Culture: 
https://www.openculture.com/2017/07/the-first-3d-scan-of-the-rosetta-stone-now-online.html  
61 Dada extreta de la pàgina del British Museum a Sketchfab el desembre del 2020. 
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els models 3D, els formats amb els que està compatible i les llicències Creative Commons aplicades a 

cada objecte en particular. Crec que és important remarcar però, que no tots els objectes presenten la 

mateixa quantitat d’informació, així com tampoc la qualitat és la mateixa. Per exemple, el model 3D de 

la Pedra Rosetta, consta d’algunes imperfeccions a la part inferior tot i digitalitzar l’objecte complet, i 

a més tampoc deixa constància de la tecnologia utilitzada per a la seva virtualització. Això és degut a 

que la digitalització d’aquesta estela va ser delegada al Museu de Iraq, el qual ha digitalitzat part de la 

col·lecció del British Museum dedicada a Babilònia. És per això que manca informació respecte a les 

altres digitalitzacions realitzades internament pel museu.  

 

De les imatges en tres dimensions que tenim la informació completa, podem veure que moltes han estat 

realitzades per Daniel Pett o Thomas Flynn62 – amb alguns col·laboradors63 –, tot i que la tecnologia 

utilitzada varia depenen de l’objecte que es vulgui digitalitzar. Utilitzant una Nikon 2500 i el seu 

dispositiu mòbil personal, un OnePlus3, Daniel Pett segueix un patró basat en la Fotogrametria per a 

digitalitzar aquests objectes, procediment que explica en una entrevista amb Raphaël Marchou64: 

 
62 Pàgina de Thomas Flynn a Sketchfab: https://sketchfab.com/nebulousflynn  
63 Jennifer Wexler, Andy Bevan, Chiara Bonacchi, i Adi Keinan-Schoonbaert, com explica al blog: 
https://sketchfab.com/blogs/community/cultural-heritage-spotlight-qa-daniel-pett-british-museum-part1/  
64 Marchou, R. (16 de 1 de 2017). Cultural Heritage Spotlight: Q&A with Daniel Pett from the British Museum (Part 1). Extret 
de Sketchfab blogs: https://sketchfab.com/blogs/community/cultural-heritage-spotlight-qa-daniel-pett-british-museum-part1/  

Figura 19: Informació relativa al model 3D de la Pedra Rosetta. Extret de: https://sketchfab.com/3d-models/the-rosetta-
stone-1e03509704a3490e99a173e53b93e282 
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“Our output is generally done so that anyone can replicate what we can do and this is what has found 

its way into Sketchfab. Our basic process for capturing a sculpture in gallery for instance is this (and 

bear in mind we generally can only do this in opening hours and under gallery lighting): 

1.  Find appropriate sculpture, usually on morning walk through gallery to office. 

2. Take photos at 5-10 degree intervals at low, mid and high levels 

3. To process the models, I generally use Agisoft’s Photoscan Pro (which was provided during 

the AHRC funded MicroPasts project) and Thomas Flynn has experimented with a variety of 

software. 

4.  If complex, we deploy the photographs to MicroPasts for photomasking by our crowd 

contributors (any museum can use this facility, documentation on how to do this exists) 

5.  Import masks into PhotoScan 

6.  Align photos 

7. Build dense cloud 

8. Build mesh 

9. Build texture 

10. Upload models, masks, photoscan files and images to Github and obtain a DOI for the 3D 

capture 

11. Upload to Sketchfab under the license that the Museum allows (Creative Commons By 

Attribution Non-Commercial Share-Alike) under its interpretation of the Public Sector 

Information Act.” 

L’autor segueix explicant que la falta de temps i finançament els obliga a utilitzar material casolà – com 

telèfons personals amb sensors bons – i a posar-ho tot junt per a crear els models amb un MacBook Pro 

de 16 GB de RAM. A més, no tenen una planificació per a realitzar les captures de les imatges per a 

realitzar els models 3D, sinó que aprofiten quan la llum és suficientment bona per a poder-les realitzar 

i els trajectes a la feina per a poder construir els models en 3D. És interessant veure que, a les 

explicacions dels objectes, l’autor també aporta explicacions sobre les dificultats il·luminatives o sobre 

les diferents taques que provoquen les ombres de la sala cosa que, de totes maneres, ens aporta 

informació sobre el procediment i lloc: les fotografies estan fetes al mateix lloc on està l’objecte, fet 

que suposa menys manipulacions i riscs per al mateix.   
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Una altra característica a destacar de les 

visualitzacions del British Museum relacionada 

amb els principis bàsics de digitalització és la 

d’oferir el producte amb diferents formats, fet que 

farà que aquests models 3D siguin més 

compatibles i, a la vegada accessibles per a 

tothom. A més, l’aplicació a Sketchfab permet 

explorar amb l’eina “Model Inspector” les 

diferents capes de la creació del model, com per 

exemple les xarxes – o wireframes –, la geometria, 

les textures o materials i les propietats de VR.  

Altres experiències en museus virtuals les podem trobar seguint l’enllaç de l’empresa de revenda de 

tiquets Tiqets: https://www.tiqets.com/blog/virtual-museum-tours/  

Figura 20: Un exemple de l’eina “Model Inspector” de 
Sketchfab. Extret de: https://sketchfab.com/3d-models/a-

statue-of-roy-high-priest-of-amun-
55fc3feb375842779c07c2a9b4b9f5ea 

Figura 21: Un exemple d'una visualització i descripció de Daniel Pett. Extret de: https://sketchfab.com/3d-models/a-statue-
of-roy-high-priest-of-amun-55fc3feb375842779c07c2a9b4b9f5ea 
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Projecte 2: Notre Dame reproduïda al joc Assassin’s Creed Unity65 

El famós model de la Catedral de Notre Dame, construït a principis del segle XII a París, va ser recreat 

pel conegut joc de Assassin’s Creed Unity, de l’empresa Ubisoft Monreal66, va ser conegut com una de 

les millors reproduccions de la catedral durant el segle XVIII67.  La creadora, Caroline Miousse, va 

dedicar més de 5.000 hores i quasi dos anys a aconseguir aquesta reconstrucció, dedicant més del 80% 

de les hores del projecte a la sola reconstrucció de la catedral68. La fiabilitat i precisió històrica en la 

reproducció però, va comportar més de un any de investigació i recerca. El director de disseny, Nicolas 

Guerin, va haver d’anar creant els mapes de la ciutat, per a poder obtenir un prototip del que seria el 

model final. Això va comportar l’estudi de més de 150 mapes de l’època per estudiar els canvis que 

havia patit en el temps i poder aconseguir una reproducció més verídica.  

 
Figura 22: Comparació de la Notre Dame real i la Notre Dame virtual al joc d'Assassin's Creed Unity. Extret de: 

https://wccftech.com/assassins-creed-unity-ingame-paris-real-life-comparison/ 

De totes maneres, i tot i la feina que va portar la documentació prèvia a la creació dels dissenys, París 

és una ciutat que ha estat molt documentada – sobretot en comparació a altres ciutats reproduïdes dins 

de la mateixa empresa en altres versions del joc –, i el fet de que la majoria dels treballadors de Ubisoft 

siguin francesos va ajudar a accedir i entendre el material. A més, es van contractar historiadors per al 

projecte, amb l’objectiu d’aconseguir fins hi tot els detalls més petits. Cal remarcar però que, tot i que 

es va intentar mantenir el màxim similitud a la ciutat de l’època, la necessitat del joc de tenir carrers 

més amples per a adaptar-se així al terreny de joc, que requereix molt de moviment i espai, va suposar 

 
65 Pàgina web d’Assassin’s Creed Unity: https://www.ubisoft.com/es-es/game/assassins-creed/unity  
66 Pàgina web de l’empresa Ubisoft Monreal: https://montreal.ubisoft.com/en/  
67 En el joc d’Assassin’s Creed Unity la història se situa durant la revolució francesa, a l’any 1789.   
68 Webster, A. (17 de 4 de 2019). Building a better Paris in Assassin's Creed Unity: historical accuracy meets game design. 
Obtingut de The Verge: https://www.theverge.com/2014/10/31/7132587/assassins-creed-unity-paris  
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l’aplicació d’un procés anomenat escala radial. Aquest concepte consisteix en que el centre de París 

manté l’escala 1:1 però, més lluny te’n vas del centre de la ciutat, més ample es torna l’escala i més 

espai es guanya. Un altre element que va ser adaptat van ser les teulades: tot i que es va intentar mantenir 

les medievals amb la gran quantitat de xemeneies que definien París en aquell període, la necessitat de 

mobilitat dels jugadors va fer altra vegada modificar els elements i aplanar moltes de les teulades, sense 

perdre’n d’altres per aconseguir unes vistes més o menys verídiques.  

 
Figura 23: Interior de la reproducció al joc d'Assassin's Creed Unity. Extret de: https://www.destructoid.com/stories/one-

dev-spent-two-years-making-the-notre-dame-in-assassin-s-creed-unity-282133.phtml 

Tornant altre cop el tema principal, la reproducció de la catedral de Notre Dame al joc també va sofrir 

modificacions per adaptar-la al que els espectadors esperaven. Tot i l’exhaustiu estudi amb artistes i 

historiadors per a arribar a imitar fins al més mínim detall, com per exemple els quadres que hi havia 

penjats a l’interior, quan els testers69 van provar el joc, van trobar-hi a faltar la coneguda agulla de la 

coberta70. El primer model de l’agulla data del segle XIII, tot i que la mateixa va ser desmuntada el 1786 

i no va ser fins la reforma de Viollet-le-Duc, l’any 1844, que va tornar-se a col·locar. Així doncs, si es 

volia aconseguir un model històricament fidel no es podia posar una agulla, però això arriscava que els 

usuaris no identifiquessin l’edifici com a tal, així que es va optar per afegir-la.   

Un altre punt a ressaltar sobre aquesta restauració fa referència a l’interior de la catedral, doncs està 

plena d’elements que no formaven part del domini públic, i per tant, estaven protegits amb copyrights71 

 
69 Públic contractat per a provar el joc i identificar errors i millorar l’experiència d’usuari abans de que el joc es llanci al mercat. 
70 Webster, A. (17 de 4 de 2019). Building a better Paris in Assassin's Creed Unity: historical accuracy meets game design. 
Extret de The Verge: https://www.theverge.com/2014/10/31/7132587/assassins-creed-unity-paris 
71 Makedonski, B. (16 de 4 de 2019). One dev spent two years making the Notre Dame in Assassin's Creed Unity. Obtingut de 
Destroctoid: https://www.destructoid.com/one-dev-spent-two-years-making-the-notre-dame-in-assassin-s-creed-unity-
282133.phtml  
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que n’impedien la seva reproducció exacta en el joc. Això va forçar a crear des de zero molts dels 

elements que adornen l’interior de l’edifici tot i que es va intentar mantenir la interpretació del mateix. 

Un d’aquests elements, per exemple, és la rosassa, que va ser totalment redissenyada per l’equip de 

Ubisoft, tot i mantenint la sensació de llum i espiritualitat que envolta l’edifici. També l’òrgan72 va 

haver de ser redissenyat. 

 
Figura 24: Modelatge en 3D durant la creació del joc. Extret de: https://www.youtube.com/watch?v=wyGT--MPwVQ 

Pel que fa a les tècniques utilitzades, Caroline Miousse va basar-se en molts blueprints73 diferents que 

van tenir la sort de trobar. A partir d’aquests, el suport de l’extensa bibliografia consultada i gràcies 

també a l’opinió de molts experts, es va modelar pràcticament dibuixant “maó a maó”74 l’edifici. A més, 

un equip va ser enviat a París per a comprovar els colors dels edificis de la ciutat i així poder aconseguir 

una estètica més verídica del lloc75. 

 
Figura 25: Exemple de la malla sobre la reconstrucció final de Notre Dame. Extret de The Verge: 

https://www.theverge.com/2014/10/31/7132587/assassins-creed-unity-paris 

 
72 SIGGRAPH Conferences. (2 de 5 de 2019).  How Ubisoft Re-created Notre Dame for ‘Assassin’s Creed Unity’. Obtingut 
de Siggraph website: https://blog.siggraph.org/2019/05/how-ubisoft-re-created-notre-dame-for-assassins-creed-unity.html/  
73 Reproducció sobre paper d’un dibuix tècnic, un mapa cartogràfic o un disseny d’enginyeria, on s’hi indiquen tots els detalls 
exactes. 
74 Íbid. 
75 On Demants News. (21 de 8 de 2014).  How they made Assassin’s Creed Unity. Obtingut del seu canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=nIPJ89L-r08  
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3.2. Recerca/Investigació 

La segona categoria tracta de la recerca o investigació, on s’hi inclou també la restauració i conservació 

així com la protecció del patrimoni, tot i que aquest últim podria incloure’s a l’últim ús, el de la 

documentació. He decidit incloure totes questes finalitats sota el mateix títol ja que, per portar a terme 

qualsevol de les accions esmentades és necessària una investigació.  

El fet de tenir un objecte o lloc digitalitzat en 3D, posa a l’abast dels investigadors un recurs molt valuós. 

Gràcies a aquest model 3D, poden portar a terme observacions des de qualsevol punt de vista i en 

qualsevol ambient possible, fet que els permet descobrir les irregularitats que presenta a la superfície. 

De fet, em d’imaginar-nos que la reconstrucció 3D és com tenir l’objecte real a les mans, i poder-lo 

manipular sense les barreres que l’original presenta, com la distància o la fragilitat. I el mateix passa 

amb les restauracions, les activitats de conservació i aquelles de protecció, ja que el tenir l’objecte 

virtual digitalitzat ens ofereix la oportunitat de detectar degradacions i patologies que s’han registrat al 

llarg del temps, alhora que podem provar amb tota tranquil·litat mètodes per remeiar-les sense que 

l’objecte original es vegi afectat – és per exemple el cas de les obres fragmentades, en les que podem 

fer un estudi dels encaixos sense la manipulació real i crear, si fos el cas, motlles dels fragments absents 

o suports que encaixin perfectament –.  

És per això que les reconstruccions en tres dimensions que aspiren a ser objecte de recerca, restauració, 

conservació i protecció del patrimoni, requereixen de grans nivells de realisme, doncs l’investigador ha 

de treballar com si de l’objecte real es tractés per a poder aconseguir bons resultats.  

 

Projecte 3: CENOBIUM 

El projecte “CENOBIUM - Cultural Electronic Network Online: Binding up Interoperably Usable 

Multimedia”76, es va dur a terme des de l’any 2008 fins al 2018, en una cooperació entre el 

Kunsthistorisches Institut in Florenz77 i l’Instituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. 

Faedo”, part de l’Institut Nacional de Recerca Italià, amb seu a Florència i Pisa respectivament. Aquest, 

pretenia digitalitzar els claustres romànics historiats més importants del Mediterrani, com per exemple 

el de Monreale, Cefalú i Aosta, a Itàlia, i el de Moissac, a França. Tot i això, l’any 2015 es va expandir 

el projecte per a realitzar dues digitalitzacions més en el territori espanyol, incloent així els claustres de 

San Pedro de la Rúa a Estella i Santa María a Tudela, cobrint així tots els centres on es van desenvolupar 

aquesta tipologia de claustres: el sud de França, el nord d’Espanya i Sicília.  

 
76 Pàgina principal del projecte CENOBIUM: http://cenobium.isti.cnr.it/  
77 Pàgina principal del projecte a la web del Kunsthistorische Institut in Florenz:  
https://www.khi.fi.it/en/forschung/photothek/cenobium/index.php 
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Figura 26: Captura de pantalla de la pàgina principal del projecte CENOBIUM. Extret de: http://cenobium.isti.cnr.it/ 

L’elecció dels claustres historiats d’aquella època no va ser aleatòria, sinó que aquests ens permeten 

d’estudiar el dia a dia de la cultura de l’època78, caracteritzada pels moviments dels pelegrins i les rutes 

comercials que succeïen arreu d’Europa i del Mediterrani en general. D’aquesta manera, es podrien 

estudiar amb profunditat els intercanvis de les complicades dinàmiques culturals i artístiques dels segles 

XII i XIII. De fet, a la pàgina web del projecte podem veure com informen que “The project is being 

undertaken for research purposes, but is also suitable for teaching, for use by museums and as 

documentation for conservation and restoration”79, el que fa que aquest cas concret sigui molt 

interessant per a l’estudi que s’està duent a terme, doncs ja s’expressa l’interès de que el projecte, partint 

d’un propòsit d’investigació, travessi la barrera que separa les diferents finalitats i s’expandeixi a totes. 

Un altre objectiu que podríem anomenar és aquell de millorar la comunicació científica i educativa, 

integrant nous instruments d’investigació que no estaven connectats sinó que es mantenien dispersos80 

– les bases de dades, els visors d’imatges 2D així com aquells 3D, els sistemes de gestió de continguts... 

–. El problema doncs era que, tot i que aquests instruments si que s’utilitzaven en aquell moment, no es 

feia de manera oberta al públic i de manera que les diferents tècniques s’ajudessin les unes amb les 

altres.  

Així doncs, des del principi CENOBIUM va voler ser un projecte accessible a tothom de manera 

internacional, traduint cada una de les pàgines que formaven part de la plataforma a diferents idiomes, 

afegint cada cop més eines per assegurar que els usuaris podien interactuar-hi i assegurant-hi l’accés 

gratuït des de Internet. Aquest, a més, pretenia ser una plataforma on qualsevol institut de recerca, 

 
78 Fins a aquell moment, tots els capitells mostraven ornaments vegetals, animals o amb formes antropomòrfiques, però a partir 
del segle XII es van començar a adormar amb escenes de l’antic i el nou testament, escenes satíriques, esdeveniments històrics 
i al·legories. 
79 Íbid. 
80 Baracchini, C., M. Callieri, M. Corsini, M. Dellepiane, U. Dercks, D. Keultjes, C. Montani, M. Scognamiglio, R. Scopigno, 
R. Sigismondi, G. Wolf. (2006). Starting the CENOBIUM Project: The cloister of Monreale (Sicily) Revealed, en The 7th 
International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage, pp. 100–110 
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laboratori arqueològic o organització enfocada a la conservació pogués afegir-hi contingut81, tot i les 

complicacions tècniques que això pot portar, sobretot quan es tracta de mantenir la qualitat de les 

imatges reproduïdes i l’accessibilitat i obertura lliure a la plataforma. La producció d’imatges d’alta 

qualitat visual costa molts diners, recursos i sobretot temps, el que pot portar que moltes institucions 

vulguin obtenir-ne un benefici o conservar la propietat dels resultats, cosa que porta molts casos a 

inviabilitzar els avantatges de les aproximacions que treballen amb open data.  

 
Figura 27: Exemple de la interfície pàgina d'un dels capitells del claustre de Monreale. Extret de: http://cenobium.isti.cnr.it/ 

Pel que fa a les tècniques utilitzades per a dur a terme aquest projecte, com podem suposar, van anar 

evolucionant al llarg dels 10 anys que va durar. De totes maneres, com s’ha dit, se’n van utilitzar moltes 

i es van posar en comú, així com també va ser diferent per a cada un dels sis casos que van digitalitzar-

se. El primer cas de tots, el claustre de Monreale, a Sicilia, va iniciar les campanyes per a la recollida 

de dades en l’any 2006, on es van realitzar tant fotografies en 2D d’alta resolució i es van obtenir també 

models amb escàners 3D. Però no es van aplicar les dues tècniques a tots els capitells, sinó que es va 

decidir de utilitzar les fotografies per els capitells generals – normalment 4, una per a cada costat, tot i 

que en alguns casos concrets s’inclouen les diagonals – i els escàners 3D per aquells amb més 

rellevància artística o figurativa (comparació a la figura 28). La càmera utilitzada per a les fotografies 

en els claustres de Monreale, Aosta i Cefalú va ser una càmera digital que contenia una taula d’aire o 

taula òptica Sinar P3 i 22 megapixels 54H – amb una resolució del sensor de 5440x4080 píxels –, però 

 
81 Dercks, U., F. Ponchio, R. Scopigno. (2018). CENOBIUM 10 Years after: An evolving Platform for Digital Humanities, en 
Archeologia e Calcolatori. Supplemento 10, pp. 127  
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per a les campanyes de Moissac, Tudela, i Estella es va utilitzar una HasselbladH3D de 39 megapixel. 

A més, s’utilitzaven dos flaixos per a cada fotografia, que a més es capturava amb diverses exposicions. 

Les imatges en raw, es van processar per a calibrar els colors, doncs questes també serien les que 

servirien després per a texturitzar els models en 3D. Per a realitzar els models 3D, va començar-se 

utilitzant escàners 3D que utilitzin làsers de triangulació82. Cada mostra dels claustres es va processar 

amb una eina pròpia, adquirint per a cada capitell models 3D que consistien en una malla de 4-6 milions 

de triangles. Les imatges obtingudes en 2D es van gestionar amb el servidor Digilib83, que permet tant 

la visualització local com remota de imatges d’alta qualitat. Per els models 3D en canvi, es van decidir 

visualitzar amb una eina de l’Instituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Centre Nacional 

de Recerca Italià, anomenada Virtual Inspector.  

 
Figura 28: Exemple d'un capitell en imatges 2D (esquerra) i escàner 3D (dreta) del claustre de Monreale. Extret de: 

Dercks, U., F. Ponchio, R. Scopigno. (2018). CENOBIUM 10 Years after: An evolving Platform for Digital Humanities, en 
Archeologia e Calcolatori. Supplemento 10, pp. 128 

Hi ha un component que és interessant mencionar, que és l’eina LightTable, que servia per ajudar a 

comparar i analitzar visualment diferent capitells que l’usuari podia seleccionar anteriorment. És a dir, 

permetia als usuaris posar en una mateixa pantalla diferents models 3D o fotografies de diversos 

capitells i inspeccionar-los a través de diferents eines de zoom, rotació...  

Així doncs, el projecte va utilitzar almenys tres aplicacions multimèdia externes a la institució, que 

s’adjuntaven per a crear la interactivitat oferta a la plataforma web per així aconseguir el propòsit 

principal del projecte. A més, el projecte va haver d’adaptar la seva estructura web i redissenyar-se 

diverses vegades per a coincidir amb els estàndards, passant a utilitzar l’any 2012 una plataforma 

anomenada WebGL que permet renderitzar gràfics 3D mitjançant HTML5, la qual va permetre eliminar 

 
82 Un Konica Minolta VI910, concretament. 
Dercks, U., F. Ponchio, R. Scopigno. (2018). CENOBIUM 10 Years after: An evolving Platform for Digital Humanities, en 
Archeologia e Calcolatori. Supplemento 10, pp. 129 
83 Pàgina web de Digilib: http://digilib.sourceforge.net/  
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les tres aplicacions utilitzades anteriorment, implementant les funcionalitats a la pàgina mateixa84. 

Aquell mateix any, també es va decidir utilitzar la plataforma 3DHOP85, una solució fàcil per a publicar 

models 3D a la pàgina web, dissenyada per a facilitar l’accés, la compartició i la difusió dels models 

3D d’alta resolució i fidelitat. D’entre moltes altres modificacions i adaptacions a les noves tecnologies 

– com l’expansió dels models de renderització –, també es va aplicar un sistema de cerca mitjançant 

paraules clau en diferents llengües – anglès, alemany, italià, francès i castellà –. 

Per a acabar, m’agradaria destacar alguns problemes que s’han identificat en els diferents articles 

acadèmics, que fan referència a la qüestió del finançament públic, tant a nivell regional com europeu. 

Això va provocar dificultats per a convèncer als responsables locals dels llocs de posar a disposició del 

projecte i, per tant, també del públic, totes les imatges i models 3D disponibles per al projecte i 

esdevenir, en el cas que volguessin, col·laboradors en el projecte. Com diu U. Dercks (2018) “the 

obvious fear of misuse or loss of control over data or rights of use as well as some internal organizational 

problems, including issues of responsibility, are not always plausible. Moreover, they prevent an 

extended publication and access to the expensively produced digital photographs or scans (usually with 

public money)”.  

Projecte 4: Forensic Architecture Organisation 

Tot i tractar-se d’un cas molt diferent i que engloba molts altres sectors a part del patrimoni, és un 

exemple que em sembla molt interessant de mencionar. Forensic Architecture86, fundada el 2010 per el 

professor Eyal Weizman, és una agència d’investigació multidisciplinària que forma part del college de 

Goldsmith, a la Universitat de Londres, la qual investiga qualsevol tipus de violació dels drets humans, 

ja hagi estat causada per la policia, les forces militars d’un determinat país, qualsevol empreses o altres. 

Així doncs, aquest grup de recerca investiga, per exemple, casos on s’hagin comés crims de guerra, 

violència motivada per la política o la destrucció de patrimoni cultural en zones de conflicte. 

 El que vol fer Forensic Architecture és desenvolupar i disseminar una nova manera de presentar els 

fets d’un esdeveniment concret, utilitzant tècniques que fan molt més evidents visualment qualsevol 

infracció que s’hagi comés. Totes les tècniques utilitzades es basen en l’anàlisi espacial i arquitectònic, 

la investigació de codi obert, el modelat digital en 3D i les tecnologies immersives. Aquestes tècniques 

després, s’acompanyen amb la investigació documental, les entrevistes situades i la col·laboració 

d’acadèmics, per a poder representar amb exactitud l’escena que es desitja representar. 

84 Dercks, U., F. Ponchio, R. Scopigno. (2018). CENOBIUM 10 Years after: An evolving Platform for Digital Humanities, 
en Archeologia e Calcolatori. Supplemento 10, pp. 134 
85 Pàgina web de la plataforma 3DHOP: https://3dhop.net/  
86 Pàgina web de Forensic Architecture: https://forensic-architecture.org/  
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Així doncs, aquest grup de recerca presenta una nova tipologia d’estudi d’investigació que parteix de 

les tecnologies – entre la qual s’inclou la representació 3D – per a representar quelcom que ha succeït 

per a que sigui més fàcil d’entendre. Mitjançant la producció i presentació de proves arquitectòniques 

– relacionades amb edificis i entorns urbans –, els resultats de l’organització han format part de diversos 

processos legals i polítics a nivell nacional i internacional87, tot i que també s’han presentat en 

investigacions parlamentaries i algunes exposicions a les principals institucions culturals del món i 

mitjans de comunicació.  

 
Figura 29: Captura de pantalla de la seva pàgina web, a la secció de patrimoni. Extret de: https://forensic-

architecture.org/category/heritage 

Si entrem a la seva pàgina web, ens permet cercar els casos tant per categoria, per metodologia o per 

localització. De la mateixa manera, ofereixen un mapa on localitzar els diferents casos que han 

investigat. Per a cada cas, es presenta online un vídeo d’entre 10 i 20 minuts – normalment – on es 

presenten totes les proves elaborades per a la investigació del mateix. A més, aquest va acompanyat 

d’una explicació i una taula tècnica amb un resum del cas, les metodologies utilitzades, les 

organitzacions que hi ha col·laborat i on s’ha presentat el cas – ja sigui com a prova en un procés legal, 

en una exposició per a la divulgació del cas o simplement a la seva plataforma online –.  

Un exemple que podríem trobar per a veure una mica com funciona l’organització en el sector del 

patrimoni cultural és el del cas de la destrucció del patrimoni cultural de Yazidi88, un grup religiós i 

cultural minoritari de Iraq. A la fitxa tècnica, veiem que va ser un cas que va rebre diferent finançament 

del British Council, l’Arts Council England i, principalment de Yazida, una organització que vol 

 
87 El grup de Forensic Architecture forma part de la Junta asessora de tecnología del Tribunal Criminal Internacional (ICC - 
https://www.icc-cpi.int/), per exemple. 
88 Pàgina específica amb el cas: https://forensic-architecture.org/investigation/the-destruction-of-yazidi-cultural-heritage  
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prevenir el genocidi de la comunicat Yazidí i altres minories religiosa-culturals. A més, va ser presentat 

a diverses exposicions de renom, com la Biennal d’arquitectura i urbanisme de Seul, així com també a 

la Triennal de Milà, totes dues l’any 2019. 

 
Figura 30: Taula tècnica del cas de la destrucció del patrimoni cultural de Yazidi. Extret de: https://forensic-

architecture.org/investigation/the-destruction-of-yazidi-cultural-heritage 

Al nord de Iraq, a la regió de Sinjar, podem trobar una de les dues zones on se situen els yazidis, que 

han estat perseguits durant molt de temps a Iraq i Síria. Desprotegits de l’exèrcit militar Iraquià així 

com també dels kurds – situats en una regió autònoma propera - aquesta regió va ser envaïda l’any 2014 

pel grup terrorista de ISIL i el poble yazidis va ser massacrat, així com també el seu patrimoni cultural, 

ja que forma part de la identitat religiosa d’aquest grup. Tot i que ISIL va ser expulsat de la zona l’any 

2015, molts dels habitants segueixen en camps de refugiats, sense cap intenció de tornar en el lloc.  

L’any 2018, quatre anys després, 

Forensic Architecture va decidir 

investigar el genocidi de la regió ja 

que seguia sense estar documentat, 

cosa que impedia investigar què 

havia passat i de quina manera. 

Primer de tot, es va documentar el 

lloc obtenint imatges aèries, 

mitjançant drones i satèl·lits DIY, 

doncs suposava moltes dificultats i 

es feia perillós l’obtenció de les 

mateixes de manera terrestre, ja que la zona continuava envoltada de mines, entre d’altres coses. 

Seguidament, combinant les dades obtingudes amb els drones, i fotografies in situ del lloc – en els casos 

que va ser possible – es van processar per a poder generar models 3D utilitzant tècniques 

Figura 31: Comparació de la imatge GIS del 2013 amb la del drone del 2018. 
Extret de: https://forensic-architecture.org/investigation/the-destruction-of-
yazidi-cultural-heritage  
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fotogramètriques a partir de moviment. A través d’un procés de triangulació que considerava tant les 

metadades com la distància focal de la lent de la càmera o les coordenades GPS, es van posicionar les 

dades en un espai tridimensional, creant el núvol de punts, cada un representant un píxel concret de la 

fotografia. A continuació, es van comparar aquestes dades obtingudes dels llocs destruïts amb imatges 

de satèl·lits i altres fotos històriques anteriors a l’esdeveniment que va causar la destrucció, per a poder 

doncs estudiar l’incident. Així doncs, després es comparen els models realitzat amb la informació 

històrica i les imatges antigues, amb les fotogrametries, per a poder acabar de reconstruir els elements 

destruïts.  

 

 
Figura 32: Fotografia antiga, model 3D de la mateixa, model fotogramètric del lloc actual i la reconstrucció mitjançant les 

dues tècniques. Es tracta d’un exemple que utilitza dos casos diferents, per a poder mostrar el procés i totes les seves 
tècniques de manera clara. Extret de: https://forensic-architecture.org/investigation/the-destruction-of-yazidi-cultural-

heritage 

A més, a part de poder aconseguir la reconstrucció exacte de l’edifici destruït, la fotogrametria de les 

ruïnes on es veu el lloc exacte i el grau de destrucció de cada part de l’edifici, comparat amb el resultat 

final del model 3D de l’edifici abans de ser destruït, ens pot aportar moltes pistes sobre com va provocar-

se la destrucció. Per exemple, si va ser bombardejat des de fora o si més aviat es van col·locar explosius 

a l’interior de l’edifici. Saber tots aquests detalls a més, podria ajudar a efectuar la reconstrucció de 

l’edifici basant-se, no només en fotografies antigues, sinó en detalls sobre la destrucció i distribució 

dels elements reals al voltant del lloc. 
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3.3. Documentació 

L’apartat de documentació és clau quan es parla del patrimoni cultural i arqueològic ja que, sense 

aquest, no podríem entendre’l. Fa anys, aquest es feia mitjançant fotografies i plànols, tot en format 2D. 

Per exemple, a les primeres pàgines web dels museus, s’hi podia trobar una fitxa tècnica per a cada 

objecte que conservaven, amb una fotografia d’una sola cara per a poder identificar l’objecte, i el mateix 

passava amb les bases de dades d’altres institucions patrimonials, així com els registres de les 

excavacions arqueològiques. Actualment, això ha canviat, i la utilització de formats tridimensionals 

està avançant molt en aquest camp. De fet, cada cop s’utilitzen més, ja que permeten registrar 

completament la informació mostrant una visualització molt més real d’allò representat.  

La documentació doncs, necessita de precisió, ja que ajudarà, no només a entendre el patrimoni i a 

“conservar-lo” de manera digital, sinó a recrear-lo – de manera parcial o total – en el cas de que aquest 

quedi destruït, com pot passar en zones de conflicte o monuments en perill. A més, pot ajudar a 

generacions futures a estudiar aquest objecte o lloc patrimonial, així com també en excavacions 

arqueològiques a situar i contextualitzar les troballes.  

 

Projecte 5: Ullastret 3D, caminar per una ciutat ibèrica de fa 2.000 anys89 

El programa Patrimoni en Acció pel foment de l’ús social i 

el coneixement del patrimoni cultural català del Departament 

de Cultura i l’Obra Social “la Caixa”, van realitzar un 

projecte per a digitalitzar la ciutat ibèrica d’Ullastret, on s’hi 

ha estat duent a terme excavacions des de fa més de 20 

anys90. Al Baix Empordà trobem el jaciment ibèric del Puig 

de Sant Andreu d’Ullastret, on actualment hi veiem les restes 

del que va ser una de les ciutats més grans de Catalunya de 

l’època91, i un altre assentament proper anomenat Illa d’en 

Reixac, situat al mig del que havia sigut un estany.  

 
89 Pàgina web on es pot trovar información sobre el projecte: http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories/ullastret-3d-caminar-una-
ciutat-iberica-de-fa-2000-anys  
90 La primera intervenció arqueològica del lloc es va realitzar l’any 1947 i, des del 1952, ha estat constantment estudiat. A part 
de les intervencions de les primeres dècades, des del 1980 s’ha investigat el lloc amb diversos procesos interdisciplinaris, que 
han permés conèixer amb profunditat l’Edat del Ferro del lloc arqueològic i el territorio que l’envoltava, com per exemple el 
paleopaisatge. 
Codina, F., G. De Prado, I. Ruiz i A. Sierra (2017). The iberian town of Ullastret (Catalonia). An iron age urban agglomeration 
reconsructed virtually, en S. Garagnani & A. Gaucci (Ed.), Knowledge, analysis and innovative methods for the study and the 
dissemination of ancient urban areas. Bologna: Kainua., p. 311 
91 En el momento de màxim esplendor de la ciutat ibérica, al segle IV-III a.C., la población de la ciutat superava les 6.000 
persones.  

Figura 33:Jaciment arequeològic del Puig de 
Sant Andreu d'Ullastret. Extret de: 

http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories/ullastret-
3d-caminar-una-ciutat-iberica-de-fa-2000-anys 



 

 62 

L’any 2012 va ser el punt de partida del projecte, doncs gràcies a les prospeccions geofísiques que es 

van fer es va poder avançar en el coneixement de la forma de la ciutat, les cases i els carrers, cosa que 

va permetre de refer tota la trama urbana de l’Illa d’en Reixac. Un cop comparades totes les dades 

obtingudes, es va arribar a la conclusió que es necessitava una altra eina per a documentar la visió 

d’aquella ciutat ibèrica, ja que s’havia descobert que era molt diferent de com s’havia pensat fins 

aleshores. Així doncs, es va optar per a la virtualització en 3D de tot el conjunt, en una època concreta, 

el segle 250 a.C., ja que és el període del qual es tenia més coneixement a nivell arqueològic i permetia 

una reproducció més fidel de la ciutat. Tot i això, hagués sigut interessant una reconstrucció d’alguna 

de les fases anteriors a aquell moment, la manca d’informació no ho va permetre – ja que hagués sigut 

difícil de definir fins hi tot l’urbanisme del lloc –92. 

El primer que es va treballar va ser el 

paleopaisatge, és a dir, com era l’entorn 

d’Ullastret el 250 a.C., el paisatge que 

envoltava la ciutat ibèrica: la situació del 

llac, la vegetació present en aquell moment, 

així com també els camps de conreu que hi 

havia. Després, es va seguir dibuixant 

l’arquitectura i l’urbanisme partint de les 

plantes que s’havien adquirit de les restes 

existents combinades amb la informació 

aconseguida amb les exploracions 

geofísiques. A més, la informació 

arqueològica va permetre de crear hipòtesis 

sobre l’altura de les cases, les seves 

cobertes, els sistemes constructius... És important fer atenció a aquest punt, ja que molta de la 

informació utilitzada per a la reconstrucció s’ha obtingut a partir de la comparació, teoria i 

experimentació de models, tot i que no és arqueològicament verificable, ja que no hi havia informació 

directament evident. Un exemple d’això serien els temples, que per reconstruir-los es van basar en petits 

elements estructurals. La informació doncs, es va haver d’interpretar, ja que no donava la veritat 

absoluta.  

També podem trobar elements decoratius a la reconstrucció que no existeixen en el jaciment, sobretot 

aquells que devien ser de fusta com els carros, els escuts o els vaixells, encara que tenen fonament 

històric. Altres elements en canvi, com els de ceràmica, si que s’han pogut trobar durant les excavacions.  

 
92 Codina, F., G. De Prado, I. Ruiz i A. Sierra (2017). The iberian town of Ullastret (Catalonia). An iron age urban 
agglomeration reconsructed virtually, en S. Garagnani & A. Gaucci (Ed.), Knowledge, analysis and innovative methods for 
the study and the dissemination of ancient urban areas. Bologna: Kainua., p. 315 

Figura 34: Procés de digitalització d'un temple del jaciment. Extret 
de: http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories/ullastret-3d-caminar-una-
ciutat-iberica-de-fa-2000-anys  
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El projecte d'Ullastret 3D està marcat pel rigor científic en la part arqueològica93 – ja que ha treballat 

conjuntament amb l’equip d’arqueòlegs del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret, encarregat 

de traduir tota la informació recollida en una reconstrucció volumètrica detallada – i pel màxim realisme 

en la presentació visual – totes les cases, per exemple, parteixen d’elements constructius similars, però 

cadascuna ha estat adaptada al seu lloc i a la informació trobada en aquell mateix lloc –. S'han utilitzat 

fotografies de materials reals (terres, murs, pedres, muralles, etc.) i s'ha creat una il·luminació d'ambient 

a l'exterior molt acurada que ha permès recrear una textura molt ben aconseguida. 

 
Figura 35: Reconstrucció d'Ullastret. Extret de: https://www.youtube.com/watch?v=73HOao7W7oA 

El projecte a més, no es va dur a terme amb les eines que normalment s’utilitzen per a la reconstrucció 

de jaciments arqueològics o en arquitectura, sinó que es va utilitzar una eina per a la creació d’espais 

virtuals en videojocs, cosa que va permetre una visita molt més immersiva on es possible fins hi tot 

recórrer els carrers, les cases o qualsevol espai de la ciutat. 

De fet, es va començar la digitalització a partir de les dades cartogràfiques en 3D de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el qual va permetre de generar la malla per a representar el relleu, 

utilitzant els mapes topogràfics com a informació complementaria. Els esbossos tridimensionals en 

canvi, es van modelar directament utilitzant programes com Cinema4D i 3D Studio Max per a 

l’arquitectura i el paisatge, i Maya per als objectes – basats en dibuixos vectorials –, on també si afegia 

la textura i el color94. Finalment, l’etapa de reconstrucció virtual es va realitzar amb Unreal Motor 4 – 

motor de desenvolupament de videojocs –. A més, totes les parts del projecte van ser comprovades 

científicament durant el procés, des de la representació volumètrica fins a les imatges hiperrealistes.  

 
93 Generalitat de Catalunya. (12 de 4 de 2016). Ullastret 3D, caminar per una ciutat ibèrica de fa 2.000 anys. Obtingut de 
Generalitat de Catalunya, Patrimoni Cultural: http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories/ullastret-3d-caminar-una-ciutat-iberica-
de-fa-2000-anys  
94 Codina, F., G. De Prado, I. Ruiz i A. Sierra (2017). The iberian town of Ullastret (Catalonia). An iron age urban 
agglomeration reconsructed virtually, en S. Garagnani & A. Gaucci (Ed.), Knowledge, analysis and innovative methods for 
the study and the dissemination of ancient urban areas. Bologna: Kainua., p. 316 
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Com a conseqüència de la utilització d’aquestes tecnologies, s’han pogut crear diferents experiències 

immersives del projecte: 

- Hi ha una primera experiència disponible per a les ulleres de realitat virtual HTC Vive, 

que de moment només s’ha provat en congressos especialitzats del sector. Tot i això, 

s’espera desenvolupar altres aplicacions, tant per a visitar el jaciment com per a 

l’educació a escoles. 

- A la seu del Museu d’Arqueologia 

de Catalunya-Ullastret es pot 

viure l’experiència de recórrer els 

carrers de la ciutat ibèrica 

d’Ullastret en una sala de 

projecció immersiva95, inspirada 

en el concepte magic box. El 

vídeo, de sis minuts de durada, es 

reprodueix en una sala de 10 m2 – 

mida inspirada en la de les 

habitacions d’un habitatge iber 

comú – i amb un terra de cautxú, 

acompanyat de una història 

narrada disponible en català, 

castellà, francès, anglès i alemany. 

 

Projecte 6: ICONEM96 

La startup fundada el 2013 amb seu a París, França, deixa clara la seva intenció de documentar i protegir 

el patrimoni, expressant-ho així amb la seva missió a la pàgina web com: 

“Our world’s cultural heritage is threatened. Looting, urbanisation, mass tourism, armed 

conflict, and climate change damage and destroy irreplaceable sites where cultures emerged, 

languages developed, civilisations thrived. These imperilled heritage sites embody humanity’s 

rich cultural diversity. It is crucial that we document and preserve them now. Iconem’s mission 

is to further conservation of these endangered places by digitising them for exploration and 

study, today and tomorrow. Our expert team travels the globe, combining the large-scale 

 
95 Un video on es pot observar la sala immersiva del projecte: https://www.youtube.com/watch?v=D5ynXpIurPE 
96 Pàgina web d’Iconem: https://iconem.com/en/  

Figura 36: Sala immersiva amb l'experiència d'Ullastret. 
Extret de: Codina, F., G. De Prado, I. Ruiz i A. Sierra 

(2017). The iberian town of Ullastret (Catalonia). An iron 
age urban agglomeration reconsructed virtually, en S. 

Garagnani & A. Gaucci (Ed.), Knowledge, analysis and 
innovative methods for the study and the dissemination of 

ancient urban areas. Bologna: Kainua., p. 318 
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scanning capacity of drones and the photorealistic quality of 3D to create digital replicas of our 

most treasured places, record them for future generations, and champion them today.”97 

Només amb aquestes línies ja veiem que intenten complir molts dels principis que volíem treballar en 

aquest treball, com el de tenir en compte el valor i necessitat de digitalització d’aquest patrimoni – ja 

que es dediquen a documentar el patrimoni en perill de ser destruït o desaparèixer –, la preservació per 

a les generacions futures o la qualitat de les seves reconstruccions. 

 
Figura 37: Països on Iconem ha digitalitzat part del patrimoni en perill. Extret de: https://iconem.com/en/ 

De fet, a la seva pàgina web mostren un mapa amb tots els països on han actuat. A més, podem 

visualitzar una llista amb cada lloc patrimonial que han digitalitzat si fem hover sobre del país en el 

mapa. Com expressen a la seva missió, han cobert quasi tot el Nord d’Àfrica i el Pròxim Orient, així 

com el sud-est asiàtic, zones que han viscut molts de conflictes en les últimes dècades i que presenten 

perills a causa de factors naturals. Tot i això, també veiem altres països on segurament s’ha digitalitzat 

un lloc concret a causa de exposicions realitzades i col·laboracions amb altres organitzacions – com 

podria ser el cas de Anglaterra, on hi ha hagut una col·laboració per una peça que es troba dins del 

British Museum, o el de França, amb una col·laboració amb Microsoft France – o per el valor únic que 

el lloc representa – com seria el cas de Pompeia, al sud d’Itàlia.   

 
97 Traducció al català: “El patrimoni cultural del món està amanaçat. Els saqueig, l’urbanització, el turisme de massa, els 
conflictes armats i el canvi climàtic estan destruïnt llocs únics on van sorgir cultures, es van desenvolupar idiomes i van 
prosperar civilitzacions. Aquests llocs del patrimoni en perill encarnen la rica diversitat cultural de l’humanitat. És crucial 
documentar-la i preservar-la. La missió d’Iconem es fomentar la conservació d’aquests llocs que estan en perill, digitalitzant-
los per a la seva exploració i estudi, avui i demà. El nostre equip d’experts viatja per tot el món, combinant la capacitat 
d’escanejar a gran escala amb drones i la qualitat fotorealista dels models 3D per a crear rèpliques digitals dels nostres llocs 
més apreciats, gravats per a les generacions futures i defensar-los avui”.  
Extret de: https://iconem.com/en/ 
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Per a realitzar les seves digitalitzacions utilitzen drones i fotografies – és a dir, ho fan mitjançant la 

fotogrametria –, tot i que d’una manera molt diferent del que es feia abans de manera manual. Per a 

realitzar aquest procés consten d’una col·laboració amb INRIA, l’Institut Nacional per la Recerca en 

Tecnologies Digitals i Informàtica98, els quals van desenvolupar un algoritme que transforma fotografies 

en dues dimensions a núvols de punts de tres dimensions, projectant cada píxel de la imatge a l’espai99, 

mantenint la informació de la forma i el color de l’entorn, dels edificis... Aquesta tècnica requereix 

bilions de punts per a reproduir un lloc complex de manera realista, però la dimensió diminuta dels 

punts i la seva gran quantitat fa que a simple vista no pugui distingir-se res més que no sigui la forma 

de l’edifici en un model 3D.  

Gràcies  a aquesta tècnica s’han pogut digitalitzar ciutats senceres, com Mossul a Iraq o Aleppo a Síria, 

de les que parlarem més endavant. Cal afegir que les possibilitats del sector doncs, van de la mà amb el  

desenvolupament tecnològic. Per exemple, el progrés que es fa amb l’obtenció d’imatges amb drones 

en el sector és degut a les millores tecnològiques del mateix – el fet de que les bateries durin més, 

agilitza el procés i permet accedir a llocs que abans eren molt més difícils –. A més, les càmeres són 

cada cop més potents i proporcionen una qualitat impensable abans.  

Iconem investiga en les possibilitats de la intel·ligència artificial i el reconeixement automàtic del que 

es mostra en un model 3D, fet que ja existeix en les fotografies en dues dimensions, on es pot analitzar 

la imatge i identificar els objectes que hi ha representats. El fundador de la organització, Yves 

Ubelmann, considera que seria un gran pas poder identificar el mateix en un model 3D, sobretot detectar 

components arquitectònics i característiques dels mateixos – com una columna d’un ordre concret i 

l’època a la que correspon –.  

 
Figura 38: Digitalització del teatre de Palmira, Síria, abans de la destrucció de l'Estat Islàmic (esquerra) i després 

d'aquesta (dreta). Extret de: https://iconem.com/en/pdf/Iconem_EN.pdf 

 
98 Institut National de Recherche en Informatique: https://www.inria.fr/en  
99 Zeiba, D. (12 de 4 de 2019). A French startup is using drones and AI to save the world's architectural heritage. Obtingut de 
The Architect’s Newspaper: https://www.archpaper.com/2019/04/iconem/  
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Si continuem repassant els principis bàsics de 

digitalització, hauríem de fer referència al de posar a 

disposició de tothom els seus models. Iconem té la 

voluntat de obrir tots els seus projectes al públic, de 

diverses maneres: la primera seria a través de la 

divulgació mitjançant exhibicions on qualsevol 

persona pot veure què s’està realitzat dins 

l’organització. Una altra manera és la de donar accés al 

raw data – com si fos una base de dades – per a que 

altres institucions o persones individuals puguin utilitzar-la per a la seva pròpia línia de recerca. Aquesta 

plataforma actualment està disponible a especialistes, la comunicat científica i a acadèmics100, tot i que 

es plantegen crear-la de forma pública. Caldria afegir que a la web anuncien que estan oberts a qualsevol 

col·laboració i suport, i conviden a qualsevol persona a enviar fotografies de monuments en perill de 

desaparèixer per afegir-les al seu arxiu i, així, ajudar a protegir la memòria dels mateixos.  

Crec que és interessant veure un exemple de com 

treballa l’equip i de les possibilitats que ofereixen. 

Un dels casos més interessants per la cobertura 

mediàtica que va tenir en el seu moment i per el 

valor únic que el lloc presentava és el cas de 

Palmira, a Síria, destruït l’any 2016. Iconem va 

realitzar més de 50.000 fotos101 del lloc mitjançant 

drones per a poder realitzar la reconstrucció, a qual 

va ser presentada juntament amb altres llocs de 

Síria, Iraq, Líbia i el Iemen a l’exposició itinerant 

Sites Éternals102 el 2016-2017, que avui en dia 

segueix itinerant en diferents països. Però el més 

important és que, gràcies aquest model, es poden 

investigar formes de reconstrucció del lloc, com per 

exemple de l’arc de Palmira, evidenciant doncs la 

història del mateix i donant un nou ús d’investigació, 

conservació i difusió a aquestes tecnologies. 

 
100 Íbid. 
101 Ho, V. (23 de 4 de 2018). ‘Heritage activists’ preserve global landmarks ruined in war, threatened by time. Obtingut de la 
pàgina web de Microsoft News: https://news.microsoft.com/transform/heritage-activists-preserve-global-landmarks-ruined-
in-war-threatened-by-time/  
102 Més información sobre l’exposició: https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/sites-eternels, 
https://www.bundeskunsthalle.de/ausstellungen/archivierte-ausstellungen/virtuelle-reise.html i 
https://artsandculture.google.com/asset/sites-%C3%A9ternels-making-of-iconem-%C2%A9-iconem-
2016/tgGoD0qMCuT6lg?hl=en-gb  

Figura 39: Exposició de “Sites Éternels”, on es 
reproduïen videos de les reconstruccions en 3D a les 
parets de l’habitació. Extret de: 
https://www.archpaper.com/2019/04/iconem/  

Figura 40: Possible reconstrucció de l'arc de Palmira. 
Extret de: https://iconem.com/en/pdf/Iconem_EN.pdf  
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3.4. Educació 

L’últim dels deu principis bàsics per la digitalització del patrimoni cultural publicats per la Comissió 

Europea l’agost del 2020 diu que “s’ha d’investir en coneixement sobre les tecnologies 3D, els seus 

processos i el contingut”103. Així ho expressava també la Carta de Londres, que demanava fomentar els 

programes de formació i especialització en la matèria.  

És per això que és necessari un apartat que intenti repassar i esbrinar l’estat de la qüestió, tant en 

l’educació, com en la formació, com als avantatges que aquestes tècniques poden aportar, tant als 

alumnes i a la societat en general, com a la part d’aquesta que és més vulnerable o pateix dificultats 

cognitives. Tot i que en un principi volia tractar aquest apartat com els anteriors, escrivint els altres me 

n’he adonat que l’educació no podia fer-se mitjançant projectes, ja que molts dels projectes presentats 

anteriorment volen formar part del sector educatiu, d’una manera o d’una altra. Així doncs, aquesta 

finalitat o ús forma part de les altres i, per tant, aquest apartat serviria de punt final per a començar a 

entrar ja a les conclusions del treball.  

El primer cas que voldria comentar es troba en el grup de divulgació, d’on formen part – com ja s’ha 

dit – els museus, els videojocs, el turisme... de fet, com bé expliquen José Manuel Leiva Aldea i José 

Alberto Ortiz Carmona: 

“Hoy día, la industria del videojuego goza de una salud excelente, habiéndose convertido en la 

más rentable dentro de la industria ocio/entretenimiento a nivel global, rozando los 110.000 

millones de dólares en 2017. El éxito de los videojuegos modernos se encuentra principalmente 

en el hecho de ser macro-producciones con presupuestos multimillonarios (Videojuegos AAA). 

El desarrollo suele durar varios años, de ahí que los resultados sean muy satisfactorios [...]  Para 

estas superproducciones (principalmente en las que recrean períodos históricos), el equipo 

creativo y de desarrollo contarà con una serie de expertos en arte, arquitectura y sociedad de la 

época para que la recreación de las diversas ciudades sea lo más fidedigna posible.”104 

Ubisoft, l’empresa creadora d’Assassin’s Creed, va ser una empresa entre tantes altres que va decidir 

d’aprofitar tots aquests recursos utilitzats per a la creació dels seus jocs i adaptar-los al sector educatiu. 

Així doncs, la inversió econòmica i científica que s’havia empleat per a la creació dels jocs podria 

aprofitar-se per un sector que, malauradament, no gaudeix de les possibilitats de crear quelcom similar. 

Gràcies a que tots els jocs creats parteixen del que es coneix com a fenomen transmedia105, tots els 

 
103 Comissió Europea. (12 de 8 de 2020). Basic principles and tips for 3D digitisation of cultural heritage, Shaping Europe’s 
digital future. Obtingut de: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/basic-principles-and-tips-3d-digitisation-
cultural-heritage  
104 Ortiz Carmona, J. A. i J. M. Leiva Aldea. (2019). Assassin’s Creed y el cambio de paradigma. El videojuego como 
herramienta didáctica para las Ciencias Sociales, en Congreso HISEDU 2018, p. 5. 
105 Concepte que es defineix com la producción o creació de línies narratives a través de diferents canals de comunicació (cine, 
videojocs, literatura...) que es complementen entre sí. 



 

 69 

videojocs de la saga se situen en un moment històric important, que permet a l’espectador de viatjar en 

el temps, reviure i presenciar moments que han marcat la història de la humanitat com ara les Croades, 

la Florència renaixentista, la Istanbul després de la conquesta Otomana, les revolucions americana i 

francesa...106 A més, els primers jocs desenvolupats per Ubisoft constaven d’una base de dades 

accessible des del menú del joc on es podien trobar explicacions breus sobre l’època en que cada joc 

concret estava basada, la història, els personatges, l’art... Això els va portar a la idea de crear el projecte 

de Assassin’s Creed Discovery Tour107 que, iniciat el febrer del 2018, va començar substituint aquesta 

part del menú per acabar, finalment, oferint-se de forma completament separada dels videojocs, on 

s’ofereix la oportunitat de moure’s lliurement pel mapa del joc i explorar-lo. 

Per exemple, en el Discovery Tour del joc d’Origins, el jugador pot triar entre 75 rutes fixes creades 

per historiadors i egiptòlegs que els hi fan un passeig per la història d’Egipte i la seva vida quotidiana, 

amb el suport d’altres fonts de material multimèdia. Hi ha rutes per tot: conèixer el territori, la geografia 

i la fauna, les piràmides, la vida diària, o fins hi tot l’influencia romana i grega – es pot veure una 

reconstrucció de la biblioteca d’Alexandria, per exemple, actualment destruïda –. Tot i això, presenta 

elements històrics falsos per a desenvolupar la línia narrativa del joc, que queden clarificats i explicats 

en el menú – com les classes mixtes que mostra el joc, fet totalment fals a l’època però que es va far 

així per evitar polèmiques sexistes en l’època actual –.  

 
Figura 41: Reconstrucció de la biblioteca d'Alexandria a Assassin's Creed Discovery Tour. Extret de: 

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1741091323 

El cas d’Assassin’s Creed doncs, és interessant precisament per això, per a la creació d’una eina 

totalment independent del joc, enfocada directament a les aules i desenvolupada seguint el consell 

d’experts108, però amb els recursos d’una empresa del sector dels videojocs, ja que cap empresa 

desenvolupadora de videojocs educatius podria haver-se permès crear quelcom similar. 

 
106 Ortiz Carmona, J. A. i J. M. Leiva Aldea. (2019). Assassin’s Creed y el cambio de paradigma. El videojuego como 
herramienta didáctica para las Ciencias Sociales, en Congreso HISEDU 2018, p. 7. 
107 Ubisoft. (14 de 5 de 2020). Play Your Part, Play at Home – Explore Ancient Worlds for Free with Assassin’s Creed 
Discovery Tour. Obtingut de la pàgina web de Ubisoft News: https://news.ubisoft.com/en-
us/article/4D130pw1YqzFsNFjYRydbR/play-your-part-play-at-home-explore-ancient-worlds-for-free-with-assassins-creed-
discovery-tour  
108 L’eina està supervisada pel profesor Marc-André Éthier, de la Universitat de Monreal i per l’investigador i assessor 
d’història de l’empresa, Maxime Durand. 
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 Un altre exemple el podem trobar en el projecte Giravolt109, de la Generalitat de Catalunya que, tot i 

que no forma part directament del projecte de digitalització del jaciment d’Ullastret, persegueix 

l’objectiu de digitalitzar en 3D el patrimoni català i compartir-lo amb llicència CC-BY110 a la plataforma 

de Sketchfab111. Per fer-ho, el programa vol promoure l’ús de la tecnologia d’escaneig 3D i del 

tractament dels models resultants dins del sector del patrimoni cultural català, des de la documentació 

del mateix fins a la divulgació i, de fet, un dels punts que destaca el seu programa és el de promoure la 

utilització dels models 3D en l’ensenyament així com el de formar professionals en el sector.  

És per això, que el projecte Giravolt busca la 

col·laboració amb altres administracions i 

entitats per a millorar la didàctica del patrimoni 

cultural a les aules112, instant a aquestes a utilitzar 

qualsevol dels models creats per a ensenyar a 

classe o fer servir en un treball de recerca. A més, 

conviden a qualsevol persona a presentar 

projectes pilot en diferents entitats educatives 

per a la promoció de l’ús dels models 3D així 

com també posen a disposició una guia 

didàctica113 amb els primers passos per a crear 

nosaltres mateixos els models 3D. 

Una altra activitat que ofereix el projecte en relació a la formació és que, lligada a cada sessió 

d’escaneig, volen oferir un taller d’iniciació per al personal tècnic de l’entitat on es digitalitza l’element, 

així com per a les organitzacions que es trobin geogràficament a prop o treballin la mateixa temàtica. 

En aquests tallers doncs, estan dividits en dos nivells: els primers, pretenen fer una introducció a la 

fotogrametria i el seu ús patrimonial i, els segons, encarats a personal amb experiència en la 

digitalització en 3D, consten d’especialitzacions en diferents tècniques i actualització de continguts. 

Per últim, l’organització d’Iconem – cas que hem tractat a l’apartat de documentació –, també remarca 

el seu objectiu de crear una base de dades immensa on es puguin consultar tots els models 3D 

digitalitzats de patrimoni que està en perill o que ja ha desaparegut, com si es tractes d’un Altes Digital 

Online. Aquest doncs, estaria disponible a tothom i podria consultar-se de manera gratuïta, així que 

podria utilitzar-se tant per a experts en el sector com per a explicar certs casos d’estudi en les aules de 

les universitats, sobretot en les branques d’arqueologia, història, conservació i restauració. 

 
109 Pàgina web del projecte Giravolt: http://patrimoni.gencat.cat/ca/giravolt  
110 Segons Creative Commons, llicència d’atribució o reconeixament. 
111 Canal de Sketchfab del projecte Giravolt: https://sketchfab.com/giravolt  
112 Pàgina d’Educació del projecte Giravolt: http://patrimoni.gencat.cat/ca/giravolt/educacio  
113 Guia didáctica de #despertarelpatrimoni: http://patrimoni.gencat.cat/sites/default/files/hd-images-
zip/descarregues/DESPERTAELPATRIMONI_guia_didactica_V2.pdf 

Figura 42: Guia didàctica oferta amb el programa Giravolt. 
Extret de: http://patrimoni.gencat.cat/sites/default/files/hd-
images-
zip/descarregues/DESPERTAELPATRIMONI_guia_didactica_
V2.pdf  
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La primera fase del projecte, començada l’any 2013 es va finalitzar l’any 2018 i, actualment, s’està 

treballant per a digitalitzar 300 llocs addicionals abans del 2022: 

 
Figura 43: Exemple dels models que es presentaren a la base de dades creada per Iconem. Extret de: 

https://iconem.com/en/pdf/Iconem_EN.pdf 

 

Hi ha moltes exemples que podríem aportar que, com aquests projectes presentats, d’altres també ideats 

per altres sectors o finalitats poden resultar convenients i fins hi tot idonis per a l’ensenyament i 

l’educació. A més, com hem vist, moltes vegades aquest és el millor dels casos, doncs els costosos 

recursos utilitzats per a la digitalització del patrimoni mitjançant projectes finançats per institucions 

privades – com és el cas d’Iconem amb Microsoft Research –, per institucions públiques – com és el 

cas de CENOBIUM, Ullastret i Giravolt – o creats directament per empreses d’un sector mediàtic 

important – com és el cas d’Assassin’s Creed –, poden ajudar a millorar la qualitat dels productes finals 

que volem oferir al sector educatiu.  

Un altre punt a destacar és el de l’increment de l’ús de les tecnologies en qualsevol sector actual on, per 

suposat, el patrimoni no s’ha quedat enrederit, i menys en el sector educatiu. Com bé podem pensar, els 

estudis d’arqueologia, conservació del patrimoni, d’història i altres camps relacionats, van començar 

ensenyant mapes i diapositives que, no només mostraven imatges amb poca qualitat i sense color, sinó 

que molts cops no mostraven els aspectes rellevants que es tractaven. La introducció dels vídeos i les 
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presentacions amb fotografies que mostraven diverses vistes i detalls d’un mateix lloc o objecte 

patrimonial van comportar una millora en l’expressió del que s’intentava transmetre. Tot i això, molts 

cops, aquestes tecnologies quedaven limitades a mostrar allò que les persones havien sigut capaces 

d’immortalitzar, però no allò que havia desaparegut abans de que pogués capturar-se.  I aquest buit és 

el que les tecnologies 3D poden emplenar, podent reproduir la realitat – i el que ja no hi és – de manera 

gairebé verosimil, sense gairebé problemes d’accessibilitat, lluminositat o qualitat, que altres formats 

en dues dimensions no han pogut superar encara, així com també posen fi al risc que comporta la 

manipulació dels objectes originals i tot i que permeten veure’ls i explorar-los com si ho fossin.  

Les tècniques 3D més avançades, com la Realitat Virtual, també poden permetre als estudiants o 

acadèmics – així com a qualsevol persona que tingui a disposició aquesta tecnologia – l’experimentació 

en el lloc in situ, oferint no només la visualització del lloc, sinó l’oportunitat d’explorar-lo com si fossin 

allà. 

Dues tècniques que també van molt lligades en aquest sector són el mapping i la impressió 3D. El 

mapping, per exemple, a part d’utilitzar-se com a mètode de divulgació i entreteniment, pot ajudar a 

mostrar, reflectant sobre un mateix edifici o part del mateix, la seva forma original, com en el cas del 

vídeo mapping a l’àbsis de l’església de Sant Climent de Taüll114. 

 
Figura 44: Imatge que mostra l'estat de l'àbsis de l'església de Sant Climent de Taüll. Extret de: 

http://pantocrator.cat/es/projectes/ 

Per altra banda és important mencionar – tot i que és un tema en el qual no ens hem enfocat molt durant 

el treball –  la impressió en 3D pot tenir dues funcions en el món de l’educació: la primera seria la 

possibilitat d’imprimir maquetes d’objectes o edificis per a poder ensenyar a classe i que els estudiants 

poguessin experimentar amb elles de forma tàctil, per a poder mostrar millor les textures o elements 

que necessitin esser explorats manualment. La segona, és la possibilitat que aquesta tecnologia pot oferir 

a les persones invidents conèixer pintures i objectes que no han pogut gaudir abans, ampliant així el 

públic que es pretén educar i fent l’art i el patrimoni accessible a tothom.  

 
114 El vídeo està disponible aquí: http://pantocrator.cat/es/projectes/  
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Per acabar i després de parlar de com la creació de models 3D pot ajudar en l’ensenyament i en 

l’educació a les aules, tant en les escoles per ajudar als més petits a entendre la història de manera més 

entretinguda, com fins a l’educació universitària, per a ajudar als alumnes d’aquest sector patrimonial 

a visualitzar millor els conceptes i a comprendre i explorar allò que s’està estudiant, hi ha un altre sector 

a destacar que està en constant creixement: la formació en l’ús de les tecnologies 3D per a l’arqueologia 

i la conservació del patrimoni. Com em dit al principi, la Carta de Londres ja demanava la formació en 

el sector, per a poder tenir un nombre adequat de professionals treballant-hi. Això ha costats molts anys 

ja que els estudis clàssics o d’humanitats s’han mantingut molt sovint – o si més no en la majoria dels 

casos – allunyats de la ciència i la tecnologia, així com antiquats en les noves possibilitats i sortides 

professionals que ofereixen.  

Aquesta formació doncs, no només es limita als cursos i tallers lligats als projectes de digitalització – 

com per exemple s’ha vist en el cas del projecte Giravolt – sinó que hi ha moltes plataformes que 

comencen a oferir cursos específics i moltes universitats els estan integrant en els estudis d’arqueologia, 

història de l’art i gestió patrimonial, així com també en les especialitzacions d’aquests mateixos estudis.  

Així doncs, finalitzem aquest apartat amb alguns exemples d’aquests cursos: 

- Karo Formación, ofereix tutorials per elements específics de manera gratuïta, 

disponibles online a la seva pàgina web, sobretot encarats a Blender: 

https://www.koreformacion.com/  

- Patrimonio Virtual, un grup de recerca que depèn de la Universitat de Alicante, ofereix 

dos cursos d’especialització, un de visualització del patrimoni i un de restauració,  i un 

màster en patrimoni virtual – titulació pròpia – : 

https://www.patrimoniovirtual.com/formacion/  

- Virtual Archeology and Cultural Heritage, amb la col·laboració de la Societat 

Espanyola d’Arqueologia Digital, ofereixen un màster en arqueologia i patrimoni 

virtual i dos cursos d’especialització, un en reconstrucció i anastilosis virtual i un sobre 

les bases i fonaments de l’arqueologia virtual: http://cursos.arqueologiavirtual.com/  
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4. Conclusions: 

Des de que es va iniciar a digitalitzar el patrimoni fins a les oportunitats infinites que aquesta 

digitalització ofereix avui en dia, hem passat per moltes etapes, i podríem afirmar que encara estem 

lluny de veure el final d’aquest camí. De fet, l’avanç en aquest sector depèn de la tecnologia de la que 

es disposa i, en plena època tecnològica i del seu màxim desenvolupament – trencant la barrera d’allò 

que és real i allò digital – no podem afirmar que haguem arribat al punt final de la història de la 

reproducció del patrimoni cultural i arqueològic en 3D. A més, després de les restriccions que la cultura 

i el turisme han patit a causa de la pandèmia de la COVID-19, ha quedat clara la necessitat d’ampliar i 

desenvolupar l’oferta del món digital, ja que la realitat ha restringit la capacitat que tenim per a accedir 

al patrimoni. 

Com en molts altres camps, les tecnologies han aconseguit millorar les tècniques de recerca utilitzades 

en el sector, han aconseguit apropar a un públic més ample el patrimoni i han aconseguit visualitzar-lo 

d’una manera que quasi no necessitem estar en el lloc físic per a poder explorar-lo adequadament. És 

més, en alguns casos les tecnologies han permès d’agilitzar processos que sense les mateixes hauríem 

pogut posar el patrimoni en perill o haguessin resultat inviables. Un clar exemple d’això seria el projecte 

GRAVITATE, que prova d’associar, reunificar i reconstruir objectes fragmentats basant-se en 

algoritmes i models 3D que analitzen els fragments per ajuntar-los. 

El treball en qüestió volia investigar diferents punts de la reconstrucció del patrimoni cultural i 

arqueològic en 3D, un tema molt general que s’ha intentat tractar de la manera més objectiva possible, 

però que inclou molts camps diferents que no sempre actuen de la mateixa manera i que, per tant, no 

sempre poden ser equiparats. Per això, m’agradaria recollir els punts més importants en els quals s’ha 

recercat dividint les conclusions en quatre apartats que poden resumir-se amb quatre grans preguntes:  

1. Les tècniques utilitzades, la seva evolució, els seus avantatges i desavantatges i les seves 

limitacions. Com es presenta la situació tecnològica del sector a l’actualitat? 

2. El nivell de reproducció i la seva qualitat estètica, històrica i útil. Segueixen els principis bàsics 

que han de seguir les reproduccions que s’estan realitzant? 

3. Les diferències entre els diferents models depenen de la finalitat per la qual han estat creades. 

Hi ha realment una diferència per finalitat o és una diferència en l’accés als recursos per a dur 

a terme les reproduccions en 3D? 

4. Ètica de la reproducció del patrimoni en 3D. És un problema ètic en general o la falta de 

informació porta a crear-lo?  
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En primer lloc, com no podia ser d’una altra manera, es va intentar fer una petita introducció a les 

tècniques utilitzades, començant a parlar de la tecnologia que es necessita per a realitzar els models 3D. 

És un tema molt ampli doncs podríem dir que comença gairebé amb els inicis de la informàtica, tot i 

que en un principi només s’utilitzés en uns camps determinats, com l’automoció o l’arquitectura. De 

fet, això és el que ha fet que aquest apartat s’hagués de resumir tant que segurament hi falti informació, 

ja que era impossible parlar de com cada aparell tecnològic – i amb ells cada una de les parts que els 

componen – ha arribat al que tenim avui en dia. De totes maneres, vam poder distingir dos grans grups 

de tècniques, les que capturen imatges a partir de la realitat i les que la reconstrueixen des de zero de 

manera digital, tot i que a vegades es complementen entre elles.  

Després d’una exhaustiva explicació de cada una de les tècniques conegudes actualment, no s’ha 

detectat que n’hi hagi una que sigui millor o pitjor que les altres, sinó que cada una s’ha d’utilitzar en 

situacions que presenten característiques diferents. El fet de que hi hagi més qualitat o no, queda doncs 

limitada a la disponibilitat dels recursos que tenim. És a dir, tenim a escollir la tècnica que encaixa 

millor en el nostre projecte o organització, més que la que hauria d’utilitzar-se en la situació concreta 

del nostre objecte d’estudi. Per exemple, els làsers LiDAR funcionen molt bé per a registraments 

topogràfics o d’edificis, però no es recomanen si el que es vol és aconseguir un gran nivell de detall. 

Aquests làsers, considerats de llarg – mig abast, poden complementar-se amb altres escàners de curt 

abast quan es necessita documentar el patrimoni i, per tant, necessitem un gran nivell de detall. Aquests 

escàners de curt abast – com els de llum estructurada – per exemple, van molt bé per a captar el nivell 

de detall d’un relleu, una pintura o un objecte, però si volem captar monuments o edificis que només 

seran visualitzats a l’ordinador no es recomanada la seva utilització. A més, els de curt abast són molt 

més lents que els de llarg abast, cosa que òbviament produeix resolucions més elevades que a vegades 

són necessàries. De fet, com deia a l’apartat pertinent, ara mateix s’està estudiant per a augmentar la 

velocitat amb la que aquests últims treballen. 

Una altra tècnica, una de les més utilitzades gràcies a la facilitat d’obtenir els recursos suficients per a 

realitzar-la és la fotogrametria. Com hem vist a molts dels projectes, és una tècnica que requereix 

essencialment d’una càmera. De fet, un dels casos dels que s’ha parlat, el del British Museum, 

utilitzaven les càmeres del mòbil per falta de càmeres professionals. Aquesta tècnica presenta 

l’avantatge de que es ràpida i que ens permet documentar llocs poc accessibles, que seria difícil 

d’obtenir amb els escàners, a més de que ens permet extreure el color i la forma de l’objecte – cosa que 

pot ajudar a complementar les tècniques anteriors –. Però com totes les tècniques, presenta diversos 

desavantatges, com per exemple que no pot utilitzar-se en superfícies reflectants ni tampoc en llocs 

foscos, així com tampoc és recomanada quan s’intenta obtenir una alta resolució de l’objecte digitalitzat. 

A part de l’entorn i l’objecte analitzat, també és necessari constar d’un equip que sap utilitzar els 

diferents instruments, que varien depenen del grau de professionalitat.  
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Per altra banda, com hem dit, tenim el modelat d’objectes digitals, que pot basar-se en imatges 2D, en 

dibuixos o en plànols, però que també dóna la llibertat de crear i inventar-se l’objecte d’estudi. Això 

pot tenir l’avantatge de poder crear o representar parts destruïdes de l’edifici o de modificar-lo per a un 

propòsit o finalitat concreta – com per exemple pot passar en un videojoc, com en el cas tractat a 

Assassin’s Creed Unity –. El desavantatge principal es que, com que els punts amb els que es treballa 

no es capturen directament de la realitat, requereix molt de temps, tant en la recerca com en la producció 

del producte final. A més, si volem textures realistes, haurem d’acabar recorrent a la captura de la 

realitat. 

Però totes aquestes tècniques només són el punt de partida de tot el que es pot fer actualment amb el 

3D. La millora tecnològica no s’atura i, tot i que els principis estudiats que legislen d’alguna manera la 

reproducció del patrimoni en 3D diuen que s’han de mantenir els models 3D i poder-se utilitzar en un 

futur, els models de fa uns anys quedaran obsolets de totes maneres, doncs en un futur serem capaços 

de copiar la realitat de manera versemblant. Un exemple és el cas de la realitat virtual, que requereix de 

models amb més detalls, doncs l’usuari els experimenta en “primera persona” i no a través de la 

contemplació distant des de una pantalla d’ordinador. 

En segon lloc, un dels temes centrals del treball ha sigut el d’analitzar si hi havia uns principis 

que guiessin les reproduccions en 3D del patrimoni i, donat el cas, si requerien quelcom respecte la 

qualitat i el nivell de reproducció que aquests models han d’assolir. Per a fer això, es van estudiar tres 

guies diferents, la Carta de Londres, els Principis de Sevilla i els Principis bàsics sobre la digitalització 

del patrimoni cultural en 3D que va actualitzar i publicar la Unió Europea el 2020. Tots tres documents 

tracten punts comuns que poden resumir-se com:  

• La necessitat i el valor que representa l’objecte que vol reproduir-se en 3D i, per tant, la decisió 

de si és rellevant digitalitzar-lo o no. A la vegada, evidenciar-lo així històricament. 

• La clarificació de qualsevol tema de copyright que pugui comportar l’objecte o lloc. Alhora, 

intentar obrir i fer accessible la nostra digitalització al màxim de persones possible.  

• La intenció d’aconseguir una alta qualitat del producte final, facilitant així la reutilització o 

adaptació a altres formats. De la mateixa manera, els formats escollits també han de ser els 

adequats i facilitar la disponibilitat als mateixos, inclòs a les metadades i a la utilització futura 

del producte realitzat. 

• La protecció dels objectes a digitalitzar durant i després del procés, deixant clara la voluntat de 

que la construcció digital d’un objecte no treu el valor patrimonial que el real té. 

• La formació i inversió en coneixement sobre les noves tecnologies i els seus processos.  
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Potser és una de les coses que m’ha resultat més impactant, ja que s’ha pogut comprovar que en quasi 

tots els casos recents analitzats, es compleixen – o s’intenten complir – la majoria de principis. Això 

resulta molt interessant doncs sembla que s’estan seguint uns processos per a anar cap a una 

estandardització i compartició de les eines i metodologies que s’utilitzen, més enllà del propòsit que el 

producte tingui. És a dir, s’està construint un camí uniforme en la digitalització del patrimoni en 3D.  

Si bé la quantitat de casos analitzats no ens permet treure conclusions generals sobre tots els casos 

existents, si que he de dir que tots segueixen les fonts històriques i, tot i que no sempre les evidencien 

en els objectes concrets, si que hi ha transparència. Potser el que falla més en l’evidència històrica és el 

cas dels productes comercials com les digitalitzacions per a videojocs que, tot i seguir una recerca i 

documentació sobre el monument en qüestió, s’opta per adaptar-lo al públic al qual va dirigit.  

Un altre punt que es compleix és la voluntat de fer-se accessibles a tothom i la de formar a més 

professionals en el sector de les tecnologies utilitzades per al patrimoni – tot i que se’n parlarà més en 

el següent punt –, deixant sempre clar que els objectes creats són material d’estudi, documentació o 

divulgació, però que en cap cas substituiran mai el real. És curiós, altra cop, el cas de la reproducció de 

la Catedral de Notre Dame de París al joc d’Assassin’s Creed, doncs 5 anys després de que sortís a la 

venda l’edifici va patir l’incendi que va deixar-lo sense coberta i, el joc, que no havia tingut un gran 

èxit comercial, va tornar a guanyar rellevància als diaris com a possible instrument per ajudar a 

reconstruir-la. Cal dir que, com s’ha vist, és un cas especial, doncs la coberta reproduïda en el joc no 

seguia el model de la catedral de 1789, data en la que estava inspirada el joc, sinó que constava de la 

coberta actual per a fer-la més identificable entre els jugadors.  

De totes maneres l’accessibilitat sempre ha sigut un punt conflictiu i és en aquest sentit que les 

reproduccions en 3D i l’accessibilitat a les mateixes provoquen un altre tema que sempre va lligat als 

productes culturals no comercials, com és el de pensar que només per atribuir-lo l’esforç es veurà 

recompensat: 

“Moreover, we probably need to do more than cite and offer gratitude to those who share data on 

open platforms. Doing so should be rewarding for data producers as well. Like most, if not all, other 

scientific institutions, we cannot offer money for this. [...] we need to start taking into account and 

give proper weight to the efforts undertaken by a scholar in sharing results and digital resources 

incorporated in his research activity.115”  

 
115 Traducció al català: A més, potser és necessari quelcom més que només citar i donar les gràcies a aquelles persones o 
institucions que decideixen compartir les dades en plataformes obertes a tothom. El fet de compartir-ho, hauría de beneficiar 
també als que han produït aquelles ades. Com moltes institucions científiques, nosaltres no podem oferir diners per això. […] 
hem de començar a considerar-ho i donar el pes just als esforços que suposen per un acadèmic el fet de compartir els resultats 
i els recursos digitals que formen part de la seva recerca científica. 
Dercks, U., F. Ponchio, R. Scopigno. (2018). CENOBIUM 10 Years after: An evolving Platform for Digital Humanities, en 
Archeologia e Calcolatori. Supplemento 10, pp. 123-141 
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Finalment, el punt de digitalitzar només allò imprescindible – els principis diuen que actualment es 

requereixen molts recursos per a aconseguir-ho – crec que podria ser un dels punts dels principis que 

separa les diferents finalitats, i que limita les que no disposen dels recursos necessaris per a complir-la. 

De fet, en el sector de la recerca i documentació es compleix, doncs s’intenta digitalitzar el patrimoni 

en perill – com en el cas d’Iconem – o que presenta característiques úniques ell mateix o en el territori 

– com en el cas d’Ullastret –, però no es compleix en el cas del sector divulgatiu i, per tant, el més 

comercial. Si els museus tenen la disponibilitat de digitalitzar el seu patrimoni ho fan i, tot i que 

segurament comencen digitalitzant les peces més extraordinàries que tenen, d’alguna manera o altra, 

moltes no compleixen el principi. Això mateix passa amb el cas dels videojocs, on es reprodueix el que 

diu el guió narratiu creat per el mateix. El cas de l’educació és interessant, perquè depèn molt del sector 

que ens enfoquem. No és el mateix intentar crear reproduccions en 3D per una classe de ciències socials 

de primària, una classe de història de batxillerat o un grup d’universitaris estudiant arqueologia. Per 

tant, què considerem com a necessari i únic? Els principis analitzats tenen en compte les diferencies 

necessitats de cada sector? O es que el sector de l’educació només reutilitza el material creat amb altres 

finalitats? És aquest un dels límits que presenta aquest sector? 

 El tercer punt de les conclusions doncs, continua amb aquesta diferència de les finalitats de la 

reproducció del patrimoni cultural en 3D, ja que es partia del punt de que hi havia una diferència, ja 

sigués tecnològica o de qualitat, entre els diferents sectors en els que es poden voler utilitzar aquests 

objectes en 3D. Tot i això, i contràriament al que es pensava, considero que actualment no hi ha una 

diferència entre la finalitat del projecte, doncs un producte es pot concebre per una cosa i utilitzar-se – 

gràcies a aquesta accessibilitat i obertura de la que hem parlat – per a l’altre ja que, com s’ha dit, les 

capacitats tecnològiques de les diferents institucions són molt millors. Tot i que és molt difícil parlar 

d’aquest tema sense acotar-lo més – ja que també depèn molt en els recursos que cada país posa a 

disposició de les institucions públiques – crec que el punt no depèn tant de la finalitat del projecte, sinó 

de la disponibilitat de recursos que té cada organització. No és el mateix encarregar un projecte a un 

grup de recerca d’una universitat sense cap finançament extern i amb una finalitat de documentació o 

estudi, que el porti a terme una empresa privada que, a més, el comercialitzarà. Així doncs, com ja he 

dit quan parlava de les tècniques, les diferències estan en els recursos que una organització es pot 

permetre i en el tipus d’objecte que documentem, més que en la finalitat. 

Pot haver-hi diferents projectes de divulgació, uns públics i altres privats, amb resultats molt diferents 

i utilització de tècniques completament diverses, ja que el temps i els recursos de les organitzacions pot 

variar molt. Això ens fa veure doncs les diferències que encara hi ha entre els projectes que es duen a 

terme. De totes maneres, la col·laboració entre aquestes organitzacions pot ajudar a crear models 

sostenibles, uniformes, reutilitzables i útils per a tothom. I això és exactament el que s’intenta fer amb 

els projectes finançats per la Unió Europea: ajuntar moltes entitats diferents sota un mateix objectiu.  
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És per això que un dels projectes que podria sintetitzar les conclusions a les que es vol arribar amb 

aquest estudi és el de Europeana que, tot i que no se centra només en la reproducció en 3D, intenta crear 

una base de dades enorme que reculli digitalment tot el patrimoni del territori europeu, accessible 

públicament per a qualsevol persona, ja sigui per motius de recerca, educatius o d’entreteniment. Les 

oportunitats que aquesta ofereix cobreixen qualsevol necessitat en el camp del patrimoni cultural, des 

de les més divulgatives com el turisme fins a les més acadèmiques com la formació o educació, complint 

així tots els principis definits que els diversos documents en el camp del 3D demanen.  

Però tornant el tema de les finalitats, un punt central que s’ha extret de la comparació de diferents casos 

enfocats a diferents objectius és la hibridació d’un sector a l’altra, o la voluntat de crear quelcom que 

serveixi per anar més enllà del propòsit pel que es va crear. Això ha quedat clar a l’apartat en que parlem 

de l’educació i de com tots els casos estudiats tenen l’objectiu – o s’hi han adaptat – de crear 

coneixement, de mostrar i experimentar amb els mateixos. Així doncs, crec que aquest és el punt de 

trobada que unifica tots els sectors i que, per altra banda, demostra que es compleixen els principis. Per 

tant, tot i que considero que no és la norma general, doncs s’ha estudiat – per falta de temps – un nombre 

no representatiu de casos, considero que una cooperació semblant és necessària per a minvar les 

diferències entre els sectors més desafavorits – educació i recerca – i els més privilegiats – divulgació i 

documentació –, per tal d’aconseguir uniformitat. 

Sense uniformitat, de fet, no es podrà superar mai un dels límits més grans que suposa la digitalització, 

que és la incapacitat de poder-ho digitalitzar tot. Tot i que amb l’avanç de les tecnologies el 3D es farà 

més fàcil i barat de crear, mantenir i emmagatzemar, ara per ara hauríem de guardar els esforços i els 

recursos per aquells objectes que realment ho necessiten. Això ens torna a la repetició d’exemples per 

part dels diferents grups de recerca i organitzacions, i a la necessitat de crear una base de dades general, 

on es poguessin crear models que per a qualsevol objectiu, de manera que no es malgastessin recursos 

repetint models de diferents maneres i per diferents grups de recerca. Així doncs, més que continuar 

finançant projectes externs, s’hauria d’intentar finançar projectes que poguessin integrar-se a projectes 

més grans, per estendre la xarxa, enlloc de crear nous projectes individuals. D’aquesta manera, 

s’utilitzarien els recursos de manera més adequada i es tindria l’oportunitat d’expandir quelcom que ja 

existeix. 

Finalment, l’últim punt a destacar de manera breu és el de l’ètica de la visualització, que va 

directament relacionat amb els principis bàsics de digitalització. Cal tornar a recalcar doncs, la 

desigualtat a l’hora de poder digitalitzar quelcom de manera òptima i la selecció dels objectes o llocs 

patrimonials depenen dels projectes amb els que es treballa. Moltes iniciatives sorgeixen de grans 

institucions i el finançament molts cops també va dirigit a grans projectes. Així doncs, podem preguntar-

nos: hi ha patrimoni que queda discriminat i descartat de les oportunitats de ser visualitzat en 3D i, per 



 

 81 

tant, a no ser estudiat tant com un altre que pel fet d’estar exposat en un gran museu o ser objecte 

principal d’un producte comercial serà immortalitzat en el món virtual? 

A més, es planteja un altra problema ètic en l’evidència històrica de les reproduccions en 3D: 

“Given the idiom “seeing is believing”, the realism achieved by modern visualization systems 

could lead the users to perceive the virtual model as “truth” instead of a result of 

interpretation.”116 

Això també pot provocar males interpretacions a l’hora de protegir el patrimoni real i, a la llarga, 

conduir a la desaparició del mateix, si es dóna per suposat que està “conservat” digitalment. És 

interessant veure com l’únic projecte que intenta mostrar el pas del temps – inherent al patrimoni – és 

el de Time Machine, però la resta opten per a digitalitzar només un punt de la història del mateix i, 

sense el context que l’acompanyen, perden el significat. 

Cal afegir també que l’ús de les noves tecnologies per a digitalitzar el patrimoni de manera lliure per 

part d’empreses privades pot portar a un segon cas que és la privatització del mateix – tot i que no s’hagi 

vist en els casos estudiats en aquest treball –. Aquest problema ja s’ha intentat recollir en els principis 

bàsics de reconstrucció del patrimoni en 3D de la Unió Europea, per exemple, quan es parla dels 

qüestions relacionades amb el copyright i de la necessitat de compartir productes com a públics. Tot i 

això, vivim en uns moments en que les dades són un recurs molt valuós117 i, com s’ha vist en el cas de 

Forensic Architecture, els models obtinguts poden utilitzar-se per a reconstruir situacions i estudiar les 

seves possibilitats, amb bones o males intencions. 

 Per acabar, voldria mencionar algunes de les dificultats que s’han presentat durant el treball, 

com per exemple la falta d’uniformitat en tota la història del 3D, sobretot encarada al patrimoni. Tot i 

la gran quantitat de casos, no hi ha una teoria escrita i regulada, el que ha fet més feixuc el buscar 

informació sobre l’evolució de les tecnologies en el camp del 3D. A més, això fa que es perdi informació 

i que moltes coses quedin indocumentades, impossibilitant el seguiment de casos o la cerca de material 

concret. Cal afegir doncs, que això també pot provocar males interpretacions d’allò que ja està fet i, 

degut a la falta de documentació, no es pot saber què és veritat i què és inventat, ja que temps enrere se 

solia utilitzar les tècniques de reconstrucció en 3D simplement per a visualitzar un objecte, sense que 

necessàriament sigués verosímil, sinó com una tècnica per, d’alguna manera, manipular la realitat.  

 
116 Traducció al català: Amb la frase feta “veure és creure”, el realisme aconseguit amb els sistemes de visualització moderns 
podría portar als usuaris a percebre el model virtual com a verdader enlloc de com a resultat d’una interpretació. 
Ferdani D., E. Demetrescu, M. Cavalieri, G. Pace, S. Lenzi. (2020). 3D Modelling and Visualization in Field Archaeology. 
From Survey to Interpretation of the Past Using Digital Technologies. GROMA | documenting archaeology, 4, 1-
21. https://doi.org/10.12977/groma26 
117 Dubois, A. i J. Roduit. (16 de 12 de 2019). The Ethical Challenges of Digitizing Our Cultural Heritage. Obtingut de Heidi 
News: https://www.heidi.news/sciences/the-ethical-challenges-of-digitizing-our-cultural-heritage  
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