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ABSTRACT

Sentir, ens posa en evidència les recepcions i reaccions sensorials 
que té el nostre cos en canviar d’estat emocional. A partir d’un 
sensor cerebral que envia dades d’aquesta activitat física del 
nostre cervell en ser alterada per diverses músiques, variarem, 
modificarem i donarem vida a unes animacions no figuratives, 
projectades i visualitzades en temps real. Amb la finalitat de tenir 
constància i coneixement d’allò que realment sentim, d’allò que ens 
afecta, en conclusió, de les nostres emocions.

Es mostra que realment ens afecta tot estímul extern, tenim el 
poder de poder gestionar les nostres emocions, pensar fredament. 
Tirar-nos enrere i entendre que estem sentint, que ens està 
passant, per tal d’empoderar-nos de control i saviesa absoluta 
sobre aquestes afectacions emocionals.

Així com no hi haurà dues animacions iguals, els testimonis 
emocionals de cada un dels subjectes seran únics. A mesura 
que les respostes biològiques passen a primer pla, s’anima a 
l’espectador a entendre que cada animació és una persona, 
llar d’experiències que només ells han sentit i metabolitzat, 
comunicades a mesura que naveguem pels seus sentiments i 
reaccions emotives.

L’objectiu principal d’aquest projecte, doncs, és mostrar 
l’afectació emocional que té en nosaltres tot estímul extern. D’altra 
banda, també es vol posar en evidència com aquestes emocions 
tenen un efecte directe en el nostre cos. és a dir, com podem 
ser conscients d’aquesta afectació emocional a través de les 
reaccions dels nostre propi cos.

Sentir, nos pone en evidencia las recepciones y reacciones 
sensoriales que tiene nuestro cuerpo al cambiar de estado 
emocional. A partir de un sensor cerebral que envía datos de 
esta actividad física de nuestro cerebro al ser alterada por 
diversas músicas, variaremos, modificaremos y daremos vida a 
unas animaciones no figurativas, proyectadas y visualizadas en 
tiempo real. Con el fin de tener constancia y conocimiento de lo 
que realmente sentimos, de lo que nos afecta, en conclusión, de 
nuestras emociones.

Se muestra que realmente nos afecta todo estímulo externo, 
tenemos el poder de poder gestionar nuestras emociones, pensar 
fríamente. Echarnos atrás y entender que estamos sintiendo, que 
nos está pasando, para empoderarnos de control y sabiduría 
absoluta sobre estas afectaciones emocionales.

Así como no habrá dos animaciones iguales, los testigos 
emocionales de cada uno de los sujetos serán únicos. A medida 
que las respuestas biológicas pasan a primer plano, se anima 
al espectador a entender que cada animación es una persona, 
hogar de experiencias que sólo ellos han sentido y metabolizado, 
comunicadas a medida que navegamos por sus sentimientos y 
reacciones emotivas.

El objetivo principal de este proyecto, pues, es mostrar la 
afectación emocional que tiene en nosotros todo estímol externo. 
Por otra parte, también se quiere poner en evidencia como estas 
emociones tienen un efecto directo en nuestro cuerpo. És decir, 
cómo podemos ser conscientes de esta afectación emocional a 
través de las reacciones de nuestro propio cuerpo.

CATALÀ CASTELLANO
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PARAULES CLAU
ENGLISH

Sentir, brings to light the sensory receptions and reactions that 
our body experiences when changing our emotional state. We will 
vary, modify and give life to non-figurative animations, projected 
and visualized in real time through the use of a brain sensor that 
analyses the activity of our brain when listening to different kinds of 
music. The goal of this exercise is to gain knowledge of the stimulus 
we really feel or what our brain is really affected by. 

It is shown that any we are affected by any external stimuli, 
however, we have the ability to manage our emotions and even 
choose how to react to them. In addition, we are able to understand 
the reason of our feelings and emotions, which allows us to have 
knowledge and total control of our emotions and actions. 

No animation will be the same, and neither will be the emotions 
felt by the individuals. As these biological responses turn in to 
animations, the viewer is encouraged to understand that each 
animation is a different person, a home to the experiences that only 
they have felt and digested.

The main objective of this project is to show the emotional effect 
that all external stimuli have on our brain. Additionally, we want to 
show how these emotions have a direct effect on our body and how 
can we be aware of this emotional affectation through the reactions 
of our own body.

Regulació de les emocions
Sistema sensorial

Instal·lació interactiva
Visualització de dades

La música com a estímul
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1.1 MOTIVACIONS
L’origen d’aquest projecte es situa en un moment personal en 
el qual em sentia incomprès, en moltes ocasions sol pel que a 
sentiments i emocions es refereix. Observava que les persones 
amb qui convivia i tenia relació diària, més íntima, no m’acabaven 
de conèixer ni comprendre en aspectes que per a mi eren 
essencials per a la mateixa socialització. Aquest fet em generava 
intranquil·litat alhora que reflexió. Per què em succeeix? Sóc l’únic? 
Jo mateix em comprenc? Va ser doncs quan vaig decidir compartir 
aquestes inquietuds amb aquestes mateixes persones. 

En posar en comú totes aquestes qüestions va ser quan em vaig 
adonar que no era l’únic que ho estava experimentant. En silenci, 
gran part d’aquestes persones, estaven passant per la mateixa 
situació, coincidien i reconeixien el mateix fet, d’igual manera que, 
en molts moments, es sentien a l’altra banda de la relació. 

Posteriorment, després de realitzar certes converses informals, em 
vaig sentir amb l’obligació d’investigar i aprofundir sobre aquest tema.

1.2 OBJECTIUS
El sistema sensorial, que forma part del sistema nerviós, és 
responsable de rebre, processar i transmetre els estímols externs. 
Com tots sabem els principals sentits són: la vista, l’oïda, el tacte, 
el gust i l’olfacte. Naturalment, no podríem preveure la nostra 
vida sense aquest sistema receptiu, el qual va directament lligat 
i connectat amb el sistema emocional, però ni el procés ni les 
vivències d’aquestes emocions creades són sovint visibles o 
visualitzades d’una forma física. 

Veurem a través de la investigació que realment qualsevol 
succés extern ens afecta, positiva o negativament, de manera 
expressada o no, evidenciada o no, arribant a punts on es gestiona 
de manera automàtica sense nosaltres ser del tot conscients, no 
ens adonem fins a quin punt ens afecten les coses.

L’objectiu principal d’aquest projecte, doncs, és mostrar 
l’afectació emocional que té en nosaltres tot estímul extern. D’altra 
banda, també es vol posar en evidència com aquestes emocions 
tenen un efecte directe en el nostre cos, és a dir, com podem 
ser conscients d’aquesta afectació emocional a través de les 
reaccions dels nostre propi cos. 
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D’acord amb Philip Zelazo1 i William 
Cunningham2, fem servir el terme 
“emoció” per referir-nos a un aspecte 
del processament de la informació 
humana que es manifesta en múltiples 
dimensions: experiència subjectiva, 
comportament observable i activitat 
fisiològica, entre d’altres. És a dir, és 
un procés intern que només l’individu 
coneix. Cada persona processa i 
metabolitza la informació provinent 
d’estímuls de manera única i personal. 
De la mateixa manera, tot això genera 
i provoca una manera d’actuar, de 
comunicar-nos, diferenciada, en relació 
amb com aquest estímul ens afecta. Tot 
aquest procés finalitza en reaccions i 
activitats físiques, fora del nostre control, 
on és observable, de nou, aquesta 
sensibilitat emocional. 

Les emocions tenen un valor 
potencialment adaptatiu i informatiu. 
Aquestes assenyalen la necessitat de 
canviar o ajustar el nostre comportament 
davant de reptes i funcions socials 
per ajudar-nos a realitzar les nostres 
necessitats personals i interpersonals 
a curt i llarg termini.  De vegades, per 
diversos motius, no sabem reconèixer 
aquesta capacitat adaptativa o 
informativa de les emocions, fet en el 
que posa èmfasi en aquest projecte. 

Una de les característiques 
fonamentals a l’hora d’entendre 
les emocions és el seu sistema de 
connexions. El conjunt d’emocions 
es pot representar com una mena de 
sistema de radar i resposta que ens 
permet avaluar i respondre ràpidament 
a situacions rellevants per al nostre 
benestar (Cole3, Martin4 i Dennis5, 2004; 
Levenson6, 1999). El nucli del sistema 
consisteix en un processador eficient 
que fa coincidir contínuament situacions 
amb objectius personals. Quan aquest 
procés d’avaluació principal dóna 
lloc a una coincidència, s’activa una 
emoció i es recluta automàticament una 

tendència de resposta corresponent per 
resoldre el problema. El dany causat a 
si mateix, per exemple, activa el sistema 
de ràbia i la seva tendència d’acció 
associada: les ganes d’atacar. De la 
mateixa manera, la por és una resposta 
a una amenaça (física) que provoca la 
tendència a fugir del perill corresponent.

El paquet de resposta generat 
pel sistema de nucli emocional 
permet gestionar amb èxit situacions 
prototípiques que són crítiques per 
a la supervivència. Els processos 
avaluatius automàtics operen de manera 
immediata i involuntària per codificar 
gairebé tots els estímuls entrants en 
termes de valència positiva o negativa. 
Per tant, estem entenent les emocions 
com un sistema de connexions i 
interconnexions neuronals.

Com diuen John Bargh7 y Lawrence 
Williams8 en el seu article Experiencing 
Physical Warmth Promotes Interpersonal 
Warmth “2008”, les emocions són senyals 
de l’estat del món i del nostre lloc en ell”.14 15

1Philip David Zelazo, doctor, 
Departament de Psicologia, 
Universitat de Toronto, Toronto, 
Canadà 

2William A. Cunningham, doctor, 
Departament de Psicologia, 
Universitat Estatal d’Ohio, 
Columbus, Ohio

3Pamela M Cole, Professora 
d’arts liberals de psicologia i 
desenvolupament humà i estudis 
familiars, Universitat Estatal de 
Pensilvania, Pensilvania

4Sarah E Martin, Professora 
associada, Departament de 
Psicologia, Universitat Simmons, 
Boston

5Tracy Dennis-Tiwary, doctora, 
Professora de psicologia al Hunter 
College de Nova York

6Robert W. Levenson, Doctor, 
Director, Institut de Personalitat 
i Recerca Social, Universitat de 
Califòrnia, Berkeley

7John A. Bargh, psicòleg social. 
Treballa a la Universitat de 
Yale. Fundador del Laboratori 
d’Automatització en Cognició, 
Motivació i Avaluació

8Lawrence E. Williams, MS, 
Departament de Psicologia, 
Universitat de Yale, New Haven, 
Connecticut

QUE SÓN LES 
EMOCIONS?
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CONSTÀNCIA 
I REGULACIÓ 

DE LES EMOCIONS 
EN LA INFANTESA

2.2

⁹Mark Meerum Terwogt, Doctor, 
Departament de Psicologia del 
desenvolupament, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Amsterdam, Holanda

10Tjeert Olthof, Doctor, Departament 
de Psicologia del Desenvolupament, 
Vrije Universiteit Amsterdam, 
Amsterdam, Holanda

11William Arsenio, Doctor, Professor 
de Psicologia, Emèrit, Escola de 
Psicologia de Ferkauf, divisó de 
l’Universitat Yeshiva, Bronx, Nova 
York

12Elizabeth A. Lemerise, Professora 
de Ciències Psicològiques, 
Universitat Western Kentucky, 
Kentuky

13Paula M. Niedenthal, Psicòloga 
social, Professora de Psicologia a 
la Universitat de Wisconsin

14Nathalie Dalle, Catedràtica de la 
Universitat Paris-Sud

15Anette Rohmann, Catedràtica de 
Psicologia Comunitària

16Eliot Michael Brenner, Psicòleg 
Clínic

17Peter Salovey, Psicòleg Social. Un 
dels líders pioners en intel·ligència 
emocional i en l’investigació de la 
promoció de la salut

18Jane Brown, Psicòloga 
especialitzada en avaluacions 
neuropsicològiques, psicològiques i 
educatives per a nens, adolescents i 
adults joves

19Judith Frances Dunn, FBA, FMedSci, 
Psicòloga i Acadèmica britànica, 
especialitzada en Psicologia del 
desenvolupament social

20Mita Banerjee, Càtedra interina, 
Professora de Psicologia, Institut 
d’Acció i Estudi Global-Local, 
Pitzer College, California

21Jackie Gnepp, psicòloga. 
Presidenta i Socia fundadora de 
Humanly Possible, Inc.

22Debra Hess, autora de nombrosos 
llibres de ficció i no ficció per a 
nens

23Carolyn Ingrid Saarni, psicòloga 
del desenvolupament coneguda 
per les seves investigacions 
pioneres sobre el desenvolupament 
de la competència emocional i 
l’autorregulació emocional dels 
nens, i el paper de la influència 
dels pares en la socialització 
emocional

Cada vegada més es posa en manifest 
que, en comptes de ser un simple fet 
secundari, la consciència d’una emoció 
ajuda a les persones a participar en 
accions controlades voluntàries i, per 
tant, pot promoure un comportament 
adaptatiu (Levenson6, 1999).

En relació als infants, la reflexió 
conscient sobre l’experiència emocional 
i el coneixement de les seves condicions 
a l’hora de provocar-ne als altres, permet 
al nen interrompre el procés emocional 
intern citat anteriorment. El coneixement 
influeix críticament en la qualitat i el 
resultat d’aquest procés i és necessari per 
a una resposta òptima davant situacions 
complexes que requereixen un equilibri 
entre múltiples preocupacions, sovint 
conflictives (Meerum Terwogt9 i Olthof10, 
1989).

Un coneixement de les seves 
emocions més diferenciat i integrat ajuda 
l’infant a beneficiar-se del valor informatiu 
dels sentiments en major mesura, de 
manera que les emocions es poden 
convertir en una guia útil al servei de 
l’eficiència amb què un individu afronta 
les exigències naturals i socials en el seu 
ambient (Arsenio11 i Lemerise12, 2004). 
Específicament, la capacitat d’ordenar les 
experiències en categories d’emocions (o 
mescles de categories d’emocions) crida 
l’atenció del nen cap a estratègies que 
seran útils per tractar aquestes situacions 
conflictives (Niedenthal13, Dalle14 i 
Rohman15, 2002).

Per tal d’evidenciar el comentat 
recentment, en un primer estudi 
d’entrevistes realitzat pel psicòleg i 
acadèmic britànic especialitzat en 
desenvolupament infantil, Paul L. Harris, 
certs nens de 6 anys van suggerir 
principalment canvis de situació o de 
comportament quan se’ls va preguntar 
com regularien un estat de sentiment 
negatiu, mentre que els nens de 10 anys 
també van reconèixer la utilitat potencial 
de manipulacions mentals. 

Podem intentar modificar la situació 
real per sentir-nos millor, però pot ser 
igual o de vegades fins i tot més efectiu 
canviar la nostra percepció subjectiva 
de la situació. La tendència general 
del desenvolupament cap a un major 
èmfasi en les estratègies cognitives de 
regulació de les emocions s’ha reproduït 
en nombrosos estudis des de llavors 
(Brenner16 i Salovey17, 1997).

Un cop els nens comencen a controlar 
els seus propis estats emocionals, de 
vegades poden detectar una discrepància 
entre sentiments interiors i expressions 
externes. A més, en els enfrontaments amb 
nens grans, els pares no sempre poden 
adaptar les seves expressions facials a les 
seves afirmacions. Per exemple, poden dir 
als seus fills que estan enfadats per alguna 
cosa sense mostrar-ho a la cara (Dunn18 i 
Brown19, 1994). Això també pot fer que 
els nens estiguin atents a la distinció 
interior-exterior.

S’ha d’apreciar el caràcter privat dels 
processos interiors abans d’utilitzar-lo 
de manera deliberada i estratègica. El 
raonament teòric-mental ajuda els nens 
a adonar-se que les persones tendeixen a 
utilitzar indicis externs com a expressions 
emocionals per inferir els processos 
interns que els acompanyen.

Per tant, es poden utilitzar expressions 
deliberades per enganyar els observadors. 
Els nens en edat preescolar comencen 
a mostrar una comprensió primerenca 
de la semblança (Banerjee20, 1997), però 
entre els 6 i els 10 anys, la comprensió 
dels nens en aquest domini augmenta 
significativament. En aquest període d’edat, 
també arriben a entendre les regles de 
visualització que motiven l’amagatall de les 
emocions. Ara saben que, ja sigui per raons 
d’autoprotecció (si revelem la nostra por, 
altres ens poden dir “gallina”) o per raons 
prosocials (l’altra persona pot resultar 
ferida per la nostra reacció emocional), de 
vegades és millor no mostrar emocions 
(Gnepp21 i Hess22, 1986; Saarni23, 1979).
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24Christopher Peterson va 
ser el professor Arthur F. 
Thurnau de psicologia i estudis 
organitzacionals a la Universitat 
de Michigan a Ann Arbor, Michigan 
i l’expresident de l’àrea de 
psicologia clínica.

25Nansook Park és professora de 
psicologia, directora del Michigan 
Positive Psychology Center de 
la Universitat de Michigan i 
psicòloga escolar certificat a 
nivell nacional (NCSP).
26Ross A. Thompson, és Distingit 
Professor de Psicologia a la 
Universitat de Califòrnia, Davis, i 
Expresident immediat de la Junta 
Directiva de ZERO TO THREE.

27Gráinne M. Fitzsimons, és la 
Distingida Professora de Gestió 
i Organitzacions i Professora de 
Psicologia i Neurociències a la 
Fuqua School of Business de la 
Universitat de Duke.

28John A. Bargh, psicòleg social. 

Treballa a la Universitat de Yale. 
Fundador del Laboratori d’Automatització 
en Cognició, Motivació i Avaluació.

29Peter Max Gollwitzer és professor 
alemany de psicologia en el Departament 
de Psicologia de la Universitat de Nova 
York.

30Albert Jan “Ap” Dijksterhuis és 
psicòleg social holandès a la Universitat 
de Radboud Nijmegen.

31Philip E. Tetlock, escriptor de ciències 
polítiques canadenc-americà. Professor 
de la Universitat Annenberg a la 
Universitat de Pennsylvania.

32Tanya L. Chartrand, psicòloga social 
coneguda per les seves investigacions 
sobre el comportament dels consumidors 
i sobre processos no conscients 
que influeixen en les emocions, la 
cognició i el comportament. Professora 
de màrqueting de Roy J. Bostock i 
Professora de psicologia i neurociències 
a la Universitat de Duke.

33Nils Jostmann, Doctor, Facultat 
de Ciències Socials i del 
Comportament, Grup de programes 
de Psicologia Social, Universitat 
d’Amsterdam

34Sander L. Koole, Catedràtic de 
Psicologia de la VU University 
Amsterdam i Director del Amsterdam 
Emotion Regulation Lab.

35Nickie van der Wulp, Directora de 
l’Associació Parkinson, Holanda

36Daniel A Fockenberg, Doctor, 
Psicologia, VU University Amsterdam

37Tanya L. Chartrand, psicòloga 
social coneguda per les 
seves investigacions sobre el 
comportament dels consumidors 
i sobre processos no conscients 
que influeixen en les emocions, 
la cognició i el comportament. 
Professora de màrqueting de Roy J. 
Bostock i Professora de psicologia 
i neurociències a la Universitat de 
Duke.

Per regulació de les emocions, ens 
referim a tots els processos, intrínsecs 
i extrínsecs, conscients i no conscients, 
que influeixen en els components de 
l’emoció, el seu acoblament, la seva 
manifestació, la seva base en situacions 
particulars i, per descomptat, les seves 
conseqüències. (Christopher Peterson24 
i Nansook Park25, 2007)

La regulació de l’emoció es 
pot produir de diverses maneres 
(Thompson26, 1994) , però una 
de les varietats més evidents és 
l’autoregulació deliberada de l’emoció 
mitjançant processament cognitiu 
conscient. Com argumenta Thompson 
(1990), “la regulació es produeix en el 
context d’un flux continu d’estimulació 
emocional i de resposta conductual”. 
Les persones no només influeixen en 
les seves respostes emocionals des del 
principi fins al final, sinó que fins i tot 
poden intentar evitar que es generi una 
emoció en primer lloc. 

Com passa amb qualsevol fenomen 
psicològic complex, la regulació de les 
emocions pot produir-se de diverses 
maneres (algunes de les quals poden 
ser força automàtiques) (Fitzsimons27 
& Bargh28, 2004). Però la forma més 
rellevant d’autoregulació no conscient 
per als propòsits actuals és la recerca 
d’objectius no conscients (Bargh i 
Gollwitzer29, 1994), ja que segons mostra 
la seva investigació, les emocions 
tendeixen a regular-se en funció de si 
faciliten o interfereixen amb els nostres 
objectius en curs.

Una altra forma d’autoregulació 
inconscient la proporcionen els vincles 
automàtics entre, la forma d’actuar i 
de rebre conductes, de manera que 
percebre el comportament d’una altra 
persona crea la tendència a comportar-
se de la mateixa manera, de nou 
sense tenir intenció ni ser conscients 
d’aquesta influència. Aquest mecanisme, 
alternativament conegut com a vincle 

percepció-comportament dins de 
la psicologia social (Dijksterhuis30 i 
Bargh, 2001) i l’efecte “neurona mirall” 
en la neurociència social-cognitiva ens 
connecta entre nosaltres mitjançant 
un mecanisme cerebral dissenyat per 
facilitar la imitació i el mimetisme.

Les restriccions establertes 
socialment per a la mateixa socialització, 
normalment no requereixen molt 
més que la regulació de l’expressió 
emocional exterior. Som lliures de sentir 
allò que ens agrada sempre que no ho 
revelem. No obstant això, de vegades els 
“sentiments inadequats” poden generar 
angoixa addicional (per exemple, sentir-
se culpable d’estar enfadat). 

Per tant, per diversos motius 
personals, ens agradaria poder regular 
el nostre estat estat emocional, tant 
interior com exterior.

En termes de Tetlock31 (2002), som 
responsables de gestionar la impressió 
que tenen les persones del nostre grup, 
sobre nosaltres, en les quals confiem 
per obtenir ajuda i suport per assolir els 
nostres objectius importants (molts dels 
quals requereixen la cooperació, si no 
la participació d’altres). Per contra, com 
ha demostrat la investigació Journal 
of Personality and Social Psychology 
(1999), tenir les mateixes expressions o 
reaccions emocionals que els altres del 
nostre grup de manera natural, enforteix 
automàticament el vincle empàtic entre 
els membres (Chartrand32 i Bargh, 1999).

L’any 2005, Jostmann33, Koole34, 
van der Wulp35 i Fockenberg36 van 
argumentar que la preparació per a 
l’acció en general té l’efecte natural i 
automàtic de moderar l’experiència 
emocional. En el seu model, el tret de 
personalitat de l’orientació a l’acció 
s’associa amb una tendència a regular 
i moderar les influències afectives. Les 
estratègies de modulació de la resposta 
impliquen disminuir o suprimir les 
respostes emocionals o augmentarles 
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o millorar-les, depenent d’allò més 
adequat per a la situació i els propòsits 
actuals.

Amb prou intents de regulació, 
l’objectiu de regulació triat de manera 
consistent s’activaria automàticament 
a partir de l’experiència d’aquesta 
emoció en aquest context (Bargh 
Chartrand37, 1999).

Considerarem, doncs, la regulació 
de les emocions com un procés, 
no com una conclusió, una fase 
d’un cicle continu d’activitat, un 
instrument de llibertat més que 
una eina d’autoopressió, en el qual 
passem d’entendre o considerar les 
nostres emocions com inevitables i 
les comencem a veure com obertes 
a la seva modificació. Una persona 
pot ajudar a regular certes emocions 
a altres amb les quals s’ha generat 
una relació personal de confiança. La 
gelosia o l’enuig de la teva parella, per 
exemple, mitjançant aquesta confiança 
pot arribar a promoure accions 
gratificants, compartir coneixement i 
informació, etc. Per tant, les emocions 
només poden ser regulades de 
forma interaccional, per la qual cosa 
requereixen un sistema de cooperació 
entre els individus d’una relació de 
confiança.

2.3.1 
Conseqüències 
d’una mala 
regulació

38María Súnico, és psicòloga experta 
Universitaria en Neuropsicologia 
Clínica per l’Institut Superior d’Estudis 
Psicológics, Madrid.

39Lorena Honrubia, és una pricologa, 
experta universitaria en neuropsicologia 
clínica per l'Institut Superior d'Estudis 
Psicològics, Madrid.

Segons una investigació realitzada a 
la Universitat de Texas a Austin, l’any 
2011, Psychologists find the meaning of 
aggression: ‘Monty Python’ scene helps 
research, bloquejar emocions pot fer 
que les persones siguin més agressives. 
Els psicòlegs van utilitzar un parell 
d’escenes de pel·lícules clàssiques en 
la seva investigació. Van trobar que els 
subjectes als quals se’ls va demanar que 
suprimissin les seves emocions i que no 
mostressin cap reacció a una escena 
notòriament repugnant a la pel·lícula de 
1983 El significat de la vida i a un altre 
de la pel·lícula de 1996 Trainspotting 
eren més agressius després que els 
subjectes als quals se’ls permetia 
mostrar la seva repulsió. En reprimir les 
emocions, confonem al nostre cos d’una 
manera profunda. 

Tal com afirma la psicòloga María 
Súnico38 l’any (2018), els possibles 
efectes d’ignorar, negar o evitar les 
emocions negatives poden ser diversos, 
i cap d’ells és positiu: “Pot passar que 
aquestes emocions persisteixin, que 
empitjorin, és a dir, que tinguin més 
intensitat, freqüència o durada, o que 
comencem a manifestar conductes 
desadaptatives per intentar neutralitzar-
les. Aquests comportaments poden anar 
des de donar-li voltes una i altra vegada 
al mateix fins a estratègies d’evitació 
(alcohol, drogues, medicació, etc.)”.

Si acumulem emocions reprimides, 
arribarà un moment en què no puguem 
més i explotarem, normalment de forma 

agressiva o amb un atac d’ansietat. I pot 
ser que en aquesta explosió ens fem 
mal a nosaltres mateixes o als altres 
(Lorena Honrubia39, 2020).

Aquestes repressions poden tenir 
molts motius, ja sigui per no sentir 
que ens debiliten o sentir-nos fora 
dels judicis establerts socialment, no 
mostrem el que realment sentim a 
través d’una cuirassa en relació amb els 
altres que en última instància tendirà a 
transformar-se en contra nostra.
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2.3.2
Beneficis d’una 
bona regulació
Centrant-nos en l’edat adulta, segons 
la psicòloga Lorena Honrubia, hem 
d’aprendre a saber reconèixer els senyals 
del nostre cos per adonar-nos en cada 
moment de què sentim i del que ens 
està passant. El primer pas és prestar 
atenció a les nostres emocions i donar-
los veu quan ho demanin. Si no ho fem 
d’aquesta manera, es convertiran en 
emocions reprimides i actuaràn de 
forma autònoma.

En el moment en què les escoltem, 
estem preparats per comprendre i 
manejar el nostre comportament. Actuar 
d’una forma integrada i comprensible.

 “El que negues et sotmet. Tot el que 
ens passa, entès adequadament, 
ens condueix a nosaltres mateixos“. 
-Carl G.Jung40-

Tal com diu José Serrano41, és fàcil 
entendre que les persones que regulen 
de forma més eficaç les seves emocions 
tendeixen a tenir major satisfacció en 
les seves relacions afectives i de parella. 
Gestionen millor l’estrès, obtenen millors 
resultats i gratificació en la seva vida 
laboral i prevenen desordres emocionals. 

Les persones amb habilitats 
emocionals ben desenvolupades tenen 
més probabilitats de sentir-se satisfetes, 
ser eficaces en la seva vida, i de dominar 
els hàbits mentals que afavoreixin la 
seva pròpia productivitat; les persones 
que no poden posar cert ordre en la seva 
vida emocional lliuren batalles interiors 
que sabotegen la seva capacitat de 
concentrar-se en el treball i pensar amb 
claredat.  (Daniel Goleman42, 2014)

23
40Carl Gustav Jung, és metge 
psiquiatre, psicòleg i assagista 
suís. Figura clau en l’etapa 
inicial de la psicoanàlisi; 
Fundador de l’Escola de 
Psicologia Analítica, també 
anomenada Psicologia dels 
complexos i Psicologia profunda.

41José Serrano, és psicòleg 
sanitari, especialista en gestió 
emocional. Expert en trastorns de 
l’estat d’ànim, estrès i ansietat. 

42Dr. Daniel Golemanés, és 
psicòleg, periodista i escriptor 
nord-americà.

2.3.3
Com 
gestionar 
millor les 
emocions
Una implicació pràctica és que la 
impotència emocional i les seves 
conseqüències es poden prevenir en 
primer lloc ensenyant a les persones 
habilitats cognitiu-conductuals abans 
del desenvolupament de problemes 
(Seligman43, 1988).

Continuant amb el discurs de la 
psicòloga María Súnico, encara que 
escoltar les nostres emocions pot 
fer por i podem sentir-nos estranys 
autoanalitzant-nos, educar sobre la 
ciència de les emocions i anar lentament 
guanyant confiança significa una gran 
millora. Passar del rebuig a l’acceptació 
de la nit al dia pot no ser del tot saludable.

El millor que podem fer per gestionar 
les emocions negatives és acceptar-
les. “L’emoció apareix, passa, pot ser que 
copegi (de vegades fa mal), però sempre 
acaba desapareixent. Les estratègies que 
posem en joc habitualment el que fan 
és empitjorar les emocions negatives“ 
(María Súnico).

Seguint aquest consell, l’especialista 
proposa un senzill exercici: “La pròxima 
vegada que et trobis malament, para 
durant dos segons; reconeix l’emoció 
que estàs sentint (“hi ha tristesa”, “hi ha 
ira”, “hi ha frustració”, etc.), fes un parell 
de respiracions profundes mentre 
et dediques unes paraules d’ànim, 
afectuoses, i pensa què està passant. És 
un primer pas a partir del qual segur que 
et sents millor”.

43Martin Seligman, és un psicòleg 
i escriptor nord-americà. És molt 
conegut pels seus experiments 
sobre la indefensió apresa i la 
seva relació amb la depressió.
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LA MÚSICA I
LES EMOCIONS

2.4

44Eduardo Punset Casals  va ser 
un escriptor, polític, divulgador 
ciestífic, presentador televisiu i 
economista espanyol.

45Stefan Koelsch, és psicòleg i 
Neurocientífic alemany-nord-americà.

sabem que la música és molt poderosa 
a l’hora d’activar cada una de les nostres 
estructures emocionals en el cervell” 
(Stefan Koelsch, capítol 105 “Redes”). 
Entenent les emocions com a un 
sistema de connexions, això significa 
que la música és capaç d’afectar el nucli 
d’aquest sistema, el qual hem definit com 
a essencial per a la creació de les nostres 
estructures cerebrals, creadores del 
nostre univers emocional.

La música és una successió de senyals 
acústiques que les nostres oïdes recullen 
i envien al cervell. Allà es descodifiquen i 
se’ls dona significat. Tot això en fraccions 
de segons. Per poder-ho realitzar, el 
cervell ha d’involucrar a les emocions, 
unes de les encarregades més 
importants en convertir el so en alguna 
cosa compressiva.

“Res té més impacte en el cervell 
que la música. Afecta a la memòria, al 
moviment de les emocions, ho afecta 
pràcticament tot” (Eduard Punset44, 
capitol 105 “Redes”)

El neuropsicòleg Stefan Koelsch45 
afirma que no hi ha cap part del cervell 
que no es vegi influïda per la música. 
En un dels seus estudis, Universal 
Recognition of Three Basic Emotions 
in Music (2009), on s’investiga sobre el 
reconeixement de les emocions a la 
música, ell i el seu equip van realitzar un 
experiment on es volia demostrar que 
una cultura no afecta a les emocions 
inspirades per la música. En l’abstract 
d’aquest estudi, Stefan argumenta que 
la música pot canviar l’activitat en totes 
les estructures cerebrals associades a 
les emocions, cosa que té importants 
implicacions en la manera com entenem 
les emocions humanes i els seus 
trastorns i com podem fer un millor ús 
dels efectes beneficiosos de la música 
en les teràpies.

Anteriorment, es va reunir a 
participants d’una població africana 
nativa (Mafa) que no havia escoltat 
música occidental abans i participants 
occidentals, persones procedents 
de dos hemisferis del món totalment 
diferents. El resultat de l’experiment 
va mostrar que els dos usuaris van 
reaccionar i reconèixer les mateixes 
emocions que els transmetia les 
diferents peces musicals.

“La música té la capacitat d’ajudar-
nos a canviar el nostre estat d’ànim si 
ho desitgem, des de la neurociència 
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A continuació exposaré els criteris 
definits per portar a terme la 
formalització del projecte: 
tenint en compte l investigació 
conceptual realitzada:
 
En primer lloc, es reafirma que 
el projecte ha de permetre la 
consciència o l’evidència de les 
reaccions del nostre cos davant 
d’un tipus d’estímul vinculat a les 
emocions. Segurament aquesta 
evidència serà visual.
 Per tal de portar a terme 
aquesta consciència, evidència i, per 
tant, gestió emocional, l’esperiència 
de la peça haurà de ser a temps 
real. Viure en directe el moviment 
sensitiu de les teves emocions. Ser 
un creador inconscientment. Tenir 
constància i coneixement d’allò 
que realment sentim, d’allò que ens 
afecta, de les nostres emocions. 
 

S’utilitzarà un espai 
neutre, blanc i obscur, 
sense distraccions, 
transmetent calma.

Un cop realitzat aquest exercici 
en el qual es mostra que realment 
ens afecta tot input extern, ja sigui 
més gran, més petit, més afectiu o 
menys, tindrem el poder de poder 
gestionar les nostres emocions, 
pensar fredament i decidir què volem 
que ens afecti, de quina manera, 
què volem mostrar i què no, a qui sí 
i a qui no. Tirar-te enrere i entendre 
que estàs sentint, que t’està passant, 
per tal d’empoderar-te de control i 
saviesa absoluta sobre aquestes 
afectacions. 
 En segon lloc,  ja que es volen 
observar les reaccions emocionals 
de la manera més pura possible, 
s’haurà de generar un espai que ho 
permeti. 

En tercer lloc, hem definit i entès 
que les emocions funcionen com 
un sistema, doncs, la formalització 
ha de respondre a aquesta lògica 
sistèmica. Crear un sistema de radar 
i resposta que ens permeti avalar i 
respondre ràpidament a situacions 
rellevants fentr ús de softwars els 
quals facin ús d’aquesta lògica. 
 TouchDesigner és un 
llenguatge de programació visual 
basat en nodes per a contingut 
multimèdia interactiu en temps real. 
De manera general, en informàtica, 
un node és un punt d’intersecció, 
connexió o unió de diversos 
elements que conflueixen en el 
mateix lloc. Creació d’un servidor 
que funciona gràcies a la connexió 
de diferents interseccions d’una 
mateixa xarxa. Una xarxa de dades 
dinàmiques les quals fan variar el 
resultat final d’aquest servidor.

D’altra banda, Arduino és una 
companyia de desenvolupament 
de programari i maquinari lliure el 
qual serveix per construir dispositius 
digitals i dispositius interactius que 
puguin detectar i controlar objectes 
del món real, proporcionant-me 
el poder crear de manera tant 
física com digital les connexions i 
interseccions de dades entre les 
reaccions físiques del cos produïdes 
per la sensibilitat emocional i la 
importància d’aquestes per la 
vivència de la projecció.
 Per últim, tal com he citat 
anteriorment, la música té un paper 
fonamental en l’activitat cerebral pel 
que fa a les emocions. Per tant, faré 
ús d’una banda sonora la qual tindrà 
l’objectiu d’activar canvis emocionals 
a l’espectador de la peça.
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PLANTEJAMENT 
DE LA 

FORMALITZACIÓ

4.1 Els processos avaluatius automàtics 
operen de manera immediata i 
involuntària per codificar gairebé 
tots els estímuls entrants en termes 
de dades sobre aquestes reaccions 
físiques. Per tant, entenem el 
funcionament d’aquest sistema 
com el de les pròpies emociones, 
connexions i interconnexions de 
dades.

La meva investigació formal 
consisteix en dissenyar un sistema 
de visualització de dades on es 
mostri aquestes recepcions i 
reaccions que té el nostre cos en 
canviar d’estat emocional mitjançant 
animacions no figuratives. Per recollir 
les dades s’utilitzen diferents sensors 
transformaria aquests canvis físics 
en dades, les quals posteriorment, 
serien enviades a un ordinador amb 
la finalitat de variar/modificar/donar 
vida a aquestes animacions. 
 El nucli del sistema consisteix 
en un processador eficient que 
detecta contínuament coincidències 
entre situacions que generaran 
canvis d’emocions amb reaccions 
físiques generades per aquests 
canvis d’emoció. 
Quan aquest procés d’avaluació 
principal doni lloc a una 
coincidència, s’activa un canvi 
en un sistema de representació, 
el qual donarà vida a un visionat 
corresponent a l’intent de resoldre el 
problema en qüestió.
 El paquet de resposta 
física generat pel sistema de nucli 
emocional permetrà mostra i per 
tant, conèixer i donar consciència 
de la sensibilitat emocional sobre 
qualsevol input extern amb l’objectiu 
d’adquirir el coneixement suficuent 
per a superar o gestionar amb èxit 
situacions complexes en el futur.
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4.2 Investigant sobre reaccións físiques 
del cos durant diferents estats d’anim, 
vaig descobrir The root of emotions is 
the same for every human being (2019) 
de la fotógrafa Roselena Ramistella. 
Ella afirma que per saber o conèixer 
la història d’algú no ens podem 
quedar amb les paraules, hem d’anar 
més enllà, a les emocions, a com els 
cossos reaccionen físicament a allò 
que ens expliquen. 

Resumidament, el seu projecte 
consisteix en realitzar fotografies 
a refugiats mitjançant càmares 
tèrmiques poc després de preguntals-
hi preguntes compremeses sobre el 
seu passat o present.  

Aquest projecte doncs, em 
verificava la importància de centrar-
me en les reaccións físiques del cos 
com a evidenciadors del verdader 
estat emocional per el cual passa 
cada un. També vaig començar a 
considerar l’opció de l’ús de càmares 
termiques per realitzar el projecte. 

“The root of emotions is the same for every 
human being”, Roselena Ramistella, (2019)



Continuant amb la recerca de calor 
corporal vaig trobar l’estudi Bodily 
maps of emotions del Departament 
d ‘Enginyeria Biomèdica, Ciències 
Computacionals i Unitat de recerca 
cerebral, Facultat de Ciències de la 
Universitat Aalto, Finlàndia publicat el 30 
de Desembre del 2013. 

En aquest estudi els investigadors 
finlandesos Lauri Nummenmaaa, Enrico 
Glereana , Riitta Harib i Jari K. Hietanend 
van desenvolupar un estudi molt 
interessant sobre com el nostre cos i les 
emocions es relacionen inevitablement. 

Els científics van crear un mapa 
corporal que mostra com depenent 
del tipus d’emoció que estem sentint, 
notem més diferents parts del cos. Un 
estudi realitzat a més de 700 persones 
on els subjectes de l’estudi, en sentir una 
emoció, havien d’assenyalar les diferents 
parts del cos que experimentaven de 
forma més intensa. Els resultats van 
ser sorprenents, ja que van mostrar 
que la majoria de participants havien 
assenyalat les mateixes zones corporals 
dibuixant-les en diferents colors. Tot 
això s’aconseguia mitjançant diferentes 
peces músicals les cuals els cientifics 
van porporcionar amb l’ajuda de músics. 
Dada que va donar més certesa a 
lesmeves investigacions i decicions 
formals sobre la música. 

Posteriorment, van convertir aquests 
resutats a convinacions de canvis de 
temperatures en distintes parts del 
cos, les quals representaven concretes 
emocions. Ampliant-ho amb mapes de 
colors i representacions cromàtiques de 
les emocions en questió.  

En aquest punt, vaig començar 
a pensar que seria molt bona idea 
utilitzar aquestes convinacions de 
canvis de temperatura en el cos com a 
modificadors dels visuals. Així mateix, 
els mapes de color com a referent 
formal de cara a les modificacions en el 
resultat dels visuals.  
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“Bodily maps of emotions”, Lauri 
Nummenmaaa, Enrico Glereana , Riitta 

Harib i Jari K. Hietanend, (2013)
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PROCÉS 
INVESTIGACIÓ 

PRÀCTICA

4.3

El arduino en qüestió està equipat 
de wifi propi i per tant es vincularà 
directament a l’ordinador.

6. (5 de Maig) Els sensons tèrmics 
no han donat el resultat esperat. No 
recollien la quantitat sufiecient de dades 
ni a la velositat esperada.  

7. (15 de Maig) A través de l’aplicació 
EEG OSC del sensor cerebral, 
investigant, he aconseguit extreure 
dades dels parpelleigs. 

1. (2 de Març) He pogut realitzar amb 
éxit la connexió bluetooth entre el 
sensor neuronal, l’ordinador i el teléfon 
mobil, mitjançant la qual he pogut 
visualitzar dades de l’activitat cerebral 
tant en l’aplicació NeuroSky com en 
visualitzadors de dades EEG. Que puc 
fer ara amb aquestes dades? Com les 
envio a un programa de creació de 
visuals? Arduino?

2. (18 de Març) Ha sigut impossible 
realitzar la connexió bluetooth entre 
el sensor cerebral i l’Arduino-UNO per 
mitjà del mòdul HC-05. No he arribat a 
trobar el perquè d’això.

3. (11 d’Abril) He adquirit el 
procesador ESP32 el qual proporciona 
wifi al propi Arduino. La intenció d’això 
es poder realitzar la connexió cercada 
anteriormente entre MindWave i Arduino.

4. (25 d’Abril) Finalment, la connexió 
més funcional i útil per l’ús del sensor 
cerebral ha estat connectar-lo 
directament a l’ordinador mitjançant 
bluetooth. A partir d’aquí, amb l’ajuda 
d’una aplicació de dades EEG OSC 
connectar-ho amb el programa 
Touchdesigner. 

5. (27 d’Abril) En aquest punt la 
intenció és col·locar 5 sensors tèrmics a 
diferentes parts del cos, concretamnet 
LM35DZ, els quals posteriorment es 
connectaran a l’arduino cituat abaix de 
la cadira (ESP32).  

4.3.1
Fase 1 de 
l’investigació: 
Connectivitat 
dels sensors
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CERCO QUE HE DE FER DESCARREGO L’APP

4.3.2 Fase de 
l’investigació: 
Programació 
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QUIN ÉS EL “COM" EN EL BLUETOOTH 
DEL SENSOR EN EL ORDINADOR? COM5

HO CANVIO EN ELS SETTINGS DE L’APP
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L’APP COMENÇA A DONAR DADES COM HO CONNECTO A TOUCHDESIGNER?
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EN OBRIR EL “CHOP” DE OSC EM TROBO AIXÒ.
QUE ÉS NETWORK PORT?

TORNO AL FÒRUM
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HO TROBO MIRO QUIN ES EL PORT DE 
L’APLICACIÓ EEGG OSC

HO COPIO AL NETWORK PORT DE 
TOUCHDESIGNER. JA S’ENVIEN DADES
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SEPARO TOTES LES DADES, QUE EL 
SENSOR ENVIA, PER SEPARAT

DEFINICÓ DE LES DIFERENTS DADES



Les ones delta EEG són ones cerebrals 
d’alta amplitud i s’associen a etapes 
de son profund. Les ones delta frontals 
elevades en subjectes desperts 
s’associen a la plasticitat cortical.

La plasticitat cortical, també 
coneguda com a neuroplasticitat, fa 
referència a la notable capacitat del 
cervell per reorganitzar-se formant 
noves connexions neuronals basades 
en experiències individuals, estil de vida 
i entorn.

Les bandes delta s’informen 
com a ones cerebrals destacades 
en el processament cognitiu, espe- 
cialment en estudis relacionats amb 
esdeveniments. Solen oscil·lar entre un 
rang de 0.1 - 4 Hz.
 

Les ones theta, al contrari que les ones 
beta, promouen la relaxació i el son, tant 
despert com adormit. La sincronització 
o la pròpia emissió theta, fa que el nostre 
cos adquireixi major receptivitat, el que 
condiciona la velocitat de concentració.

Els ritmes theta (> 3,5 a <8 Hz) poden 
aparèixer normalment durant la vigília 
relaxada.  
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EegthetaEegdelta Eeglowaplpha
El ritme alfa pot tenir una freqüència 
d’entre 8 i 13 Hz, però en la majoria dels 
adults està entre 9 i 11 Hz. Aquest ritme 
es troba més típicament en les porcions 
posteriors del cap durant la vigília, però 
també pot estar present a les regions 
central o temporal. El ritme alfa es veu 
millor quan el pacient està en repòs 
amb els ulls tancats. Immediatament 
després de el tancament dels ulls, 
la seva freqüència pot augmentar 
transitòriament (el fenomen de 
“grinyols”).

El ritme alfa és atenuat o abolit 
per l’atenció visual ( g. 3-6) i afectat 
transitòriament per altres estímuls 
sensorials i per altres activitats d’alerta 
mental (p. Ex., Aritmètica mental) o per 
ansietat.

Quan les ones alfa del cervell dominen, 
és probable que estigueu relaxats. 
Tècniques de relaxació com l’atenció 
plena i la meditació poden ajudar a 
augmentar les ones alfa. Això, al seu torn, 
us pot ajudar a sentir-vos més tranquil, 
menys ansiós i, segons alguns estudis, 
fins i tot pot augmentar els vostres nivells 
de creativitat.

Eeghighaplpha



Ones beta baixes (12-15 Hz): conegudes 
com a ones “beta una” i associades 
principalment a concentracions 
introvertides i silencioses.

Ones beta altes (18-40 Hz): conegudes 
com a ones “beta tres” i associades a 
estrès, ansietat, paranoia, alta energia i 
alta excitació.

Les ones beta són ones cerebrals 
d’alta freqüència i baixa amplitud que 
s’observen comunament en estat de 
despert. Participen en el pensament 
conscient i el pensament lògic i solen 
tenir un efecte estimulant. Tenir la 
quantitat adequada d’ones beta ens 
permet centrar-nos. El protagonisme 
d’aquesta ona provoca ansietat, excitació 
elevada, incapacitat per relaxar-se i 
estrès, mentre que la seva supressió 
pot provocar TDAH, somiar despert, 
depressió i de ciència cognitiva. En 
condicions òptimes, les ones beta 
ajuden a l’enfocament conscient, la 
memòria i la resolució de problemes. 
Aquestes ones es poden dividir en tres 
classificacions específiques.
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Tot el cervell

Highbeta

Lowbeta Gamma
Normalment, s’entén que aquesta 
activitat reflecteix les connexions 
d’alimentació entre diferents 
regions cerebrals, en contrast amb 
la retroalimentació de les ones alfa 
a les mateixes regions. També s’ha 
demostrat que les oscil·lacions gamma 
es correlacionen amb l’activació de 
neurones individuals, principalment 
neuronals inhibidores, durant tots els 
estats del cicle despert-son. L’activitat de 
l’ona gamma és més important durant la 
vigília atenta i alerta.

Les ones cerebrals gamma són les 
ones cerebrals més ràpides produïdes 
dins del cervell. Les ones gamma 
tendeixen a mesurar més de 35 Hz i, de 
fet, poden oscil·lar  fins a 100 Hz.

Les ones gamma mostren que heu 
assolit la màxima concentració. Dit d’una 
altra manera, quan esteu intensament 
concentrat i el vostre cervell participa 
molt activament en la solució d’un 
problema, és probable que el cervell 
produeixi ones gamma. Us ajuden a 
processar informació.

A continuació, era de moment de pensar 
en l’estètica de les animacions. Com he 
comentat anteriorment, vull que siguin 
animacions abstractes, sense cap 
element reconeixible de forma directa. 

Vaig decidir agafar com a referent 
principal en aquest apartat a l’artista 
visual Refik Anadol, el qual, en moltes 
peces, fa ús de dades EEG pels seus 
visuals. 

4.3.3
Fase 3: Estètica 
de visualització 
de dades

Creació de les partícules 
a Touchdesigner

Em sembla molt interesant la manera que 
dona vida i comportament a les particules 

que apareixen en les projeccions.
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4.3.4
Fase 4: Música 
i visualització 
de dades
En relació a la música que acompanya 
els visuals, em baso en l’estudi 
What music makes us feel: At least 
13 dimensions organize subjective 
experiences associated with music 
across different cultures (2020) de Alan 
S. Cowen46, Xia Fang47, Disa Sauter48, i 
Dacher Keltner49. 

Científics de la UC Berkeley els quals 
han enquestat a més de 2.500 persones 
als Estats Units i a la Xina sobre les seves 
respostes emocionals a aquestes i   
a milers d’altres cançons de gèneres 
com rock, folk, jazz, clàssica, banda 
musical, experimental i heavy metal.

El resultat? L’experiència subjectiva 
de la música a través de les cultures 
es pot cartografiar dins d’almenys 13 
sentiments generals: diversió, alegria, 
erotisme, bellesa, relaxació, tristesa, 
somni, triomf, ansietat, por, molèstia, 
desafiament i sensació de bombament.

A partir d’aquest estudi, selecciono 
peces musicals amb melodies 
semblants a les seleccionades pels 
investigadors.  A partir d’aquí, recopilo 
les diferents dades que envia el sensor 
a l’ordinador en cada una de les 
peces musicals. Això es repeteix amb 
diferents usuaris. 

Posteriorment, realitzo uns barems 
on apareixen els màxims i mínims de 
cada una de les dades en escotar 
cada cançó. Per tal de poder definir i 
seleccionar els moments en què es 
visualitzaran canvis en les animacions.
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47Xia Fang, Departament de 
Psicologia, Universitat de York, 
Toronto, Canadà

48Disa Sauter, Departament 
de Psicologia, Universitat 
d’Amsterdam, Amsterdam, Països 
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49Dacher Keltner, Departament 
de Psicologia, Universitat de 
Califòrnia, Berkeley
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A continuació, em disposo a fer un 
assaig i extracció de dades a més 
persones. En aquest cas, realitzo una 
presentació prèvia per tal que els 
usuaris entenguin el concepte i el 
funcionament del projecte. 

4.3.5
Fase 5: Primers 
testos i 
modificacions
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Durant la durada d’aquest assaig vaig 
intercalar la meva interacció amb els 
diferents usuaris. En un principi estava 
al seu costat, em comentaven el que 
sentien i el que experimentaven a l’hora 
que em donaven feedback dels visuals i 
l’animació d’aquests. Posteriorment els 
deixava sols en l’espai.

Vaig observar que la voluntat 
d’interacció i control dels visuals era 
molt alta. Vaig aconseguir, a través de 
la formalització, plasmar un dels altres 
continguts i objectius del projecte, la 
voluntat de la gestió de les emocions. 

D’altra banda, vaig notar que en 
molts moments era molt difícil pels 
usuaris controlar del tot els visuals. 

Això era degut a la quantitat de 
dades entrants que hi havia del sensor, 
moltes de les quals depenien i eren 
alterades per altres. Va ser doncs quan 
vaig decidir centrar-me en les dades 
que tenia consciència empírica que 
es podien gestionar a voluntat i fer 
dependre els visuals d’aquestes.

Tanmateix, la projecció dels visuals no 
funciona. La meva intenció de simular 
una incisió a la paret on apareguessin 
les partícules no tenia sentit en un espai 
fosc, a més a més, treia protagonisme 
a les partícules. Així docs, vaig decidir 
deixar únicament les partícules.
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En realitzar un altre testatge, vaig 
percebre i sentir que tot funcionava 
com esperat. Els usuaris de forma 
autònoma entenien la instal·lació i el 
funcionament d'aquesta.
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https://vimeo.com/560399814



5. 6.
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CONCLUSIONS 
RESPECTE LES 

PROVES DE 
PROTOTIP

CONCLUSIONS  
FINALS

Durant les proves de funcionament del prototip de la instal·lació, 
m'adono que els usuaris acaben sent capaços d'interactuar amb 

els visuals, en tant que aquests estan directament lligats i vinculats 
a les seves sensibilitats i capacitat de gestió emocional.

Així, no hi ha dues animacions iguals, perquè els testimonis 
emocionals de cada un dels usuaris és també únic. Els 

espectadors presents en diverses sessions, comenten entre 
ells com cada animació és el retrat d'una persona, visualitzat 
i descobert a mesura que naveguem per la seva sensibilitat i 

reaccions emotives.

S'assoleix en aquestes proves, així, l'objectiu principal del projecte: 
d'una banda, mostrar l'afectació emocional que té en nosaltres un 
estímul extern; de l'altra, tenir consciència i constància d'aquesta 

afectació a través de les reaccions del nostre propi cos.

Durant el transcurs d'aquest projecte he après com començar 
a gestionar els problemes en els aspectes relacionats a la 

socialització, comentats a l'apartat 1.1. Ja no tinc por a obrir-me 
emocional ni sentimentalment. He comprès que tots necessitem 
escoltar, ser escoltats i gestionar de manera interna tot allò que 

percebem per tal de diferenciar allò que realment ens afecta.

En relació al descobriment personal i emocional a l'hora d'executar 
el projecte, ha estat molt enriquidor. Començaria i faria de nou 
el projecte de la mateixa manera si ho hagués de tornar a fer. 
Considero que el procés ha estat un gran aprenentatge, tant 

conceptual com formalment. El procediment formal destinat a la 
realització de tasques vinculades i lligades a la investigació teòrica.

D'altra banda, amb certa perspectiva, m'il·lusiona percebre 
que aquest projecte no acaba aquí. Aquest és l'inici d'un camí 

relacionat amb les emocions que tinc ganes de seguir descobrint.
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