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Resum  

El present article pretén pensar la modernitat i la postmodernitat a partir dels conceptes de 

velocitat i acceleració. Els avenços tècnics del segle XIX i XX van contribuir a generar 

noves formes de percepció, al mateix temps que es va difondre una concepció del temps 

basada en el progrés. El moviment i la velocitat van ser dos principis de la modernitat que 

pretenien orientar el curs de la història al futur. La confiança en la tècnica i l’exaltació de la 

velocitat, però, van entrar en crisis amb els efectes de la Segona Guerra Mundial. És a partir 

dels anys 90 que es matisa la idea de velocitat moderna a partir de la teoria acceleracionista. 

En aquest cas, l’acceleració fa referència a una intensificació de les dinàmiques del sistema 

capitalista, reforçant la immanència d’allò social i tecnològic. Per l’acceleracionisme, la 

construcció del futur passa per rebutjar els imaginaris catastròfics i reapropiar-se del 

potencial tecnològic contemporani. L’article pretén plantejar les continuïtats i 

discontinuïtats entre la modernitat –amb la idea de progrés– i la postmodernitat –amb la 

idea d’acceleracionisme– a fi de contraposar dues interpretacions sobre la temporalitat i el 

futur.  

 

Paraules claus: progrés, velocitat, acceleracionisme, modernitat, postmodernitat.  

 
Abstract  

This article aims to think modernity and postmodernity from two concepts: velocity and 

acceleration. The technical advances of the 19th and 20th centuries contributed to generate 

new forms of perception, at the same time as a conception of time based on progress was 

spread. Movement and velocity were two principles in modernity that sought to guide the 

course of history towards the future. However, confidence in technique and the exaltation 

of speed, went into crisis with the effects of the World War II. From the 90s onwards, the 

modern idea of velocity was nuanced with the accelerationist theory. In this case, 

acceleration refers to an intensification of the dynamics of the capitalist system, reinforcing 

the immanence of the social and technological. For accelerationism, the construction of the 

future involves rejecting catastrophic imaginaries and re-appropriating contemporary 

technological potential. This article aims to propose the continuities and discontinuities 

between modernity –with the idea of progress- and postmodernity –with the idea of 

accelerationism- in order to contrast two interpretations of temporality and the future. 

 
Keywords: progress, velocity, accelerationism, modernity, postmodernity 
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Introducció  

L’interès per la velocitat que apareix en el període de la modernitat és clau per entendre les 

transformacions tècniques i estètiques que es produeixen en aquesta època, però també en 

períodes posteriors. La influència de la modernitat a l’hora d’introduir nous coneixements i 

noves formes de percepció s’ha d’entendre com un fet decisiu per la formació d’una 

concepció del món sustentada en l’entusiasme per la tècnica i el progrés. No obstant, les 

interpretacions actuals que podem fer sobre la modernitat han de servir de base per pensar 

el sentit de la història del segle XIX i XX més enllà de la linealitat. I entendre, per contra, el 

seguiment o l’abandonament de les idees modernes com un procés obert i canviant. 

D’aquesta manera, podrem ser conscients com la idea de velocitat i acceleració al llarg del 

segle XX es reprèn, es modifica, es matisa o s’abandona. Mostrar aquestes tendències ha de 

ser el punt de partida per entendre els canvis i les similituds entre la modernitat –i la idea 

del progrés– i la postmodernitat –i la idea de l’acceleració. Aquesta mirada relacional, entre 

aquestes dues èpoques i dues maneres de projectar el futur, ha de servir per assajar nous 

espais on pensar els canvis relacionats amb la imatge, l’estètica i la filosofia del progrés.  

 

L’article es divideix en dos apartats principals. Per una banda, la primera part està dedicada 

a la modernitat i al progrés. A partir de les innovacions tecnològiques del segle XIX i 

principis del XX –principalment la fotografia, el ferrocarril i el cinema– es pretén constatar 

la seva rellevància en les pràctiques artístiques i en la ideologia del progrés. En aquest 

context, la velocitat apareix com un fenomen nou de la modernitat, on destaca per 

introduir noves percepcions òptiques relacionades amb la representació i captació del 

moviment. En particular, es farà referència al maquinisme de la visió, al desenvolupament 

del cinema i als moviments artístics d’avantguarda com el futurisme. En canvi, a l’últim 

apartat del primer bloc s’incidirà en la crítica al progrés i en els canvis estètics que va 

introduir la reproductibilitat tècnica. Per altra banda, la segona part del treball es centra en 

els matisos que sorgeixen en la postmodernitat en relació al moviment i al sentit lineal del 

temps històric. Les tendències acceleracionistes contemporànies plantegen una 

reformulació del sentit de la velocitat a partir d’una orientació política i estètica relacionada 

amb la construcció del futur. Concretament, en aquest període prenen importància els 

imaginaris relacionats amb la futurabilitat, sorgits a partir de la digitalització i l’artificialitat. 

A través d’aquesta estructura desdoblada, es pretén oferir una lectura que ressegueixi els 

usos que la velocitat i l’acceleració han tingut al llarg dels segles XIX, XX i XXI.  
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Objectius i justificació  

L’objectiu del treball és el de mostrar la importància que tenen la velocitat i l’acceleració a 

l’hora de comprendre el context històric i cultural de la modernitat i la postmodernitat. 

Entenent que les seves implicacions tenen incidència en l’àmbit tecnològic, artístic i estètic. 

Paral·lelament, també es vol assenyalar de quina manera el progrés i l’acceleracionisme han 

implicat una reconsideració de les nocions relacionades amb el temps i el futur. La recerca, 

doncs, consisteix en destacar, en primera instància, com la modernitat està caracteritzada 

per un afany de velocitat. Concretament, aquest entusiasme pel moviment s’assenyalarà a 

partir dels moviments artístics d’avantguarda i dels postulats del progrés. Per altra banda, 

també es pretén destacar com en la postmodernitat es descarten i es reprenen alguns dels 

significats relacionats amb el progrés i la velocitat, a través d’una nova orientació política 

basada en el component tecnològic del capitalisme.  

 

Les preguntes de recerca que guien la investigació són les següents:  
 

- la idea de progrés és comparable amb el concepte d’acceleracionisme? O el 

concepte d’acceleracionisme no ha suposat una substitució de la idea de progrés?  

- la reconsideració del temps i del futur que fa l’acceleracionisme es pot comparar 

amb els propòsits de la ideologia del progrés o del futurisme?  

- la tecnificació de finals del segle XIX i principis del segle XX va suposar una nova 

manera de percebre i representar la realitat. Aquest fenomen es reprodueix amb la 

tecnologia digital de la segona meitat del segle XX?  

 

La motivació a l’hora de centrar aquest treball en els conceptes de velocitat i acceleració 

sorgeix de la constatació que la majoria de moviments artístics del segle XX i XXI 

parteixen d’un interès pel moviment. Ja sigui a través de la seva intensificació com també 

de la seva negació. Un dels motius que han portat a l’elecció d’aquest tema és l’interès en 

investigar aquells corrents que són favorables a l’acceleració, davant d’aquelles tendències 

contemporànies que reivindiquen la desacceleració i el decreixement. L’oposició entre 

aquests dos punts de vista denota que ens trobem davant d’un tema d’estudi divers, on 

cada plantejament respon a una trajectòria política i històrica concreta. En el conjunt del 

treball intentarem definir quins són els motius que tenen els moviments progressistes i 

acceleracionistes pel que fa a la reivindicació del moviment i la velocitat.  
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Metodologia i marc teòric  

La metodologia utilitzada per aquest treball és principalment de tipus teòric. Les meves 

aproximacions teòriques inicials van detectar un interès creixement dins de la filosofia 

contemporània per aquelles qüestions relacionades amb l’acceleració, la futurabilitat, els 

nous realismes, la intel·ligència artificial o el postcapitalisme. Tot un conjunt de termes que 

en les últimes dècades s’han posat en circulació dins de l’àmbit acadèmic. A través de 

corrents com els de l’acceleracionisme o el realisme especulatiu, i d’autors com Mark Fisher 

o Franco “Bifo” Berardi, vaig constatar l’oportunitat de relacionar-los amb la ideologia del 

progrés i els conceptes de velocitat i acceleració apareguts durant la modernitat. 

Precisament, el meu interès previ per la qüestió de la imatge, l’aparició de la fotografia i el 

cinema o les avantguardes va ser un factor rellevant per encaminar el treball a partir dels 

usos i dels significats que s’atribueixen a la velocitat. D’aquesta manera, vaig trobar oportú 

fer un anàlisi dels principis de la modernitat relacionats amb la velocitat i el moviment, per 

tal d’establir connexions amb el període contemporani. La recerca es focalitza en un 

període de temps molt ampli, i és per aquest motiu que en el treball només es posen 

algunes bases per pensar la continuïtat de la idea de velocitat entre la modernitat i la 

postmodernitat. En aquest sentit, cal destacar com el treball es planteja a través d’una visió 

comparativa, que si bé no és exhaustiva en tots els apartats, assenyala possibles trajectòries 

per seguir la investigació.   

 

Per altra banda, les referències que conformen estrictament el marc teòric del treball 

queden diferenciades a través dels dos grans aparats de la recerca. Per una banda, en relació 

a la modernitat s’han utilitzat obres de referència sobre fotografia, cinema i estètica –

d’autors com Walter Benjamin, Susan Sontag o Paul Virilio– així com la línia de pensament 

pròpia de moviments d’avantguarda com el futurisme o els principis de la ideologia del 

progrés. En canvi, el segon bloc del treball, centrat en la postmodernitat, està dedicat a la 

teoria acceleracionista. Pel que fa a l’acceleracionisme, cal constatar com pràcticament no es 

disposa de bibliografia en català i en castellà només es troben alguns monogràfics publicats 

recentment, com per exemple Aceleracionismo. Estrategias para una transición hacia el 

postcapitalismo (2017) d’Armen Avanessian i Mauro Reis. Aquesta obra ha servit com a guia 

principal per aproximar-nos a la teoria acceleracionista, ja que ofereix una àmplia 

compilació d’articles firmats per Nick Land, Benjamin Noys, Alex Williams, Nick Srnicek, 

o Tiziana Terranova.  
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1. La modernitat i el progrés  

El progrés, juntament amb la raó, la tècnica o la ciència, formen part dels grans relats que 

sorgeixen a partir de la Il·lustració i caracteritzen la modernitat. La rellevància de la 

ideologia del progrés en l’àmbit històric, filosòfic i artístic va ser determinant per la creació 

de noves representacions i imaginaris que van desenvolupar-se al llarg del segle XIX i una 

part del XX. Les bases ideològiques que defineixen la modernitat són diverses, però troben 

en el creixement i la projecció de millora en el futur un dels fonaments que travessen tota la 

seva orientació política. La modernitat es pot entendre com un projecte, un període o una 

actitud que deriva de moviments com la Il·lustració, la Revolució Francesa o la Revolució 

Industrial. Cada un d’ells representatius de l’impuls que prenen el coneixement, els ideals 

d’igualitarisme i la transformació social, econòmica i tecnològica.  

 

En concret, la ideologia del progrés es recolza amb una concepció del temps històric lineal, 

que sempre avança en la mateixa direcció i està orientat cap al creixement il·limitat. El 

temps històric es presenta com un successió d’esdeveniments únics i irreversibles. Un 

exemple d’aquesta noció es pot trobar en les concepcions evolucionistes del segle XIX, on 

la història sempre es representava linealment i sota els paràmetres del desenvolupament 

occidental. La importància que prenen el progrés industrial i el capitalisme durant la 

modernitat és rellevant per entendre com el ritme de la societat estarà marcat per 

l’acceleració del temps de producció. En un moment de novetat i de transformació 

constant, la nova societat urbana i industrial centra l’interès de tots aquells discursos 

orientats cap al desenvolupament econòmic i als avenços tècnics.  

 

En la seva expressió més política, el projecte de la modernitat va ser concebut sota l’ideal 

de l’emancipació i la llibertat. El desplaçament de la tradició i la religió va situar l’individu al 

centre de l’esfera política i social. Paral·lelament, la ciència i la tècnica van erigir-se com les 

formes de coneixement pròpies de la modernitat. En aquest context, la concepció moderna 

del temps, juntament amb el progrés tècnic, van contribuir a situar el futur com aquell espai 

de desenvolupament i creixement. És així com el progrés va fonamentar-se en una 

racionalitat que entenia el futur com un temps millor que el passat. Aquesta fe en el progrés 

i en el futur va propiciar que en la modernitat sorgís un especial interès per la velocitat, ja 

que s’entenia que afavoria a l’evolució històrica del temps.  
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1.1 La màquina, el moviment i la visió 

Al llarg del segle XIX s’assisteix a un procés d’importants avenços tècnics que es poden 

situar en la trajectòria iniciada amb la Revolució Industrial. L’aparició de noves màquines 

serà una qüestió rellevant dins l’àmbit industrial i mecànic, però que també evidenciarà els 

pressupòsits de la modernitat pel que fa a la persecució del moviment i la velocitat. En la 

seva vessant tècnica, la modernitat és un corrent que es proposa assolir noves formes de 

desplaçament, producció i representació de la realitat. És per això que cal entendre com 

tots els avenços tècnics del segle XIX es produeixen en paral·lel, manifestant un objectiu 

comú: atribuir a la màquina el valor de la pròpia modernitat. A banda d’interpretar el 

desenvolupament de la màquina de vapor o de les primeres locomotores com una qüestió 

pragmàtica –cal entendre com van facilitar tècniques de producció i desplaçament–, aquests 

nous dispositius també van suposar un replantejament de les nocions temporals i espacials. 

Malgrat que els canvis tècnics semblin atendre’s a una qüestió únicament material, també és 

interessant entendre com aquests avenços van tenir implicacions en la manera de percebre i 

experimentar el món.  

 

Tot i el perill de caure en una generalització, bé es podria afirmar que el món previ a la 

Revolució Industrial es caracteritzava per una absència de velocitat. O en tot cas, caldria 

especificar com pels humans l’experimentació de la velocitat estava enormement limitada a 

través del seu cos. La velocitat que de mitjana podia assolir un ésser humà difícilment 

sobrepassava els 15km/h. És a partir dels desenvolupaments tècnics, i de l’aparició de 

noves màquines, doncs, que l’experimentació de la velocitat es va poder incrementar en 

gran mesura. L'augment de la velocitat a través de la màquina és un fet força significatiu per 

entendre els canvis perceptius que es desprenen d’aquesta època. Seguint aquesta idea 

podríem entendre com el segle XIX marca una diferència qualitativa pel que fa a 

l’experimentació de la velocitat. Precisament, la modernitat s’erigeix com un moviment 

cultural caracteritzat per l’obertura d’una nova era, amb innovacions que traspassen 

únicament la qüestió material. En aquest sentit, la modernitat posa les bases per pensar 

nous conceptes –el de velocitat en seria un exemple–, gràcies a la confiança que s’atorga a 

la tècnica. És així com la “màquina” no només pot ser entesa com un mecanisme tècnic, 

sinó també com un dispositiu que permetria introduir una nova concepció del món. El 

matís que introdueix la modernitat en el concepte de velocitat –entesa com una qualitat 

vinculada a la màquina–, fa que posi els fonaments per una nova idea de moviment, i per 
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consegüent de desplaçament, percepció i representació de la realitat. És per tot això que es 

pot entendre com la velocitat és un concepte modern.  

 

Com ja hem dit, la màquina implica noves formes de desplaçament, producció i 

representació. Hem d’entendre com la connexió entre aquestes noves oportunitats que 

ofereix la màquina es sustenta sobre la idea de moviment i velocitat. És a dir, allò que uneix 

el ferrocarril, la maquinària industrial que possibilita el treball en cadena i la càmera 

fotogràfica no és només una qüestió mecànica sinó també conceptual. El cas que més ens 

interessa ressaltar és al voltant de la representació de la realitat. Podríem dir que abans de 

l’aparició de la fotografia, la percepció i la representació de la realitat només estava 

vinculada al moment immediat i a la pintura. La realitat vuitcentista, doncs, es 

caracteritzava per una immediatesa de la visió. Ara bé, aquesta concepció canvia 

completament en un mateix segle. Amb el naixement de la fotografia al segle XIX 

s’evidencia un canvi rellevant pel que fa a la captació d’imatges. Tot gràcies a la introducció 

de nous procediments tècnics i mecànics. Aquest fet implica que la representació de la 

realitat ja no sigui exclusiva de la pintura, sinó que la fotografia s’erigeix com la tècnica 

concreta per fer-ho. 

 

A banda dels intents de desenvolupar procediments tècnics per capturar la realitat, abans 

caldria fer referència a la relació entre la pintura i la fotografia pel que fa a la representació 

del moviment. En concret, Susan Sontag1 a Sobre la fotografia expressa: “En fer-se càrrec de 

la tasca de representació realista que fins aleshores monopolitzava la pintura, la fotografia 

va alliberar la pintura perquè es dediqués a la seva gran vocació moderna: l’abstracció” 

(2019:111). L’autora es refereix a l’abstracció, un tret, però, que està íntimament lligat amb 

la representació del moviment. Tot i això, Sontag també comenta com anteriorment al 

desenvolupament de la fotografia, la pintura ja havia “iniciat una lenta retirada de la 

representació realista” (2019:111). Aquest alliberament de la pintura el trobem concretat en 

l’impressionisme, que es caracteritza per l’interès en les impressions fugisseres, la mobilitat 

dels fenòmens o el tractament de la llum. Així doncs, tot i que no és una relació de causa-

efecte, el fet que la fotografia assumeixi la representació fidel de la realitat, fa que la pintura 

                                                             
1 Prèviament a Susan Sontag, Walter Benjamin també afirmava, d’una manera similar, el principi alliberador 
de la fotografia. “Amb la fotografia, la mà es va veure per primer cop descarregada de les seves obligacions 
artístiques més importants dins del procés de reproducció plàstica, i d’ençà d’aleshores aquestes obligacions 
recaigueren en l’ull que mirava a través de l’objectiu. Com que l’ull és més ràpid copsant que no la mà 
dibuixant, el procés de reproducció plàstica s’anà accelerant fins al punt de poder anar de costat amb la 
paraula.” (2021:22) 
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s’encamini cap a l’abstracció i a la representació del moviment. En aquest sentit també es 

produeix una certa paradoxa, ja que els procediments tècnics de la fotografia 

(suposadament més propis de la modernitat) no estan orientats específicament cap a la 

persecució del moviment, sinó a la captura i fixació de la imatge. És així com podríem 

entendre, d’entrada, com el moviment primer és assumit i representat pictòricament abans 

que fotogràficament. Els paisatges de Turner o els quadres impressionistes de Monet 

exemplifiquen com la representació del moviment s’aconsegueix a través de difuminar les 

formes i els contorns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actitud moderna de representar el moviment és ben present en la pintura, a través de la 

ruptura amb el mimetisme de la realitat i del naturalisme. Aquest interès per l’abstracció i el 

moviment, però, també guarda una connexió amb els interessos de la fotografia. Hem 

d’entendre que l’actitud moderna no cristal·litza únicament amb la pintura, sinó també amb 

la fotografia. Per una banda, la tendència moderna de la pintura es fonamenta amb l’interès 

per l’abstracció i la representació de la fugacitat. Per altra banda, l’actitud moderna de la 

fotografia es basa en la voluntat d’aïllar, fragmentar i “arrencar les coses fora del seu 

context, per veure-les d’una manera nova” (Sontag, 2019:113). Cal tenir present, doncs, 

com la pintura i la fotografies queden travessades per dues actituds modernes diferents, 

però que transcorren en paral·lel. En el cas de la pintura moderna hi podem veure reflectit 

un interès per una nova manera de representar la realitat. En canvi, en el cas de la 

fotografia hi podem associar un interès per una nova manera de veure les coses. Tanmateix, 

la representació pictòrica i la visió fotogràfica es diferencien per la qüestió de la tècnica. És 

Fig. 1 J. M. W. Turner. Pluja, vapor i velocitat. El gran ferrocarril de 
l’Oest. 1844.  
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a dir, mentre que la tendència d’abstracció i de moviment de la pintura està vinculada amb 

l’expressivitat d’un nou traç, en el cas de la fotografia és una qüestió que sorgeix gràcies a la 

càmera fotogràfica.  

 

La novetat fotogràfica  
 
La idea que la “màquina” possibilita una nova visió de la realitat és una concepció molt 

pròpia de la modernitat. Així és com ho considerava Fox Talbot quan entenia que la 

càmera tenia “la capacitat d’aïllar formes que normalment s’escapen a simple vista” (Sontag, 

2019:112). La fragmentació i la creació de discontinuïtats entre la realitat “natural” i la 

realitat representada fotogràficament, va implicar un replantejament de la pròpia idea de 

mimetisme. És d’aquesta manera, com la fotografia també va acabar derivant cap a un 

interès per l’abstracció, el tractament artístic de la realitat i finalment la representació del 

moviment. Diversos fotògrafs moderns com Paul Strand o Cartier-Bresson entenien la 

fotografia com una nova manera de veure-hi (Sontag, 2019:116). Concretament, Weston 

afirmava que “la fotografia havia obert les persianes d’una nova visió del món.” No obstant, 

Sontag (2019:117) considera que “si bé la càmera sí que va fer una revolució psíquica, no va 

ser precisament en el sentit positiu i romàntic que Weston havia imaginat.” Més enllà de la 

novetat de la visió fotogràfica, la producció d’imatges va implicar atorgar a la màquina la 

capacitat de veure-hi i representar la realitat.  

 

Els diferents procediments tècnics que van permetre el naixement de la fotografia, des del 

daguerreotip fins al calotip, són exemples de la voluntat de fixar la realitat en una imatge. 

Aquesta fixació d’allò real, però, amb els anys es va veure ampliada en l’interès pel 

moviment. Amb el perfeccionament de la fotografia –reducció del temps d’exposició i 

millora en el revelatge– es va obrir un univers de possibilitats pel que fa al registre del 

moviment. En aquest sentit, una de les primeres mostres és el desenvolupament de la 

cronofotografia. L’objectiu d’aquesta tècnica era la d’aproximar-se a la representació del 

moviment a partir d’una seqüencia d’imatges. Juntament amb la cronografia, també cal 

destacar el principi de la persistència retiniana, que és cabdal per entendre la sensació de 

continuïtat que poden tenir les imatges. Muybridge al 1872 –amb la famosa seqüencia del 

galop del cavall– o altres autors com Jules-Marey i Anschütz van practicar la 

cronofotografia. Una tècnica que vinculava de manera directa la voluntat de fixació i alhora 

de moviment de la imatge. La incorporació del moviment en la fotografia –encara que en 

primer terme fos de manera experimental– va marcar les últimes dècades del segle XIX.  
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El maquinisme de la visió  
 
La tendència de visualitzar el moviment a través de les imatges s’incrementarà amb l’inici 

del cinema. Abans de la seva aparició, però, cal constatar com en el segle XIX s’inicia una 

forma particular d’entendre la visió en relació amb la màquina. A més a més, aquesta visió 

està condicionada per un interès en el moviment. El fet de veure el món a través de la 

velocitat que pot proporcionar una màquina, no suposa el mateix a nivell òptic que veure’l 

sense moviment. Aquest moviment implica una nova visió de la realitat –és el que podríem 

anomenar un maquinisme de la visió. La introducció de màquines en el procés de 

producció és un dels fonaments de la Revolució Industrial. El maquinisme productiu, però, 

també té la seva rèplica en un maquinisme que té a veure amb la representació i la visió. 

Paul Virilio a La máquina de visión (1998) no es refereix directament a un maquinisme de la 

visió, però sí a una mecanització de la percepció. L’autor ho exemplifica a través del 

telescopi, que el considera com “un fenomen d’acceleració que suprimeix el coneixement 

de les distàncies i les dimensions” (1998:14). Tot i que Virilio pensa la imatge en el context 

contemporani –abordarem aquesta qüestió més endavant–, l’autor assenyala com els canvis 

que introdueix la màquina afecten directament a la percepció. La visió que obtenim a partir 

d’una màquina implica una percepció de la realitat que no és neutral, sinó que ve 

condicionada per la tècnica i l’aparença d’una lògica d’instantaneïtat. La transformació del 

món en imatges, tal com apuntava Italo Calvino (2000), implica reconèixer que la visió està 

mediatitzada per màquines, que si bé impliquen noves possibilitats de percepció, també 

suposen una modificació d’allò que entenem per “visible”.  

 

En aquesta mateixa direcció, el fotògraf Moholy-Nagy entenia les possibilitats de la 

fotografia com una oportunitat per aconseguir una nova visió. Una idea que va 

desenvolupar en el seu llibre homònim La nova visió i ressenya d’un artista (1928). Moholy-

Nagy entenia que la fotografia permetia una visió objectiva de la realitat. Segons l’autor, la 

particularitat que tenia la fotografia no es trobava en un mode de percepció vinculat a la 

Fig. 2 Eadweard Muybridge. Cronofotografia. 1872.  
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subjectivitat, sinó en una visió òptica que s’originava a través de la càmera i no de l’ull 

humà. Moholy-Nagy considerava que la càmera propiciava una visió diferent, 

“fonamentant la idea de veure per veure” (Sontag, 2019:110). És així com la visió ja no es 

redueix únicament a una capacitat de l’ull humà, sinó que també és pròpia de la màquina. 

La visió fotogràfica que apareix al segle XIX es consolida quasi com una nova activitat a 

l’hora de copsar la realitat. D’aquesta manera, podríem dir que l’originalitat de la fotografia 

no es troba només en la percepció d’una realitat diferent –pensem en la capacitat 

d’enquadrar, seleccionar, aïllar que permet la càmera fotogràfica–, sinó en el fet que la visió 

es tradueix de l’ull a la màquina. El maquinisme de la visió, doncs, a banda de 

contextualitzar-se dins d’un procés d’introducció de maquinària en l’àmbit de la producció, 

també suposa un canvi en la pròpia manera d’experimentar el món en termes òptics. En 

aquest sentit, el fotògraf Langdon Coburn considerava que la càmera era un instrument de 

“visió ràpida” (Sontag, 2019:141), fent referència a la captura més o menys instantània de la 

realitat. Al mateix temps, però, la visió ràpida que es pot associar a la fotografia, també 

evidencia una voluntat de veure-hi més i més de pressa, que s’enllaça amb el culte al futur i 

a la velocitat propis de la modernitat. Malgrat que la fotografia suposés la fixació de la 

imatge, cal entendre els seus procediments tècnics com l’avantsala per la representació del 

moviment. El maquinisme de la visió no l’hem d’entendre únicament com un tret propi de 

la fotografia, ja que també es desprèn d’aquelles màquines –per exemple el ferrocarril– que 

permetien veure el món en velocitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, i per recapitular algunes de les idees exposades, convé ressaltar com la velocitat 

(una qualitat que s’incrementa amb el maquinisme), la representació del moviment 

Fig. 3 László Moholy-Nagy. Berlin Radio Tower. 1928. 
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(expressada en la pintura, però també en la imatge) i la visió fotogràfica (on la màquina 

actua com a dispositiu mediador entre la realitat i l’ull humà) són tendències pròpies de la 

modernitat. Aquests trets es consolidaran al llarg del segle XIX i donaran pas a una 

intensificació de la velocitat i el moviment de les imatges amb l’aparició del cinema.  

 

1.2 Des del tren: imatge i cinema   

Fins a finals del segle XIX, el maquinisme de la visió només estava relacionat amb les 

noves possibilitats òptiques que oferia la fotografia. Fent que la representació de la realitat 

només estigués vinculada a la imatge estàtica. La nova visió que facilita la màquina, però, 

deixa de ser estàtica per passar a tenir moviment amb l’aparició del cinema. A banda del fet 

que la visió vingui condicionada per la màquina, el cinema també permet incrementar la 

sensació de velocitat de les imatges, i per extensió de la pròpia realitat. És d’aquesta manera 

com el cinema s’inscriu plenament dins dels propòsits de la modernitat, en el sentit que 

dona continuïtat a l’exigència de realisme com també al dinamisme del moviment. D’alguna 

manera, el cinema recull les aportacions artístiques i les innovacions tècniques fetes durant 

al llarg del segle XIX per projectar-les cap al segle XX. L’interès pel moviment, propi d’un 

segle fonamentat en la idea del progrés, es trasllada en el camp visual a partir d’una 

combinació de la voluntat de realisme –que ja havia assumit la fotografia, però també la 

literatura i la pintura impressionista– i l’interès per la fugacitat i l’acceleració. A través de la 

imatge, pensada des del moviment i de la seva projecció col·lectiva, es fa ostensible la 

formació d’una mirada que assaja nous intents de veure la realitat.  

 

Prèviament al cinema, cal comentar com la voluntat de representar el moviment ja havia 

estat experimentada, com per exemple en algunes tècniques de pintura o en les joguines 

òptiques i els jocs d’ombres. En primera instància, les innovacions d’Edison o dels germans 

Lumière van ser percebudes com un invent que permetia veure la imatge en moviment, 

revolucionant, d’aquesta manera, el fet de veure-hi. És així com el cinema, en els seus inicis, 

està supeditat a una qüestió tècnica i no precisament artística. De la mateixa manera que la 

fotografia, el cinema s’interpreta com un progrés tècnic i és posteriorment que se’n 

destaquen les seves possibilitats artístiques. Hem d’entendre que el segle XIX es constitueix 

com una època centrada en la tecnificació i en les possibilitats de percebre i representar el 

moviment.  
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El vincle entre el cinema i el ferrocarril és especialment estimulant per pensar com el 

moviment i la velocitat són integrats en la manera de percebre el món modern. Per una 

banda, hem de tenir en compte que el tren permet una imatge en moviment a partir de la 

velocitat de la pròpia màquina. Des de l’interior d’un tren tot allò exterior que podem 

observar adquireix un moviment en forma de fugacitat; els arbres, els camps, els edificis, la 

línia de l’horitzó aparentment immòbil comença a tremolar. El tren confirma la possibilitat 

d’acceleració d’una realitat que fins aleshores era imperceptible. El tren no tan sols suposa 

l’increment de la velocitat, sinó també una nova percepció d’aquesta. Per altra banda, el 

cinema possibilita una rèplica del moviment de la realitat. Així, mentre el tren permet 

observar un paisatge en moviment, el cinema possibilita veure les imatges en moviment. 

No en va podem afirmar que el cinema va néixer amb la locomotora filmada pels germans 

Lumière. Aquesta íntima relació entre el cinema i el ferrocarril situa a la màquina com un 

element central del tombant del segle XIX, ja sigui a nivell tècnic com també estètic. El 

ferrocarril i el cinematògraf representen dos símbol de la modernitat, que dins d’una clau 

interpretativa pròpia del progrés, permeten imaginar l’arribada d’un nou futur.  

 

No és d’estranyar que el món fabril i industrial centri les primeres filmacions i projeccions 

cinematogràfiques. La importància del maquinisme i del nou ordre social configurat al 

voltant de les fàbriques, es conforma com un senyal inequívoc de la modernitat. Un nou 

dispositiu com el cinematògraf es suma a la tendència de representar el rastre més vívid de 

la vida moderna. Les fàbriques, doncs, centren els interessos del cinema, gràcies a un 

context social on s’interpreta que els llocs de producció també han de ser aquells espais de 

representació. En un sentit metafòric, però també en una expressió plenament material, 

podem entendre que la història del cinema avança al mateix temps que ho fan els trens. No 

és casual que una de les primeres filmacions cinematogràfiques dels Lumière sigui L'arrivée 

d'un train à La Ciotat (1896). També n’és un altre exemple el breu film Arrivo del treno alla 

Stazione di Milano (1896) d’Italo Pacchioni. En les dues filmacions es produeix una 

interessant identificació de la visió de l’ull amb la de la càmera, a través d’un enquadrament 

que reforça la profunditat de camp (Gubern, 2016:29).  

 

Pel que fa al context català, la primera gravació cinematogràfica de Barcelona -Barcelona en 

tramvia (1908) de Ricardo Baños– està filmada a través d’un tramvia que transcorre per 

diversos carrers de la ciutat. La particularitat d’aquest petit film és especialment rellevant, ja 

que a diferència de la filmació dels Lumière no es grava un tramvia sinó des del tramvia. El 
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film és un exemple d’una nova manera de gravar la ciutat a partir d’un dels nous mitjans 

moderns per desplaçar-se. El moviment del tramvia es suma al moviment de les imatges 

que permet el cinematògraf. Aquesta nova imatge, que s’obté igualment a partir d’un nou 

transport, és una aportació que es pot constatar en diverses filmacions de l’època2. A banda 

de trencar la posició estàtica de la càmera fixa, aquestes filmacions realitzades a sobre d’un 

mitjà de transport, també contribueixen a mostrar l’agitació i la circulació pròpies d’una 

ciutat. En aquest sentit, la presència d’allò urbà també marcarà una tendència rellevant en 

les filmacions de principis del segle XX. La ciutat apareixerà com el marc privilegiat on 

projectar una mirada cinematogràfica.  

 

Imatges en moviment per una societat en revolució  
 
Si bé el cinema pot inscriure’s en les demandes de la modernitat i el progrés –projecció de 

futur, velocitat, tecnificació, etc.–, també resulta adient relacionar-lo amb la utilització que 

va tenir dins de les experiències revolucionàries viscudes a principis del segle XX. La idea 

de revolució, dins del context europeu d’inicis del segle XX, forçosament també participava 

d’una certa lògica de progrés o almenys de progressisme en el sentit polític del terme. La 

revolució podia ser entesa a partir de la creació d’un nou ordre social, però també com la 

voluntat d’accionar políticament els nous mitjans de producció i representació de la 

modernitat. Aquests són la màquina i el cinema. L’avenç d’una societat cap al que es 

considerava l’horitzó de la revolució, principalment es va reflectir en la Revolució Russa de 

1917.  

 

El cinema soviètic sintetitza els principals postulats revolucionaris de l’època, a través d’una 

visió que privilegia la velocitat, el moviment i la col·lectivitat. Entre el final dels anys 20 i 

principis dels 30 és un moment especialment fèrtil pel que fa a l’impuls d’un cinema que es 

proposa traduir cinematogràficament els esdeveniments polítics i socials de l’època. Malgrat 

que es pugui interpretar el cinema soviètic des d’un punt de vista pamfletari, les seves 

aportacions i innovacions són rellevants per entendre els nous passos que fa el cinema. 

Unes aportacions, doncs, que allunyen el cinema soviètic de l’etiqueta de pamfletari i 

l’aproximen a tendències experimentals i d’avantguarda. Principalment, el cinema soviètic 

proposa un nou llenguatge cinematogràfic que és l’expressió política d’una ideologia. Dit 

amb unes altres paraules, el cinema soviètic expressa cinematogràficament la transformació 

                                                             
2 Veure “May 1907 - Ride through Victoria and Vancouver, Canada”, YouTube, 03/11/2015.  
https://www.youtube.com/watch?v=Jp1qWV5OZec 
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d’una societat a partir del marc revolucionari, donant importància a la industrialització, a les 

ciutats, al proletariat, etc. En relació a les aportacions del cinema soviètic, Luis Aller (2020) 

destaca la supressió de l’argument del film –com per exemple a L’home de la càmera (1929) de 

Dziga Vertov–, la ruptura de la linealitat narrativa –a La madre (1930) de Pudovkin– i la 

negació del moviment a favor del simbolisme de la imatge estàtica –a Arsenal (1929) de  

Dovzhenko. Tot i que dins del cinema soviètic hi conviuen diverses tendències, a través 

dels films d’Eisenstein i de Dziga Vertov pretenem mostrar la importància que tenen la 

revolució i el maquinisme en les obres dels dos autors.  

 

Primerament, la trilogia de pel·lícules d’Eisenstein dedicades a la revolució –La vaga (1924), 

El cuirassat Potemkin (1925) i Octubre (1927)– són un bon exemple de l’impuls cinematogràfic 

que està travessat per la revolució. Si ens centrem en Octubre, una de les seves principals 

aportacions és l’absència de protagonistes principals. La desaparició de protagonistes s’ha 

d’entendre com una aposta ideològica per tractar els personatges des de la mateixa posició 

d’igualtat. Un fet que es tradueix, però, amb la importància que pren la col·lectivitat i la 

massa, que poden ser considerades com els veritables protagonistes del film (Lara García, 

2017:133). El personatge principal, doncs, és una massa que camina conjuntament, que 

irromp en palaus, que omple els carrers, que sembla multiplicar-se constantment. Una 

massa que es concep a ella mateixa com una col·lectivitat anònima. D’aquesta manera, 

l’anonimat és el recurs que utilitza Eisenstein per tal de desplaçar la importància del 

protagonista, és a dir, de l’heroi, del líder, de l’individu. És per aquest motiu que “a Octubre 

no hi ha personatges, hi ha persones, tots amb els mateixos drets cinematogràfic, tots amb 

dret a un primer pla” (Aller, 2020).  

 

Per altra banda, la particularitat d’Octubre també es troba en la combinació d’imatges 

estàtiques –com a representació de l’immobilisme polític– de palaus, estàtues i medalles 

amb imatges en moviment –com a símbol del progrés de la revolució– de la massa, el poble 

i les fàbriques. És així com a Octubre hi apareix reflectit simbòlicament l’immobilisme i la 

petrificació, però també la velocitat, l’acceleració i la sensació vertiginosa com a mostra del 

component polític que travessa el sentit de la imatge. A través d’aquesta oposició entre la 

imatge estàtica i les seqüencies en moviment, en el film es crea una interessant narrativa 

visual que compassa el ritme de la revolució amb la producció industrial.  
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En segon lloc, films com La sexta parte del mundo (1926) o L’home de la càmera (1929) de 

Dziga Vertov també ocupen un lloc destacat dins del cinema soviètic. Aquestes dues 

pel·lícules, si bé també es poden entendre com assajos fílmics, són una mostra evident de la 

capacitat d’explorar una nova visió de la realitat a través de la càmera. El maquinisme de la 

visió és assumit en Dziga Vertov d’una manera radical, ja que les seves pel·lícules defugen 

de qualsevol intent narratiu. La seva proposta al voltant de la idea de Kino-Oki (càmera-ull) 

ve a transmetre que cada ull pot funcionar com una extensió de la càmera. Majoritàriament  

L’home de la càmera és compon d’una successió de seqüencies que transcorren al ritme de la 

màquina. En el film s’acceleren les imatges i es repeteixen els mateixos fragments, tot fent 

una clara analogia amb la fabricació industrial i amb el temps de producció. Tal com 

mostren les pel·lícules de Dziga Vertov, el món s’ha convertit en una màquina, i és llavors 

que pren tot el sentit que sigui una màquina qui hagi de filmar el món. Per Vertov el 

cinema és una suma de punts de vista, una col·lisió de mirades provinents de l’ull humà i de 

la màquina. De la mateixa manera que els trens permeten assolir més velocitat, pel director 

la càmera tenia una funció semblant: representar la frenesia d’un món en transformació. 

Fent un exercici d’analogia amb la màquina, Vertov fa desplaçar la càmera pels rails del 

ferrocarril. És des d’aquí, i ja prèviament, que apareix d’una manera més o menys 

intencionada la utilització del travelling. Vertov, anticipant-se a qüestions plenament 

contemporànies (pensem per exemple en el post-humanisme), ja plantejava el desplaçament 

de la mirada humana, i la possibilitat d’experimentar amb altres punts de vista. La mirada 

de Vertov és sobre un present en transformació, però que també mostra la influència i la 

sensibilitat pel futurisme. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’home de la càmera també es pot interpretar com una gran simfonia urbana que es 

desenvolupa en paral·lel al ritme de la ciutat. Des del seu despertar fins als últims moments 

del dia, en el film es reflecteix el ritme vertiginós de les màquines i de la multitud. Una idea 

que ja s’havia anticipat amb Berlin: simfonia d’una gran ciutat (1927) de Walter Ruttman. Les 

Fig. 4 Dziga Vertov. L’home de la càmera. 1929. MoMA. 
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“simfonies de les ciutats” cal entendre-les com un propòsit més de la modernitat 

cinematogràfica dels anys 20 i 30. En la ciutat és on la càmera sembla que llisqui lliurement 

d’un esdeveniment a un altre, fent que la mirada es declari incapaç d’aturar-se en un punt 

concret de la trama urbana. És d’aquesta manera com es privilegia el ritme cinematogràfic, 

en detriment de l’argument. Tot gràcies a un muntatge discontinu a partir de talls, que 

Eisenstein va descriure com el muntatge d’atraccions (Gubern, 2016). Tanmateix, la 

vinculació constant de l’home amb la màquina també s’ha interpretat com un cert 

fetitxisme tècnic (Anissimov, 1932:112). Un fetitxisme per la novetat industrial que tendeix 

a la despersonalització i a l’exteriorització dels fets. Donant a entendre que la vida urbana 

només es pot observar en la seva fugacitat.  

 

A banda del cinema soviètic, cal constatar com aquestes característiques també van 

desenvolupar-se en altres pel·lícules de finals dels anys 20 i principis dels 30. En serien 

exemples Metròpolis (1927) de Fritz Lang, Y el mundo marcha (1928) de King Vidor, A propòsit 

de Niça (1930) de Jean Vigo o Temps moderns (1936) de Charles Chaplin. El protagonisme de 

les màquines, la visió futurista, la rutina mecànica o el moviment de la multitud són ben 

presents en aquestes pel·lícules, que funcionen com la crònica d’una època marcada per 

una idea de velocitat que travessava la societat.  

 

1.3 Les avantguardes artístiques: l’exaltació de la velocitat  

A nivell artístic, l’inici del segle XX va estar marcat per noves concepcions estètiques, 

provinents dels moviments d’avantguarda i de les reaccions contra el naturalisme i el 

realisme. El context social de l’època, caracteritzat per les innovacions tecnològiques, va 

afavorir que en el terreny artístic s’hi incorporessin nous mitjans tècnics (com per exemple 

la fotografia o el cinema), així com els plantejaments propis de la modernitat. L’art no va 

quedar al marge de l’entusiasme per la velocitat, el progrés i les noves concepcions que es 

desplegaven a partir de la crisi del realisme. Precisament l’art va ser un catalitzador 

d’aquestes tendències que es van veure reflectides en la diversitat de propostes de les 

avantguardes. Les primeres dècades del segle XX van esdevenir, doncs, un període 

d’importants renovacions estètiques, enteses, principalment, com una ruptura amb la 

tradició artística. Ara bé, tot i que la modernitat trobava els seus fonaments en una idea de 

raó pròpia de la Il·lustració, les nocions avantguardistes en el terreny artístic anaven més 

aviat dirigides a la destrucció del subjecte racional. El paper de la lògica racional, la posició 
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privilegiada del subjecte o la visió acrítica del llenguatge van ser qüestionades per part de les 

avantguardes, prenent la tècnica com el punt de partida per dissoldre el subjecte. El fet que 

l’art es conjugi amb la tècnica, es pot entendre com una actitud moderna, però alhora 

també com un senyal inequívoc de la fragmentació en el camp de la representació artística. 

És a dir, podríem dir que les avantguardes artístiques responen de manera general a 

l’impuls de la modernitat, però que en la seva particularitat plantegen la dissolució de 

qualsevol model de concepcions unificat.  

 

L’heterogeneïtat que podem atribuir a les avantguardes es pot veure reflectida en dos 

aspectes: la diversitat de noves concepcions en la majoria d’expressions artístiques (pintura, 

fotografia, literatura, teatre, cinema, escultura, arquitectura, etc.) i en la formalització de 

corrents propis sorgits en contextos diferents (l’aparició dels diversos “ismes”). En 

particular, és oportú distingir aquells moviments d’avantguarda que s’interessen per la 

velocitat, pel fet que implica la creació de noves formes estètiques, i aquells corrents que 

utilitzen els atributs de la màquina (automatisme, reproductibilitat, dislocació, etc.) per 

introduir-los en la pràctica artística. En el primer cas, trobaríem especialment la referència 

en el futurisme, que sostingut en els plantejaments de Marinetti, es fonamentava en 

l’atracció pel maquinisme i en la bellesa de la velocitat. El Manifest futurista, publicat l’any 

1909, declarava la voluntat de ruptura de l’art amb el seu passat, investint la necessitat de 

projectar-se cap al futur. Per aconseguir defugir de qualsevol lectura pressentista, el 

futurisme veu en la màquina i en la velocitat l’oportunitat per conjugar l’art, i per extensió 

la societat, amb el progrés i el poder de la tecnologia.  

 

Malgrat aquests nous plantejaments estètics, cal tenir en compte com la projecció futurista 

de la societat estava estretament vinculada amb els comportaments agressius i la violència, 

entesos com un mitjà per desprendre’s de la immobilitat del present. Pel futurisme, 

l’acceleració necessària per deixar enrere el passat, passava per les possibilitats de ruptura 

que oferia, per exemple, la guerra. Les profundes connotacions bel·licistes que proposava el 

futurisme van veure’s reflectides amb la creixent tecnificació de la indústria militar a inicis 

del segle XX. Aquesta puixança de la tècnica va conduir inexorablement als tràgics episodis 

bèl·lics del segle XX, com són les dues guerres mundials. És d’aquesta manera, com a partir 

del futurisme se’ns ofereix una lectura política i social de l’època, malgrat que les seves 

propostes fossin artístiques.  
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Dins del terreny artístic, el futurisme plantejava com la velocitat implicava una estètica nova. 

És així, doncs, com la fascinació pels automòbils, les locomotores, l’electricitat o els avions 

responen a una qüestió tècnica i estètica alhora. Les màquines no són tan sols la viva 

imatge de la tecnologia moderna, sinó, als ulls dels futuristes, objectes bells en si mateixos, 

que permeten a través del seu moviment, una nova percepció de la realitat. La bellesa de la 

velocitat remetia a uns pressupòsits estètics que concordaven amb les idees de progrés i de 

tecnificació de l’època. En aquest sentit, cal constatar com “el mite del progrés de la ciència 

racional és substituït en Marinetti pel progrés tecnològic i la irracionalitat” (Sánchez-Biosca, 

1986:146). La preeminència de la màquina i l’actitud bel·licista fan decantar el futurisme de 

Marinetti com una proposta singular de la modernitat, pel fet que es situa més enllà de les 

preocupacions estètiques a través d’una voluntat de ruptura a tots nivells. Tanmateix, cal 

entendre com les propostes de les avantguardes anaven en molts casos dirigides en aquesta 

voluntat de vincular la vida, l’art i la política.  

 

Retornant a les propostes artístiques del futurisme, la representació de formes en 

moviment es concreta, per exemple, en el simultaneisme present en Giacomo Balla o en el 

dinamisme de les obres d’Umberto Boccioni3. En aquests dos casos, la utilització de la 

superposició de volums i d’imatges permet que l’obra es situï en una seqüència definida pel 

moviment. És d’aquesta manera com contra allò estàtic, el futurisme hi imposa velocitat, 

contra allò unificat, simultaneïtat i contra allò aparentment realista, distorsió. El desig de 

reducció del temps, així com la supressió de les formes definides, reafirmen el maquinisme 

de la visió propi dels futuristes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Veure les obres Nena corrent al balcó (1912) de Giacomo Balla i Formes úniques de continuïtat en l’espai (1913) de 
Umberto Boccioni.  

Fig. 5 Giacomo Balla. Dinamisme de gos amb corretja. 1912. 
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L’automatisme i les noves visions de les avantguardes  

Anteriorment, també fèiem referència al fet que les avantguardes artístiques utilitzessin els 

atributs i les possibilitats de la màquina per projectar noves concepcions artístiques. 

Juntament amb el futurisme, altres corrents com el constructivisme, el dadaisme o el 

surrealisme també es van beneficiar de l’experimentació d’altres maneres de representació 

artística. Ja sigui a través de les formes del constructivisme, com del component il·lògic del 

dadaisme o de l’automatisme del surrealisme, en tots aquests casos es contribueix a exposar 

el component d’arbitrarietat de la màquina. Mentre que la màquina era pel futurisme un 

objecte estètic, pel constructivisme soviètic la màquina estava vinculada a la indústria i a la 

producció. En canvi, el dadaisme mostrava un enfocament molt més crític amb el poder de 

la tecnologia, després de prendre consciència de les possibilitats de destrucció de la 

màquina a partir dels estralls de la Primera Guerra Mundial. Per altra banda, el surrealisme 

explorava a través de l’inconscient, diverses formes d’alliberar la imaginació. Segons Breton 

(1924) el surrealisme era un automatisme psíquic pur que valorava tots aquells aspectes del 

pensament que tot allò “industrial i racional havien intentat suprimir” (Fer, 1999:225).  

 

Juntament amb el maquinisme i el productivisme, la cultura de masses va ser un dels altres 

elements, que dins del context de les avantguardes, va caracteritzar el sentit de les seves 

propostes (Sánchez-Biosca, 1986:142). Si prèviament fèiem referència a la novetat que va 

introduir el cinema –entès com un nou mitjà de masses– també caldria tenir present la 

importància de les propostes fílmiques dels moviments d’avantguarda. Aquelles pel·lícules 

de les primeres dècades del segle XX compromeses amb els interessos estètics de les 

avantguardes, destaquen perquè ofereixen un nou tractament de la imatge, aproximant-la a 

concepcions nítidament artístiques. Films com Ballet mécanique (1924) de Fernand Léger, 

Entr’acte (1924) de René Clair, Emak bakia (1927) o L’Étoile de Mer (1928) de Man Ray i 

Vormittagsspuk (1928) de Hans Richter plantegen, a partir d’una lectura poètica de les 

imatges, la transmissió del moviment. Una oscil·lació en la realitat que s’imbrica amb 

l’onirisme propi del surrealisme o la fragmentació del cubisme.  

 

La síntesi de les inquietuds estètiques en les imatges, és segons Raoul Haussmann (1975) 

una mostra de la gran permeabilitat que tenien les avantguardes per fer de tota 

representació artística un reflex d’aquelles concepcions sorgides d’un context industrial i de 

masses. En paraules de l’autor:  
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“La cultura industrial ha instituït noves formes de veure i de dimensionar l’existència, a les que 

la fotografia ha contribuït d’una manera notable. [...] Les avantguardes històriques han afrontat 

en el pla ideològic el problema de la relació entre art i vida i l’han resolt, ja sigui exaltant el 

maquinisme (Futurisme), ja sigui tractant d’incorporar-se als processos productius donant-los 

una forma estètica (Bauhaus), o bé rebutjant en la seva totalitat la cultura burgesa (Dadaisme). 

Per això, molts autors de començaments de segle van començar a veure la càmera fotogràfica 

com un nou mitjà expressiu, un mitjà encara inexplorat en totes les seves peculiaritats i, malgrat 

tot, molt proper a totes aquelles exigències de la modernitat requerides pels nous temps i, en 

especial, pel moment industrial.”  

 

Els corrents de la fotografia propis de les primeres dècades del segle XX, com per exemple 

la nova visió, la nova objectivitat o la fotografia directa, també van contribuir a ressaltar 

com els nous mitjans tècnics permetien aconseguir una nova imatge de la realitat. Les seves 

concepcions allunyades del sentit del realisme decimonònic, entenien que la tècnica 

permetia assolir una objectivitat en la fotografia, és a dir, obtenir imatges sense 

manipulacions. A través de la qualitat i nitidesa de la imatge es buscava un nou tractament 

fotogràfic dels objectes, basant-se en una dimensió objectiva. Tanmateix, aquest nou sentit 

fotogràfic dels objectes va aproximar la fotografia al terreny artístic, reflectint-se amb la 

importància dels collages i fotomuntatges dadaistes i surrealistes.  

 

L’experimentació pròpia de les avantguardes, en oposició al realisme, va desenvolupar-se, 

com ja hem dit, a partir de nous mitjans tècnics. Tot i així, la voluntat de no constrènyer 

tota l’activitat artística a la tècnica també va ser una preocupació existent a l’època. Sense 

anar més lluny, el Manifest Groc (1928) firmat per Salvador Dalí, Sebastià Gasch i Lluís 

Montanyà, és principalment un afalac al maquinisme i a la modernitat. En alguns fragments, 

però, també hi és expressada una voluntat de situar-se més enllà de la màquina i proclamar 

un estat de novetat permanent. Hi llegim:  

 

“Vivim una època nova, d’una intensitat poètica imprevista. El maquinisme ha revolucionat el 

món. El maquinisme –antítesi del circumstancialment indispensable futurisme– ha verificat el 

canvi més profund que ha conegut la humanitat. Una multitud anònima –anti-artística– 

col·labora amb el seu esforç quotidià a l’afirmació d’una nova època, tot i vivint d’acord amb el 

seu temps. Un estat d’esperit post-maquinista ha estat format.”  

 

Aquest nou “estat d’esperit post-maquinista” el podem interpretar com la confirmació 

d’una proposta artística il·limitada, és a dir, que pretén instaurar el sentit artístic en la vida 

de tothom. En aquest cas la modernitat s’entén com un nou estat emocional, que tot i 
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trobar-se representat en el cinema, els automòbils o en l’aeronàutica, és principalment una 

qüestió d’una nova sensibilitat estètica. Sigui com sigui, el transcurs de les avantguardes 

d’inicis del segle XX reflecteix el perfeccionament tècnic de l’art. Aquest fet donarà lloc a la 

problematització de la noció d’obra d’art existent fins aleshores. Així doncs, les 

avantguardes marcaran un salt qualitatiu en un doble sentit, ja sigui en la qüestió estètica 

com també en el significat que adquireix l’art. L’exaltació de la velocitat no es limita només 

a la pròpia percepció, sinó que també afecta a la manera de “produir” l’art.  

 

 

1.4 La pèrdua d’aura de l’obra d’art i la crítica al progrés  

Les formes de reproductibilitat tècnica que caracteritzen l’art d’inicis del segle XX és una de 

les línies teòriques que més reconeixiblement es poden associar a Walter Benjamin. Els 

canvis estètics vinculats a les noves pràctiques de producció van guiar els plantejaments del 

filòsof a l’assaig L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat tècnica. En aquest apartat, 

juntament amb les nocions estètiques que va desenvolupar Benjamin, també farem 

referència a la seva crítica a la ideologia del progrés. A través d’una lectura conjunta entre 

L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat tècnica i les tesis Sobre el concepte d’història 

conjugarem la visió sobre l’estètica i la filosofia de la història de l’autor, amb el propòsit 

d’aproximar-nos críticament als postulats de la modernitat.  

 

En primer lloc, cal entendre com l’assaig L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat respon 

al context de la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX, on a banda de la 

reproductibilitat tècnica de l’art, també es caracteritza pel procés de secularització i 

desencantament del món –en paraules de Weber–, la importància de les masses –tal com 

emfatitzava Durkheim– o la teoria marxista de l’art que proposa el mateix Benjamin 

inspirant-se en Bertolt Brecht. Ja hem insistit recurrentment en com l’aparició de la 

fotografia i el cinema van propiciar una nova percepció de la realitat. Benjamin també 

insisteix en aquest fet, adduint que la percepció sensorial humana “no està condicionada 

només en un sentit natural, sinó també en un sentit històric” (2021:27). En aquest cas, el 

filòsof relaciona els procediments de reproducció tècnica amb la distorsió de l’òptica 

natural. És a partir dels procediments d’alentiment, ampliació o acceleració de les imatges 

que l’ull humà passa a veure-hi d’una altra manera (2021:25). Ara bé, segurament l’aportació 

més rellevant de Benjamin pel que fa a l’estètica, es troba en la idea de la pèrdua d’aura de 
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l’obra d’art. L’autor considera aquest fet com una conseqüència de la reproductibilitat 

tècnica, on l’obra d’art deixa de ser singular i única.  

 

Segons Benjamin, la reproducció tècnica de l’obra d’art implica la devaluació del seu hic et 

nunc, del seu ara i aquí (2021:25). Aquesta circumstància entronca directament amb la 

qüestió de l’autenticitat. A partir de la reproducció es podrà aconseguir una còpia, però 

l’autenticitat –diu Benjamin– no és reproduïble, pel fet que “la tècnica de la reproducció 

sostreu allò reproduït a l’àmbit de la tradició” (2021:26). Així doncs, l’aura podria ser entesa 

com aquella qualitat d’una obra d’art o d’una imatge que la vincula amb la unicitat, al 

mateix temps que amb la tradició i el culte. Benjamin, però, apunta com l’art ha 

experimentat un procés de secularització on l’aura de la imatge s’ha substituït per la unicitat 

empírica de l’artista o del seu treball artístic (2021:30). Tal com entén el filòsof, doncs, és 

en el moment que el criteri d’autenticitat de l’art falla quan es modifica la seva funció. 

Implicant que en lloc de “fonamentar-se en el ritual, passi a fonamentar-se en una altra 

praxi: és a dir en la política” (2021:32). En conjunt, podríem dir que per Benjamin la 

reproductibilitat tècnica canvia el caràcter de l’art, les nocions estètiques i les seves formes 

de percepció. Mentre que l’estètica clàssica es basava en l’autonomia de l’obra d’art i a 

l’actitud reflexiva de la contemplació (Zimmer, 2021:14), Benjamin posa de manifest com la 

reproductibilitat tècnica permet separar l’obra del seu context. Això implica un canvi 

fonamental en l’experiència estètica pel fet que passa a dependre de la utilització que en faci 

la indústria.  

 

Walter Benjamin veu en la fotografia i el cinema la pèrdua d’aura de l’obra d’art. No 

obstant, també considera que aquest fenomen va més enllà de l’àmbit artístic. És d’aquesta 

manera com dona a entendre que la fugacitat i la repetibilitat dels esdeveniments també 

s’ha imposat en el camp històric. Si comprenem, tal com ho feia el filòsof, que la 

modernitat suposa una modificació del sentit estètic, també és adient considerar que 

implica una modificació del sentit històric. Sobre Benjamin es podria dir que és un autor 

anti-modern4, crític amb el segle XX i a priori molt més proper al segle XIX. La seva 

posició crítica amb la modernitat, es contraposa amb la seva postura romàntica. Davant de 

les idees de la modernitat, com són la raó i el progrés, Benjamin hi reconeixia un possible 

perill que conduïa cap a la barbàrie. Tot i que Benjamin és un autor contemporani del seu 

                                                             
4 Als postulats de la modernitat, Benjamin hi oposa una filosofia de la història basada en tres fonts com són el 
romanticisme alemany, el messianisme jueu i el marxisme (Löwy, 2020:17). 
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temps, és un filòsof molt més influenciat en allò que intel·lectual i políticament ha donat de 

si el segle XIX, com per exemple el romanticisme o el marxisme.  

 

L’optimisme de la modernitat, tant en el seu sentit ètic –basat en la llibertat i 

l’emancipació– com estètic –centrat en la confiança de la tècnica–, és posat en dubte per 

Benjamin. L’autor veu en aquest optimisme una confiança cega amb el futur, que situat 

enmig del context de crisi d’entreguerres el fa conscient dels perills de l’estetització de la 

política i el feixisme. A banda del context polític més immediat, la crítica de Benjamin es 

fonamenta en la ruptura amb la linealitat del temps del progrés. La seva crítica, doncs, s’ha 

d’entendre que és de fons, provinent de referents romàntics i messiànics contraris a la 

modernitat.  

 

Pel que fa al romanticisme, Benjamin s’interessa per la crítica a la civilització moderna 

(mecanització, dissolució de la comunitat, desencantament del món, etc.), ressaltant els 

valors premoderns (Löwy, 2020:19). La particularitat de l’autor es troba en el fet que “l’atac 

contra la ideologia del progrés no es fa en nom d’un conservadorisme nostàlgic del passat, 

sinó de la revolució” (Löwy, 2020:21). Benjamin ressitua l’actitud crítica del romanticisme a 

la modernitat a partir d’una lectura política del present. Pel filòsof calia activar el fre 

d’emergència per aturar la locomotora que representava la modernitat. En aquest sentit, 

considerava que era a partir de la revolució que es podia interrompre el sentit lineal del 

progrés. Per altra banda, del marxisme no l’interessa el sentit progressista, sinó la lluita de 

classes. Benjamin no comparteix el punt de vista d’un marxisme evolucionista, progressista 

i productivista, ja que “no concep la revolució com el resultat natural o inevitable del 

progrés econòmic i tècnic, sinó com la interrupció d’una evolució històrica que mena a la 

catàstrofe” (Löwy, 2020:26). Cal pensar que la ideologia del progrés era seguida en la 

tradició marxista i d’esquerres, no és estrany, doncs, que es considerés Benjamin com un 

autor heterodox, contrari als corrents majoritaris de pensament. El filòsof, malgrat anar a 

contracorrent, pressentia en el progrés l’adveniment de la catàstrofe.  

 

La filosofia de la història de Benjamin comparteix enfocaments propis del materialisme i 

del messianisme. La revolució entesa com una forma d’interrupció del temps lineal del 

progrés evidencia aquesta confluència. En aquest sentit, entén que la revolució ha de 

produir-se a partir d’una força messiànica, però que Benjamin no relaciona amb el poder 

diví, sinó que és una tasca que li pertoca als oprimits (Löwy, 2020:73). A la tesi VIII de 



 27 

Sobre el concepte d’història, el filòsof deixa entreveure dues concepcions de la història. Per una 

banda, aquella que considera el progrés com una norma històrica. I per contra, aquella on la 

regla de la història és l’opressió i la barbàrie (Löwy, 2020:120). Benjamin inverteix els 

supòsits del progrés, assenyalant que “l’estat d’excepció en què vivim és la regla”. És a dir, 

ja intueix com el feixisme no s’ha de considerar com un estat d’excepció al progrés, sinó 

que l’interpreta com una continuïtat històrica. Fent referència a la tradició dels oprimits, 

Benjamin ve a transmetre la importància de rememorar les víctimes de la història i lluitar 

contra l’oblit.  

 

Juntament amb Benjamin, altres autors de l’Escola de Frankfurt també incidiran en la 

crítica al projecte il·lustrat. Ho faran, però, coneixent els efectes del feixisme i del 

totalitarisme. Sigui com sigui, la crítica al progrés manifesta les conseqüències negatives de 

la concepció lineal del temps, del creixement il·limitat, de la confiança en la tècnica i de la 

velocitat acceleradora del sentit de la història.  

 
 

2. La postmodernitat i l’acceleracionisme 

En el primer bloc temàtic del treball, dedicat a la modernitat i a la idea del progrés, hem 

pogut constatar com la velocitat i el moviment, originats a partir de la potència de la 

màquina, van ser dos elements rellevants des de finals del segle XIX fins a les primeres 

dècades del segle XX. La persecució de la velocitat va anar acompanyada del 

desenvolupament tècnic, fruit d’un context industrial en expansió. Podríem dir que la lògica 

del progrés va impregnar bona part dels interessos polítics, socials, econòmics i estètics de 

la modernitat. La idea de la velocitat remetia a una voluntat d’anticipar nous esdeveniments 

històrics. Aquesta tendència de creixement i de novetat permanent, pròpia de la modernitat, 

però, es va paralitzar amb la Segona Guerra Mundial. L’any 1945, amb el final dels 

conflictes bèl·lics i amb la presa de consciència de la magnitud de l’holocaust i de la 

destrucció atòmica, es va evidenciar com l’entusiasme absolut amb la tècnica i el progrés 

havien causat l’efecte contrari: una profunda deshumanització en el subjecte. Després de la 

destrucció física, però també de la fractura ontològica que suposa la II GM, es podria 

considerar que es reprèn des d’una altra posició la voluntat d’orientar el curs de la història 

cap al futur. És a dir, en el futur es pressuposa un nou horitzó de possibilitat i de 

reconstrucció després d’un temps catastròfic. És d’aquesta manera com la idea de progrés, 

que havia sostingut la tecnificació i el desenvolupament bèl·lic, queda àmpliament 
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descartada. Així, la tecnificació, en el context posterior a la II GM, ja no estarà orientada 

cap a una indústria al servei de la guerra sinó de la recuperació econòmica. La necessitat 

d’una reconstrucció material i simbòlica després de la devastació de la guerra, implica que la 

idea de velocitat i acceleració s’interpreti de nou. D’entrada, doncs, abans de parlar 

obertament de la postmodernitat, entenem que la II GM marca un punt d’inflexió a l’hora 

de reinterpretar les actituds de la modernitat, especialment aquelles relacionades amb el 

progrés i la tecnificació.  

 

Tot i la complexitat de datar un inici concret del període de la postmodernitat, la crisi del 

significat del progrés implica el sorgiment de nous matisos que es situen més enllà dels 

pressupòsits de la modernitat. El concepte de velocitat posterior a la II GM canvia 

substancialment, en el sentit que ja no es troba subjugat a la visió de la màquina ni en la 

projecció cap al futur. En els següents apartats intentarem definir com el concepte modern 

de velocitat es transforma –i alhora adopta una certa continuïtat– amb la postmodernitat. 

Reflectir el canvi de perspectiva entre la modernitat i la postmodernitat, a partir dels 

conceptes de velocitat i acceleració, ens ha de permetre reflexionar sobre les noves formes 

en què es projecta el futur.  

 

La fi dels esquemes de la modernitat  
 
Mentre que bona part del segle XX s’havia fonamentat en la importància de la 

industrialització, en els anys 50 i 60 ja apareixen els primers indicis d’una nova estructura 

social que desplaçarà el sector industrial. El reforçament del capitalisme i el sorgiment 

d’una societat de consum i postindustrial, especialment als Estats Units i també en alguns 

països d’Europa, evidenciarà noves dinàmiques econòmiques que tindran una profunda 

repercussió en el desenvolupament científic, tecnològic i en el camp de la informació. 

Aquest canvi de context farà que els pilars de la modernitat derivin cap als nous postulats 

propis de la postmodernitat. Lyotard (2004) assenyala com la postmodernitat implica la fi 

de les grans metanarratives que havien fonamentat el període de la modernitat. Per exemple, 

la crisi de les idees il·lustrades implica el reconeixement de la fallida d’aquells discursos 

totalitzadors que pretenien crear grans esquemes explicatius. Per altra banda, la idea del 

subjecte modern cartesià, que era entès com un subjecte aïllat abans que un subjecte en 

relació, també es fractura amb la postmodernitat. L’obertura a l’heterogeneïtat que porta 

inherentment incorporada la postmodernitat fa que la idea moderna del progrés ja no sigui 

l’únic horitzó polític i filosòfic existent. No obstant, això no vol dir que s’abandonin del tot 
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les concepcions velocistes de la modernitat. Sinó que prenen un nou enfocament, sent la 

ideologia acceleracionista un dels principals reflexos d’aquest gir.  

 

A l’hora de contraposar el context industrial de la modernitat i el context digital en què 

s’emmarcarà la postmodernitat, es poden evidenciar al mateix temps similituds i diferències. 

La centralitat de la màquina del període modern té un cert paral·lelisme amb el 

desenvolupament de nous mitjans tecnològics, en aquest cas digitals, que afecten d’una 

manera directa l’estètica. En concret, sobre la qüestió de la velocitat, podríem entendre que 

el nou moviment que va permetre la màquina, també ha tingut un impacte similar amb els 

dispositius digitals i internet. La supressió de les distàncies temporals i espacials que ha 

comportat la tecnologia digital suposa una clara mostra de les noves percepcions que ha 

originat. D’aquesta forma, entre la modernitat i la postmodernitat hi existeix una certa 

continuïtat al voltant de les noves possibilitats que ofereix la tecnologia. També cal 

subratllar, però, que la naturalesa dels dispositius tècnics és plenament diferent. A més a 

més, la intensificació de la digitalització ha comportat la creació d’un nou marc de 

representació. Mentre que en la modernitat parlàvem de noves formes de visió i de 

representació gràcies al moviment, en la postmodernitat es constata la consolidació d’una 

realitat digital que ja no transcorre de manera tangible sinó que sorgeix de la interactivitat 

virtual.  

 

2.1 L’acceleracionisme: el futur com escenari de recomposició  

En el període de la postmodernitat es pot observar un cert abandonament de la idea de 

progrés, com a gran metanarrativa dels segles XIX i XX que havia englobat des d’una 

concepció històrica del temps fins a un marc ideològic propi. Si la mirada de la modernitat 

s’havia projectat principalment al futur, en la postmodernitat es mostra una tendència molt 

més relativa, on existeix un reconeixement i un interès en el passat. D’aquesta manera, 

s’evidencia una ruptura amb el sentit lineal del temps, ja que l’aproximació al passat es fa a 

partir de la juxtaposició i l’eclecticisme. No obstant, el futur també apareix com un espai on 

projectar noves concepcions. Si ens fixem en aquells intents que reprenen certes 

aspiracions del segle XX, es pot constatar com sorgeix un nou interès per imaginar el futur. 

Pensem, d’entrada, en la ciència-ficció que es sustenta en els avenços tecnològics, la 

predictibilitat i l’anticipació del futur. Precisament, no és casual que aparegui de la ciència-

ficció la idea d’acceleracionisme. En la novel·la Lord of Light (1967) de Roger Zelazny ja hi 
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és present una certa noció d’acceleracionisme que està vinculada amb el potencial de la 

tecnologia. A través del concepte d’acceleracionisme, en aquest apartat pretendrem reflectir 

la seva reconsideració al voltant de l’orientació del temps i el futur.  

 

En primer lloc, sobre el concepte d’acceleracionisme, cal entendre que es tracta d’una noció 

amb implicacions polítiques i filosòfiques ambivalents. Les seves teories tenen 

representants tant en l’àmbit polític de la dreta com de l’esquera. El concepte 

d’acceleracionisme apareix ja formulat als anys 70, però no es desenvolupa plenament en el 

terreny polític i filosòfic fins a finals del segle XX i principis del XXI. Armen Avanessian i 

Mauro Reis (2017:24) han situat com a antecedents de l’acceleracionisme alguns textos de 

Marx dedicats a la intensificació maquinal i abstractiva del capitalisme com “Fragment 

sobre les màquines”, la ficció utòpica de Samuel Buttler, William Gibson o J.G. Ballard, 

textos de Nikolai Federov i referències de la filosofia postestructuralista5 de Deleuze i 

Guattari, Lyotard i Lipovetsky. Avanessian i Reis (2017:25) consideren que aquestes 

referències tenen posicionaments acceleracionistes, pel fet que fan referència a la 

composició maquinal del treball i entenen les relacions socials com una maquinària que 

funciona per la creació d’un nou cos social. D’entrada, les ressonàncies de 

l’acceleracionisme amb el futurisme es fan especialment evidents quan es reconeix el 

potencial que té la màquina a l’hora de modificar la relació de l’home amb la tecnologia.  

 

Es podria considerar que l’acceleracionisme es desenvolupa a partir de les tendències que el 

capitalisme segueix al segle XX. No és casual que algunes de les idees que fonamentaran 

posteriorment l’acceleracionisme apareguin ja als anys 70, en un context marcat pel 

desenllaç de les revoltes del ’68. En el moment que s’evidencia el triomf del neoliberalisme, 

també es constata la dificultat de pensar en un espai que resti afora del sistema. Per contra, 

es contempla la possibilitat de superar el sistema des del seu interior (Avanessian i Reis, 

2017:176). L’acceleració, que ja havia guiat les promeses utòpiques de les primeres 

avantguardes i del progrés, apareix com aquell mecanisme que ha de permetre la superació 

del capitalisme. Davant de la sensació d’estancament i repetició que recurrentment 

caracteritza el segle XX, l’acceleració hauria de permetre impulsar una nova posició teòrica 

orientada cap al futur. Mentre que els antecedents de l’acceleracionisme es troben vinculats 

als processos d’intestificació del capitalisme, la futuritat o a l’especulació, en el transcurs de 

les últimes dècades del segle XX es poden distingir posicionaments que es defineixen 
                                                             
5 Vegis El Anti Edipo o Mil mesetas de Deleuze i Guattari o Economia libidinal de Lyotard.  
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segons l’orientació de l’acceleració. És el cas, per exemple, de Nick Land o Mark Fisher que 

entenen que l’acceleració ha d’anar en la mateixa direcció que el capitalisme. Per altra banda, 

una part rellevant de l’acceleracionisme contemporani està compromès amb aquells intents 

que permetin accedir a una societat postcapitalista.  

 

Principalment, en aquest apartat destacarem dues lectures fetes a partir de 

l’acceleracionisme: una interpretació política i filosòfica i una visió relacionada amb 

l’estètica. En primer lloc, en relació a l’acceleracionisme com a proposta política i filosòfica 

cal destacar, reprenent el què ja dèiem, com es fonamenta en la idea d’accelerar la velocitat 

de l’expansió capitalista per superar o perfeccionar el propi sistema. El pensament 

acceleracionista és contrari a concebre el futur com un temps catastròfic i de col·lapse. Així 

mateix, també es nega a creure que el capitalisme morirà a causa de les seves pròpies 

contradiccions internes. Contra la idea d’apocalipsi, doncs, l’acceleracionisme s’orienta al 

futur, erigint-se com el començament d’un nou projecte polític i no com el final del 

concepte d’història (Avanessian i Reis, 2017:10). És a través de l’acció d’accelerar les 

dinàmiques del capitalisme que pretén transformant-lo, descartant, d’aquesta manera, les 

propostes polítiques desaccelaratives o restauratives. L’acceleracionisme sorgeix en el 

context d’una societat profundament digitalitzada i artificialitzada, marcada per la crisi i 

l’estancament del capitalisme (Avanessian i Reis, 2017:20). És des d’aquest context que 

s’invoca per exacerbar les seves dinàmiques, utilitzant el component tecnològic.  

 

L’any 2013, Alex Williams i Nick Srnicek publiquen el Manifest per una Política Acceleracionista 

(MPA), un text rellevant per entendre la postura acceleracionista provinent des de 

l’esquerra. Els dos autors parteixen de la premissa que el futur ha de ser construït. Aquesta 

exigència política té múltiples focus d’interpretació, però és especialment rellevant per 

entendre, entre altres coses, la diferència entre la idea de velocitat i acceleració que associen 

amb els postulats de Nick Land. Aquest autor entenia que la velocitat de producció i 

desenvolupament tecnològic del capitalisme podria generar una transició global per si sola.  

Land defensava un acceleracionisme dins dels paràmetres capitalistes. En aquest sentit, 

Williams i Srnicek afirmen que “el neoliberalisme de Land confon, però, velocitat amb 

acceleració. Pot ser que ens estiguem movent ràpidament, però és només dins d’una sèrie 

estrictament definida de paràmetres capitalistes” (Avanessian i Reis, 2017:37). Així doncs, la 

velocitat estaria integrada en el propi sistema, però per tal de superar-lo, caldria segons 

Williams i Srnicek una política acceleracionista. És a dir, els dos autors no neguen en cap 
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cas que la velocitat forma part de la nostra experiència i percepció del món quotidiana, però 

consideren que és només a partir de l’acceleració que el futur pot plantejar-se com un nou 

escenari de recomposició política.  

 

La particularitat de l’acceleracionisme, respecte a la tradició política de l’esquerra, és que no 

pretén atacar el capitalisme, sinó que a partir del seu interior accelerar el seu funcionament. 

En aquest argumentari hi és present una certa exaltació de la tecnologia, ja que és 

interpretada com un potencial revolucionari. De la mateixa manera que el culte a la 

màquina suposava pels futuristes una forma de progrés, en l’acceleracionisme també s’hi 

pot reconèixer una tendència progressista. Precisament, l’acceleracionisme tal com es 

planteja al MPA té una clara continuïtat amb la modernitat. Williams i Srnicek reconeixen 

com l’acceleracionisme pot ser entès com “la culminació del projecte autocrític de la 

Il·lustració” (Avanessian i Reis, 2017:47). En aquest sentit, l’acceleracionisme es posiciona 

en contra del capitalisme –William i Srnicek opinen que és allò que frena el progrés– però 

no en contra de la modernitat. En el MPA es considera que el capitalisme no ha pogut 

portar a terme el projecte de la modernitat, i és a partir del postcapitalisme que es podrà 

reprendre el seu rumb. William i Srnicek creuen que el capitalisme neoliberal s’ha ocupat 

d’enderrocar el futur –associant-lo a un imaginari de col·lapse. I afegeixen: “Allò que 

l’acceleracionisme proposa és un futur més modern, una modernitat alternativa que el 

neoliberalisme és intrínsecament incapaç de generar” (Avanessian i Reis, 2017:48).  

 

Per altra banda, Negri considera que l’acceleracionisme no es caracteritza per compartir 

similituds amb el futurisme. El filòsof italià expressa que políticament l’acceleracionisme 

assumeix: 

 

“una política prometeica, humanista. [...] Un humanisme que, al proposar-se anar més enllà 

dels límits imposats per la societat capitalista, s’obre a allò posthumà, a la utopia científica, 

entre altres coses reprenent, per exemple, els somnis espacials del segle XX. [...] El nom 

«acceleracionisme» és certament infeliç, dona un sentit futurista a alguna cosa que no ho és 

gens ni mica” (Avanessian i Reis, 2017:84).  

 

Negri veu en propostes com les de l’acceleracionisme un plantejament polític al voltant de 

la reapropiació del desenvolupament capitalista. Tot i això, les dinàmiques actuals que 

caracteritzen el capitalisme (globalització, desterritorialització, etc.) fan que no siguin 

plenament comparables amb altres períodes i contextos. Per la seva banda, Bifo Berardi 
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entén que l’acceleració és una condició pròpia del mateix sistema, pel fet que si alguna cosa 

caracteritza el creixement capitalista és precisament l’acceleració (Avanessian i Reis, 

2017:69). Tanmateix, Bifo opina que l’acceleració no marca el final del capitalisme, ja que 

aquest no és un sistema fundat en l’estabilitat. Ara bé, l’aportació més destacada de Bifo és 

quan proposa entendre la hipòtesi acceleracionista com una versió particular de la 

immanència radical spinoziana, destacant com la societat conté en el seu interior la força 

revolucionària que farà caure el sistema. Dit amb unes altres paraules, l’acceleracionisme és 

una mostra de com “les possibilitats del futur estan contingudes en la composició actual de 

la societat” (Avanessian i Reis, 2017:72).  

 

Per últim, també convé ressaltar com l’acceleracionisme representa una visió plenament 

contrària als plantejaments crítics amb el progrés que vèiem amb Walter Benjamin. Això 

remarca, un cop més, la seva vinculació amb la modernitat. En contra de la idea 

benjaminiana del fre d’emergència, l’acceleracionisme no pretén aturar la velocitat del 

sistema, sinó reapropiar-se dels seus mecanismes per orientar-los cap al futur. En aquest 

mateix sentit, l’acceleracionisme també pot ser vist com a antagònic amb la idea de retrotopia 

que proposa Bauman (2017). El filòsof entén que davant de la incertesa política de com 

actuar respecte el futur, en el present contemporani es produeix un retorn a les idees del 

passat. A diferència de la idea d’utopia projectada en el futur, la retrotopia fa una lectura 

pessimista de la història que es mou entre la desesperança i la nostàlgia (Bauman, 2017:19). 

D’una manera similar, tot i que amb algunes particularitats, el concepte d’hauntologia 

proposat per Derrida també fa referència a la nostàlgia vers un futur que no s’ha esdevingut. 

No deixa de ser paradoxal que en la postmodernitat, entesa com l’era de la nostàlgia, hi 

siguin presents tant discursos projectats cap al futur –vegis l’acceleracionisme– com visions 

espectrals cap al passat –l’hauntologia. A priori aquesta diferència podria ser entesa com un 

equívoc, però tanmateix existeix un espai de relació possible entre els dos plantejaments. 

L’obra de Mark Fisher segurament sigui un dels exemples que evidencia més bé la connexió 

entre l’acceleracionisme i l’hauntologia, en la mesura que en els dos casos no es vol 

renunciar al futur.  

 
 
L’estètica acceleracionista 
 

Pel que fa a una possible estètica acceleracionista cal fer esment de la pluralitat d’imatges i 

nous fenòmens que han tingut lloc a partir de l’última part del segle XX i que han continuat 
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en els inicis del segle XXI. És així com l’acceleracionisme es pot relacionar amb tota aquella 

estètica que prové de l’imaginari de la ciència ficció, del post-punk, de la tecnologia digital, 

de la música electrònica i el techno, dels videojocs, del cyborg, la cultura rave, etc. 

Segurament a nivell visual, els viatges espacials dels anys 60 i 70 és una de les moltes 

imatges que es poden associar amb el desig acceleracionista. D’alguna manera, el viatge a 

l’espai sovint s’ha pogut interpretar com un viatge temporal al futur. És en aquest conjunt 

de representacions i imaginaris visuals que s’han acabat conformant uns referents estètics 

relacionats amb el futur.  

 

És d’aquesta manera com l’estètica acceleracionista és heterogènia, tant en els significats 

com en les representacions. Segons Nick Land, l’estètica acceleracionista respon a la 

voluntat d’integrar d’allò humà amb allò maquinal i tecnològic (Noys a Avanessian i Reis, 

2017:185). Aquest propòsit es pot entendre com una forma de neofuturisme, en el sentit 

que s’assimila amb la proposta de Marinetti de dissoldre l’home amb la màquina. Mentre 

que l’estètica futurista es basava en el culte màquina i en el seu caràcter bel·licista,  

l’acceleracionisme també troba en la tecnologia una manera de modificar la classificació 

subjecte/objecte. A partir del nou protagonisme que adquireixen les màquines en la segona 

meitat del segle XX, ja sigui en la ciència ficció o en el desenvolupament de la robòtica, es 

constata una possible substitució dels humans per les màquines. Així ho expressa Benjamin 

Noys quan afirma que “tal com les màquines van reemplaçar als treballadors, així les 

màquines també van reemplaçar els artistes en la música” (Avanessian i Reis, 2017:189).  

 

L’acceleracionisme contemporani troba la reafirmació d’una estètica fundada en la rapidesa, 

que tant és present en l’àmbit digital com en el desenvolupament dels trens d’alta velocitat. 

Ara bé, Benjamin Noys també considera que l’acceleracionisme es troba en un impàs, una 

contradicció entre la lògica de l’acceleració i la lògica de l’obsolescència (Avanessian i Reis, 

2017:195). Mai com en l’actualitat els objectes havien tingut una vida tan curta de temps. 

Les implicacions de l’obsolescència en el sentit estètic es poden entendre en paral·lel amb 

l’acceleració. Pel fet que a un temps d’obsolescència més breu hi correspon un 

desenvolupament tecnològic més gran. La caducitat dels objectes implica, doncs, el 

sorgiment d’una nova estètica que prové de l’obsolescència.  
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2.2 Les tendències artístiques postmodernes  

A banda dels canvis tecnològics, una de les variacions que també s’introdueix amb la 

postmodernitat és la renovació dels corrents artístics de la modernitat. En relació al 

predomini de l’estètica avantguardista, tal com afirma Carbonell (s.d. :17) la postmodernitat 

va néixer com una crítica a aquells corrents artístics que “s’havien acabat aburgesant i 

entrant en el circuit dels museus”. Així mateix, la postmodernitat va donar una “resposta 

als cànons estètics de la modernitat per acabar posant en qüestió la validesa de la noció de 

cànon estètic” (Carbonell, s.d. :17). Juntament amb la qüestió estètica, també cal remarcar el 

desplaçament geogràfic dels espais artístics de referència. Mentre que en la modernitat 

Europa, i en particular París, havien estat l’epicentre de les principals innovacions 

tecnològiques i artístiques, el període de la postmodernitat6 reflexa en un primer moment 

l’ascens de l’hegemonia nord-americana en el camp de l’art.  

 

Les segones avantguardes artístiques del segle XX, situades als Estats Units i en concret a 

Nova York, reflecteixen el sorgiment de noves formes d’experimentació que travessen 

bona part del procés creatiu. Dins de les segones avantguardes s’hi poden destacar nous 

corrents com l’informalisme o l’expressionisme abstracte que trenquen amb els suports 

tradicional de la pintura. Però també altres tendències com el pop art –relacionat amb la 

cultura de masses i el consum–, l’art conceptual i l’art d’acció –oposats a la idea de l’objecte 

artístic–, l’art pobre –sustentat en la utilització de materials sense valor artístic– o 

l’hiperrealisme –sorgit com a contrapunt amb les manifestacions abstractes i conceptuals. 

Aquesta diversitat de tendències, en alguns casos contràries les unes amb les altres, 

evidencia com l’estètica de la segona meitat del segle XX segueix una trajectòria pendular, 

en el sentit que l’abstracció, l’art conceptual o el minimalisme es contraposen amb el 

realisme, l’art figuratiu o la meticulositat.  

 

Per altra banda, a partir de la dècada del 1970 és quan es pot fer pròpiament referència a les 

tendències artístiques postmodernes. Moviments com el Neoexpressionisme o la 

Transavantguarda reprenen certes actituds artístiques prèvies amb la intenció de 

reinterpretar-les. D’aquesta manera, es constata com les tendències postmodernes no es 

projecten cap al futur ni pretenen treballar sobre concepcions que aportin innovacions en 
                                                             
6 Juntament amb el desplaçament de l’epicentre artístic d’Europa als Estats Units, cal fer referència com en 
les últimes dècades del segle XX les dinàmiques de la globalització ja eren molt presents en el camp artístic. 
Això implica que es difumini la idea d’un sol focus artístic, fent que les influències i la localització de l’art 
siguin plenament globals.  
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elles mateixes. Per contra, es fonamenten molt més en una lògica apropiacionista i en la 

idea del revival. En oposició, doncs, amb la idea de les primeres avantguardes d’aconseguir 

noves formes per condensar una mirada dirigida cap al progrés, les tendències 

postmodernes, molt més heterogènies entre elles mateixes, busquen una ruptura amb la 

linealitat dels corrents artístics, superposant referències prèvies i contemporànies. 

L’experimentació de les primeres avantguardes basades en noves tècniques i en nous 

mitjans, deixa lloc a la hibridació i el nomadisme artístic de la postmodernitat. En aquest 

cas, l’art ja no es posa al servei de les grans metanarratives de la modernitat sinó que parteix 

del qüestionament d’aquestes. Els quadres de Francis Bacon caracteritzats per la 

deformació de les escenes i els personatges, la utilització d’elements entesos com a 

primitius en l’obra de Jean-Michel Basquiat o els grafits amb ressonàncies pop de Keith 

Haring exemplifiquen la reutilització de motius i llenguatges recurrents del segle XX.  

 

L’acceleració de les imatges i dels sons  
 
Una altra de les tendències més significatives de la postmodernitat ha estat la incorporació 

de la tecnologia digital en el camp artístic. L’art digital ha tingut una profunda incidència en 

la dimensió ontològica de la imatge, fent que aquesta passés a ser percebuda de manera 

virtual. Això ha suposat un canvi en l’experiència visual i amb la forma de generació i 

recepció de les imatges. Segons Fontcuberta (2016:53), aquesta transformació situa l’obra 

d’art en l’era de l’adopció digital. La condició postfotogràfica que han obtingut les imatges a 

partir de la segona revolució digital i amb la postmodernitat porten a Fontcuberta a 

destacar la importància de la velocitat de distribució de les imatges, un fet que va en 

detriment de la seva qualitat. La incessant producció d’imatges, que els dispositius digitals 

enregistren i generen contínuament, fan que la seva circulació prevalgui sobre el seu 

contingut (2016:40). El concepte de postfotografia ve a transmetre que les imatges ja no es 

produeixen per ser vistes, sinó que la seva producció es troba deslliurada de qualsevol 

implicació visual. Actualment, doncs, les imatges es troben vinculades a una velocitat digital 

–sostinguda gràcies a internet–, que ha accelerat el seu ritme de captació, difusió i recepció. 

La idea d’una màquina de visió que plantejava Virilio (1998) també pot remetre a aquest 

component velocista que ha adquirit la fotografia. A diferència dels inicis de la fotografia, la 

màquina ja no és aquell dispositiu que possibilita una nova visió, sinó que contràriament és 

un aparell que nega el caràcter visual de la fotografia. A més imatges, més dificultat 

d’observació. Sota aquesta premissa, l’artista Erik Kessels reflectia el caràcter furiós i 

invasiu de les imatges, a través de concentrar totes les fotografies que en un sol dia es 
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Fig. 6 Erik Kessels. 24 HRS of photos, FOAM, 
Amsterdam, 2011. 
 

pengen a internet. La seva obra mostra com la multiplicació de les imatges ha desbordat els 

valors constituïts de la fotografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara bé, es podria dir que la condició postfotogràfica de les imatges tant té un component 

acceleracionista com també planteja una reducció de la producció d’imatges. Fontcuberta 

(2016:39) ha fet notar que una de les responsabilitats de l’artista contemporani és la de 

practicar una ecologia visual, a través del reciclatge d’imatges ja existents. Evitant, així, la 

producció de noves imatges que condueixen cap a la saturació visual. D’aquesta manera, es 

reivindiquen estratègies d’adopció o d’apropiació de les imatges que van en detriment de la 

idea de propietat i originalitat de les imatges. Artistes com el mateix Joan Fontcuberta o  

Christopher Baker han treballat en aquesta direcció, reflectint com “el gest de creació més 

coherent, no consisteix en fabricar imatges, sinó en saber assignar el seu sentit a les ja 

existents” (Fontcuberta, 2016:128).  

 

Per altra banda, cal assenyalar com la idea d’apropiació no és nova, sinó que gran part de 

les primeres avantguardes ja van utilitzar aquesta pràctica. Des dels collages i ready-mades 

cubistes i dadaistes fins a la idea del détournement situacionista o les pràctiques de found footage 

més contemporànies, plantegen la incorporació de materials ja existents, mostrant la 

manipulació i la intervenció en la imatge (Guardiola, 2018:138). Actualment, però, les 

estratègies apropiacionistes sorgeixen com a resposta a l’excés d’imatges. Tal com assenyala 

Guardiola (2018:56), una de les característiques actuals de les imatges és la seva qualitat 

d’hiperubiqüitat i connectivitat. La tecnologia digital fa que les imatges puguin viatjar 

constantment, ja que es troben connectades a la xarxa. Aquesta omnipresència7 de les 

                                                             
7 Paul Valéry (1928) ja va anticipar aquest caràcter d’ubiqüitat de la imatge expressant que: “Com l’aigua, com 
el gas, com el corrent elèctric que arriben de lluny a les nostres cases per satisfer les nostres necessitats quasi 
sense esforç, així ens alimentarem d’imatges visuals o auditives, que naixeran i s’esvairan al més mínim gest, a 
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imatges respon, doncs, a una certa lògica d’una estètica acceleracionista on preval la 

velocitat i la utilització de la tecnologia.  

 

Juntament amb les imatges, en el camp musical també s’ha vist reflectida la utilització de la 

tecnologia per produir noves sonoritats. En concret, la música electrònica és un dels 

exemples més notables de com la tecnologia ha influït en l’acceleració del propi ritme de la 

música. Vist amb certa perspectiva podríem entendre que el desenvolupament de la música 

electrònica als anys 80 també s’adequa amb el desenvolupament de les tendències 

artístiques de la postmodernitat. A banda de la qüestió tecnològica, l’acceleració de la 

música denota una voluntat d’experimentar amb nous llenguatges musicals. Tanmateix, 

aquesta idea ja fou present en el futurisme, on juntament amb el culte a la màquina, també 

s’exaltava el seu soroll. Si anteriorment fèiem referència a un maquinisme de la visió, en 

aquest cas també podríem parlar d’un maquinisme del so. Una idea que és molt present en 

el compositor futurista Luigi Russolo8. A través de l’enregistrament dels sons dels trens i 

dels motors de la màquines industrials proposava entendre el soroll com un trets destacats 

de la modernitat. Ara bé, entre el futurisme i la música electrònica es manifesta una 

diferència rellevant que s’expressa amb la utilització del so. Mentre que el futurisme 

pretenia enregistrar el món a través dels seus objectes –la màquina n’era el principal 

impuls–, la música electrònica presenta una tendència més depurada a nivell musical. 

Entenent que el seu objectiu no és la representació sonora de la realitat que l’envolta, sinó 

la manipulació dels sons a través dels instruments electrònics.  

 

Art contemporani, temps i velocitat  
 
Malgrat que existeixi una idea d’estètica acceleracionista, no podríem afirmar el mateix en 

relació a l’art. Pròpiament no existeix un art acceleracionista, sinó més aviat diferents 

aproximacions artístiques a la representació de la velocitat i l’acceleració. En l’art 

contemporani, que com tot art és un reflex del seu context, s’hi pot constatar la 

importància que ha tingut la utilització de la tecnologia digital9. A banda del component 

                                                                                                                                                                                  
la més mínima senyal.” Valéry, P. (1928). “La Conquête de l’ubiquité”, a Oeuvres (1960), vol. II, Pièces sur l’Art, 
París: Gallimard a Fontcuberta, J. (2016). La furia de las imágenes. p. 40-41.  

 
8 Vegeu el manifest L'Arte dei Rumori (1916) on Luigi Russolo hi exposa les virtuts dels sorolls com una forma 
de ruptura amb el silenci previ a la generalització de les màquines.  
 
9 Vegeu a tall d’exemple les instal·lacions lumíniques de Jim Campbell, els projectes Haunted by algorithms 
(2017), Addressability (2011) de Jeff Guess o les instal·lacions interactives de Camille Utterback.  
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més tecnològic, en l’art contemporani hi podem reconèixer aportacions rellevants pel que 

fa al tractament de la velocitat. En aquest sentit, es pot destacar com l’interès artístic per la 

velocitat ja no està vinculat exclusivament a la seva exaltació, sinó que en alguns casos es 

mostra una preocupació per les conseqüències deshumanitzadores que té la tecnologia 

(Calvo Serraller, 2007)10. Altres qüestions relacionades amb el temps o l’exploració dels 

límits entre realitat i virtualitat també han ocupat un lloc destacat dins del panorama artístic 

contemporani. Així doncs, no només cal entendre la relació entre art contemporani i 

velocitat a partir de la digitalització de les pràctiques artístiques, sinó també en la reflexió 

que s’ha generat al voltant de les nocions temporals.  

 

Per citar alguns exemples de les tendències artístiques que reformulen el temps i la velocitat, 

les obres amb pólvora de Cai Guo-Qiang són un punt de partida interessant per reflexionar 

al voltant de l’impacte visual i el component efímer de l’art contemporani. La utilització de 

la pólvora amb una finalitat plàstica, remet a una concepció fugaç del temps i l’experiència. 

Concretament, però, Cai Guo-Qiang veu en la pólvora una idea d’eternitat, que es situa 

“fora dels límits de l’espai i el temps, en la qual el passat, el present i el futur desapareixen” 

(Blàvia a Aguirre, 2020:122). Tot i el caràcter efímer de les seves obres amb pólvora, 

l’artista no concep el temps a través de la seva supressió. És a dir, en Guo-Qiang no 

existeix un desig d’acceleració, sinó més aviat una relativització del temps expressada a 

través de l’oposició entre allò efímer i etern.  

 

Per exemplificar aquestes característiques del treball de Cai Guo-Qiang podem fer 

referència a l’obra Escala al cel (2015). L’escala, presa per un foc instantani, apareix com un 

element relacional que connecta la terra i el cel. D’entrada, les implicacions d’aquesta obra 

semblen evidents: l’afany d’arribar el cel. Tot i aquesta actitud maximalista que podem 

relacionar amb l’obra, Cai Guo-Qiang planteja més aviat una reflexió al voltant de les 

distàncies. L’escala fa evident un distanciament, al mateix temps que mostra una supressió 

de la llunyania respecte al cel. És a partir de la distància i l’impuls vertical, doncs, que l’obra 

evidencia una atracció per l’ascensió i l’altura, i no pròpiament per l’acceleració (Gutiérrez, 

2018:200). L’Escala al cel, a diferència de l’enlairament d’un coet espacial, no pretén reforçar 

                                                                                                                                                                                  
 
10 L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) va organitzar l’any 2007 l’exposició Speed 1,2,3, comissariada per 
Francisco Calvo Serraller, que tractava sobre la representació del moviment en el període preindustrial, 
industrial i digital. En relació a l’últim període, l’exposició ressaltava les preocupacions ètiques que la velocitat 
ha suscitat en les pràctiques artístiques contemporànies.  
Vegeu: https://www.ivam.es/es/exposiciones/speed-three-4/ 
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l’acceleracionisme de les màquines. Per contra, suggereix una reflexió al voltant de la 

inestabilitat dels espais i la transitorietat de l’experiència (Gutiérrez, 2018:202).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Per altra banda, la utilització de la velocitat amb una finalitat artística es pot observar en 

l’acció Fonce Alphonse (1993) de Jeff Guess. L’artista, juntament amb la seva parella, van 

decidir immortalitzar la foto del seu casament superant intencionadament la velocitat d’un 

radar de trànsit. Guess veia en aquesta acció una manera d’aconseguir una imatge a partir 

de l’objectivitat fotogràfica. La seva acció pretenia reapropiar-se de les imatges de 

videovigilància, és en aquest sentit que Fontcuberta (2016:160) hi reconeix un reciclatge 

postfotogràfic d’aquelles imatges produïdes automàticament.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 7 Cai Guo-Qiang. Escala al cel. 2015.  

Fig. 8 Jeff Guess. Fonce Alphonse. 1993. 
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En un altre sentit, com ja anticipàvem, en l’art contemporani existeix una preocupació per 

la temporalitat. El temps ja no es concep a partir de la noció lineal del progrés, com tampoc 

a partir de la successió d’esdeveniments irreversibles, sinó que prenen més importància 

conceptes com els de simultaneïtat, desdoblament o suspensió temporal. La qüestió 

temporal, doncs, apareix problematitzada a partir de l’interès que suscita el temps subjectiu, 

el temps de la duració i la memòria (Hernández-Navarro, 2019). Aquestes pràctiques, però, 

comparteixen espai amb propostes fetes al voltant de la ficció, l’especulació o la virtualitat. 

És així com en l’art contemporani s’hi manifesten concepcions temporals i pràctiques 

artístiques diverses que poden anar des de la lògica acceleracionista (utilització de la 

tecnologia per la construcció del futur) fins a l’anacronisme, passant pel pressentisme 

(absorció del passat i el futur en el present). 

 

Hernández-Navarro (2019) planteja com els artistes contemporanis proposen “contratemps, 

temps diferents, temporalitats alternatives que desmunten i qüestionen el règim temporal 

hegemònic del present.” Aquesta experimentació d’un temps altre es pot observar en la 

proposta 24 Hour Psycho (1993) de Douglas Gordon, on l’artista generava una nova 

experiència temporal a partir d’alentir el ritme de les imatges de la pel·lícula Psicosis. Aquest 

eixamplament de la duració podia ser interpretat com una crítica al temps pautat de la 

màquina. Al voltant de la suspensió temporal i de la congelació de la imatge també podem 

fer referència a l’obra Tetsuo, Bound to Fail (1998) de Sergio Prego. En aquest cas, l’artista 

experimentava sobre la fugacitat i els diferents punts de vista de diverses accions –salts, 

explosions, etc.– que eren capturades per un sistema de càmeres sincronitzades i 

disposades de manera circular. El contrast entre el moviment i la fixació de la velocitat feia 

que les imatges resultants poguessin ser interpretades a partir de la fricció entre la 

instantaneïtat i la interrupció temporal. Aquestes obres són una mostra de com el temps, ja 

sigui en el camp conceptual o visual, és interpretat en l’art contemporani a partir de 

l’obertura de les seves direccions. La repetició, l’acceleració o l’alentiment d’imatges i sons 

denota una reflexió al voltant d’una concepció temporal que ja no transcorre dins dels 

paràmetres lineals de la modernitat.  
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Conclusions: un tren que travessa la nit  

Interpretar la modernitat i la postmodernitat a partir de la velocitat i l’acceleració ens ha 

permès definir un context on la tecnologia, l’estètica i les concepcions temporals es troben 

íntimament vinculades entre elles. La modernitat, i en particular el segle XX, són plenament 

deutors dels efectes de la velocitat. Aquesta novetat l’hem interpretada a partir de les 

innovacions que la màquina, la fotografia, el cinema o les avantguardes van introduir en les 

lògiques de producció industrial i artístiques. Paral·lelament, també hem pogut constatar 

com la visió i la percepció del món van canviar durant la modernitat, ja sigui a través de les 

màquines industrials com posteriorment amb el cinema. En aquest sentit, hem insistit com 

la relació entre la màquina, més específicament el ferrocarril, i el cinema no s’ha d’entendre 

com un fet casual. A banda de produir-se en el mateix context històric, la seva connexió 

guarda un profund sentit simbòlic. Era Fellini qui afirmava, metafòricament, que el cinema 

era com un tren que travessava la nit. A la llunyania, si observem, enmig de la foscor 

nocturna, un tren que creua un pont amb les finestres il·luminades és talment com veure 

transcorre una pel·lícula de cinema per davant del projector. Els trens, juntament amb el 

cinema, han permès que el paisatge i les imatges es posessin en moviment. No és estrany 

que el ferrocarril sigui la màquina que millor representa el moviment i la velocitat de la 

modernitat. La locomotora és el progrés afirmaven els autors moderns i progressistes, cal 

aturar la màquina deien, per contra, els autors crítics amb la modernitat. Sigui com sigui, el 

segle XX ha permès observar un tren que travessava la nit. Queda per conèixer, però, quin 

és el seu destí.  

 

Mentre que la velocitat, entesa des de la modernitat, permetia suprimir les distàncies, crear 

noves formes de percepció i orientar el temps històric cap al futur; en la postmodernitat ha 

existit una obertura de les distàncies i de la temporalitat. En aquest període ja no es busca 

compactar i reduir el temps, sinó que existeix una voluntat de generar distàncies i temps 

simultanis. L’acceleracionisme es planteja, doncs, com una orientació política i estètica que 

reprèn l’interès en el moviment de la modernitat, però que no respon plenament a les 

tendències postmodernes. Parlar d’un acceleracionisme postmodern pot resultar 

contradictori en alguns casos. La pluralitat d’interpretacions al voltant del temps i del futur 

que s’exposen en la postmodernitat, fa que l’acceleració sigui una proposta més, però no 

l’única dins del camp filosòfic i artístic. Mentre que en la modernitat es produeix un 

distanciament del passat, la postmodernitat es fonamenta, en part, amb una mirada 

retrospectiva i amb un retorn a tot allò que s’ha descartat del projecte il·lustrat.  
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A través del nou context històric de la postmodernitat –marcat per la societat de consum i 

postindustrial– hem pretès reflectir la importància que han tingut la tecnologia digital, 

internet i la virtualitat a l’hora de generar noves formes de visió i percepció de la realitat. El 

component tecnològic de la modernitat i de la postmodernitat, doncs, comparteixen forces 

paral·lelismes a l’hora de proporcionar noves experiències visuals.   

 

Per altra banda, sobre les orientacions polítiques i ideològiques dels dos períodes, hem 

pogut assenyalar com l’acceleracionisme no es sustenta pròpiament en un reemplaçament 

dels propòsits de la modernitat, sinó en una recomposició. És a dir, l’acceleracionisme no 

substitueix pròpiament la idea de progrés de la modernitat, sinó que concep el futur com 

un espai que encara és possible pensar-lo políticament i històricament. Hem insistit com 

l’expectativa futurista de la modernitat queda matisada pels actuals imaginaris catastròfics 

sobre el futur. Tanmateix, l’acceleracionisme es caracteritza per una reconsideració del 

temps i del futur que defuig d’aquestes lògiques destructives.  

 

Així doncs, es podria considerar que l’acceleracionisme comparteix més elements amb la 

modernitat, que no pas amb la postmodernitat. En aquest sentit, cal emfatitzar com 

l’acceleracionisme més que substituir la idea de progrés, el que fa és reprendre les seves 

motivacions. I matisar-les en un context tecnològic definit per la suspensió de la realitat a 

partir de la digitalització i l’artificialitat. La lectura pressentista, pròpia de la postmodernitat, 

no pretén accedir al futur, sinó que situa el present com l’únic espai existent, davant d’una 

nostàlgia que es manifesta tant en el passat com en el futur.  

 

Finalment, cal apuntar com el significat de la velocitat ha variat entre la modernitat i la 

postmodernitat. Aquest fet l’hem assenyalat a partir de les tendències artístiques 

postmodernes. Deixant de banda corrents com els de l’acceleracionisme, en el context 

contemporani, la velocitat ja no és un signe de novetat, sinó que més aviat genera una 

sensació d’ingravidesa i ubiqüitat. La sensació d’una falta de límits, juntament amb la 

flexibilitat de les fronteres ontològiques, ha generat diversos interrogants sobre com actuar 

en el present i com imaginar el futur. La sensació que el futur ja estigui anticipat és una 

sensació comuna de la postmodernitat, pel fet que és un temps que ha estat àmpliament 

obert a l’especulació. Tot i així, interessar-nos en les formes per com s’ha reinterpretat la 

velocitat i l’acceleració és útil per entendre els nous escenaris de futur que s’obren en la 

contemporaneïtat.  
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