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Abstract
“Viatge al Món de baix” sorgeix de dues in-
quietuds: la de mostrar la pràctica ancestral 
del xamanisme, i la de voler unir allò tecnològic 
amb allò espiritual.
Aquest projecte vol donar l’oportunitat a  
l’espectador de poder apropar-se i conèixer 
les pràctiques xamàniques i el coneixement 
ancestral,  basat en percepcions subjectives.
En el context occidental i científic en el qual  
vivim, es parla poc d’aquest sentir i/o perce-
bre, que és quelcom molt més habitual del que 
a simple vista sembla.
Sovint es prejutja tot aquell coneixement que 
per ara, no és demostrable per la ciència. La 
investigació ens ha portat a entendre que per 
trencar amb aquests prejudicis s’ha de poder 
experienciar i conèixer allò que s’està prejut-
jant, per tal de prendre consciència. Això im-
pacta directament amb el xamanisme, que és, 
a la fi, una pràctica vivencial. Si trenquéssim 
aquests prejudicis vers el xamanisme i/o altres 
pràctiques ancestrals, potser estariem més 
connectats uns amb els altres, i sobretot amb 
nosaltres mateixos.

Amb la intenció d’apropar el xamanisme a to-
thom, es va decidir dur a terme una recerca 
pràctica, basada en convidar a vuit persones 
de manera individual -la majoria escèptiques, 
de diverses edats, i que mai abans havien fet 
cap pràctica xamànica-. Van vivenciar una de 
les primeres pràctiques que es realitzen en 
el xamanisme transcultural: viatjar al “Món 
de baix” per tal de trobar l’Animal de poder. 
Aquest és una ajuda espiritual que pren la for-
ma d’un animal d’alguna manera significativa 
per a la persona.

Es van enregistrar les seves experiències i 
observar la seva visió anterior i posterior a la 
pràctica per a poder plasmar-ho en aquest 
projecte.
“Viatge al Món de baix” és la síntesi de les se-
ves experiències, que pren forma d’instal·lació 
audiovisual interactiva -formada per un tambor 
mecanitzat i d’un vídeo 360º de realitat virtual-.  
on es plasma de forma objectiva l’imaginari vi-
sual basat en el recull de percepcions de les 
experiències d’aquestes vuit persones.

coneixement ancestral - xamanisme - prejudicis - empatia - divulgació 
- instal·lació interactiva - vídeo 360 - realitat virtual - artefacte sonor
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Abstract
“Viaje al Mundo de abajo” surge de dos inquie-
tudes: la de mostrar la práctica ancestral del 
chamanismo y la de querer unir lo tecnológico 
con lo espiritual.
Este proyecto quiere dar la oportunidad al es-
pectador de poder acercarse y conocer las 
prácticas chamánicas y el conocimiento an-
cestral, basado en percepciones subjetivas.
En el contexto occidental y científico en el cual 
vivimos, se habla poco de este sentir y/o perci-
bir, que es algo mucho más habitual de lo que 
a simple vista pueda parecer.
A menudo se prejuzga todo aquel conocimien-
to que, por ahora, no es demostrable a nivel 
científico. La investigación nos ha llevado a 
entender que para romper con estos prejui-
cios se tiene que poder experienciar y conocer 
aquello que se está prejuzgando, para poder 
tomar conciencia. Esto impacta directamente 
con el chamanismo, que es, al fin, una práctica 
vivencial. Si rompiéramos estos prejuicios ha-
cia el chamanismo y/u otras prácticas ances-
trales, quizás estaríamos más conectados los 
unos con los otros y, sobre todo, con nosotros 
mismos.

Con la intención de acercar el chamanismo a 
todo el mundo, se decidió llevar a cabo una in-
vestigación práctica, basada en invitar a ocho 
personas de manera individual -la mayoría es-
cépticas, de varias edades, y que nunca antes 
habían hecho ninguna práctica chamánica-. 
Vivenciaron una de las primeras prácticas que 
se realizan en el chamanismo transcultural: 
viajar al “Mundo de abajo” para encontrar el 
“Animal de poder”. Éste es una ayuda espiri-
tual que toma la forma de un animal de alguna 
manera significativa para la persona.

Se grabaron sus experiencias para observar su 
visión anterior y posterior a la práctica con el 
fin de poder plasmarlo en este proyecto.
“Viaje al Mundo de abajo” es la síntesis de sus 
experiencias, que toma forma de instalación 
audiovisual interactiva -formada por un tambor 
mecanizado y de un video 360° de realidad vir-
tual-. donde se intenta plasmar de forma ob-
jetiva el imaginario visual basado en la compi-
lación de percepciones de las experiencias de 
estas ocho personas.

conocimiento ancestral - chamanismo - prejuicios - empatía - divulgación 
- instalación interactiva - video 360 - realidad virtual - artefacto sonoro
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Abstract
“Travel to the World below” arises from two 
concerns: that of showing the ancestral practi-
ce of shamanism, and that of wanting to unite 
technological with spiritual. This project’s pur-
pose is to give the opportunity to 
The spectator to approach and get to know 
shamanic practices and ancestral knowledge, 
based on subjective perceptions.
In the western and scientific context in which 
We live, there’s little debate about this feeling 
and/or perception, which is something much 
more common than it seems at first glance.
Often, all knowledge that for now is not de-
monstrable by science is prejudiced. The in-
vestigation has led us to understand that to 
break with these prejudices you must be able 
to experience and understand what is being 
prejudged, in order to gain awareness. This im-
pacts directly on shamanism, which is ultima-
tely a experiential practice. If we were to break 
these prejudices against shamanism and/or 
other ancestral practices, we would perhaps 
be more connected with each other, and above 
all with ourselves.

With the intention of bringing shamanism clo-
ser to everyone, it was decided to conduct a 
practical investigation, based on inviting eight 
people individually -most of whom were skep-
tical, of various ages, and who had never be-
fore done any shamanic practice-. They expe-
rienced one of the first practices performed in 
transcultural shamanism which was to travel to 
the “Lower World” in order to find the Animal 
of power. This is a spiritual aid that takes the 
form of an animal in some way meaningful to 
the person.

Their experiences were recorded and their pre-
vious and post-practice vision were observed 
so that they could be captured into this project.
“Travel to the World below” is the synthesis 
of their experiences, which takes the shape 
of interactive audiovisual installation compo-
sed by a mechanized drum and a 360º virtual 
reality video.  Where the visual imagination is 
objectively reflected based on the collection of 
perceptions of the experiences of these eight 
people.

ancestral knowledge - shamanism - prejudices - empathy - dissemination 
- interactive installation - video 360 - virtual reality - sound artifact
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1 Introducció 2 Objectius 
i motivacions

3 Metodologia

Entesa com a una guia de lectura de tota  
la documentació aquesta memòria es divideix 
en dos blocs:

Els objectius i la finalitat del projecte van  
lligades a les motivacions personals.

Primerament hi havia la intenció de voler  
connectar allò ancestral amb la tecnologia per 
honorar i agrair els orígens i aquestes pràcti-
ques que ens serveixen per a ser més cons-
cients, evolucionar i expandir-nos i crear un 
vincle amb els coneixements actuals.
Al concretar el tema d’ancestralitat a xama-
nisme, ja que a nivell personal és una pràctica 
que aporta un benestar i creixement perso-
nal, va sorgir la necessitat de mostrar-lo per a  
donar-lo a conèixer i així pogués arribar a ser 
beneficiós per a més persones.

El repte, els prejudicis que segueixen havent-hi 
-per sort, sembla ser que cada cop menys-  
envers a aquestes pràctiques.

Els processos que s’ha seguit per aconseguir 
les dades necessàries per desenvolupar el 
projecte han estat primerament de recerca de 
referents especialitzats en els temes -per a do-
cumentar la part teòrica-.

Un cop arribades a unes conclusions es va 
dur a terme una recerca pràctica per a poder 
extreure informació per a decidir i elaborar els 
objectes de disseny. 

Per últim, hi ha hagut els processos propis de 
creació d’un vídeo, utilitzant la tècnica del 3D, 
Storyboard, Animàtica, proves pel que fa a 
l’experiència 360º i exportació… i d’un artefac-
te sonor creat amb Arduino i els seus respec-
tius components que forma part i acompanya 
l’audiovisual.

-La part d’investigació teòrica, on es troba  
el seu contingut que va d’allò general allò  
concret.
-La part de Disseny, on es mostren les de-
cisions experimentals i de formalització  
i s’explica el procés de creació dels objectes.

En cada apartat es troben també els anàlisis 
respectius i les conclusions.

Viatge al Món de baix Treball Final de Grau - Disseny Audiovisual BAU - Curs 2021·20221 · 2 · 3
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Investigació

-Me gusta ver -dijo Don Juan Matus- porque sólo viendo puede  
un hombre de conocimiento saber. 
-¿Qué clase de cosas ve usted? 
-Todo. 
-Pero yo también veo todo y no soy un hombre de conocimiento. 
-No. Tú no ves… Tú solamente miras la superficie de las cosas. 

Carlos Castaneda, 1974
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4 Valor, Creença, Espiritualitat i Religió

4.1 Definicions

Per poder entrar en context, i comprendre de millor manera els continguts 
de la investigació, es veu necessari clarificar aquests conceptes.

Valor és la qualitat o el conjunt de quali-
tats que fan que alguna cosa o alguna persona 
sigui preuada.
Riba també cita a Francesc Torralba Rosselló, 
catedràtic de filosofia a la Universitat Ramon 
Llull, filòsof i teòleg. Que en el seu llibre, “Va-
lor de tenir valors” (2012), explica que els va-
lors són la força de la creença. Podem dir que 
el valor inclou un conjunt de propietats com 
l’abast de la força, la significació d’una cosa, 
acció, paraula, expressió, etc. També és el co-
ratge per emprendre grans afers, i per afrontar 
els perills sense por. 
Torralba introdueix el concepte del valor com a 
element, essencial i desitjat, de la nostra con-
ducta humana.

Creença és tot acte de creure. És 
allò que un mateix creu com a principi i consi-
dera veritable. S’accepta com a cert, malgrat 
que no està verificat, i de fet no és verificable.
S’utilitza principalment en matèries religioses, 
malgrat que té més connotacions des d’altres 
dimensions. 
Riba (2019) també relaciona creença i religió 
aportant que freqüentment es relacionen les 
creences amb la religió, malgrat que les creen-
ces no cal que siguin necessàriament espiri-
tuals o religioses.

Lydia Riba i Bellera, infermera i doctorada el 2016 amb 71 anys, en la seva 
tesi “Les creences i valors al pla de cures: suport per a l’abordatge i la valo-
ració” (2019), defineix valor i creença de la següent manera:



9

Viatge al Món de baix Investigació · 4.1Treball Final de Grau - Disseny Audiovisual BAU - Curs 2021·2022

Religió
Segons el Descriptor en Ciències de la Salut 
(DeCS, 2014) la religió és un conjunt de creen-
ces relatives a la naturalesa, causa i propòsit 
de l’Univers, en especial quan es consideren 
com la creació sobrehumana, que sovint impli-
ca pràctiques devotes i rituals sota un codi mo-
ral per a la conducta dels assumptes humans. 
Cada religió o grup confessional es desenvo-
lupa de manera diferent; alguns són escissions 
d’altres. Hi ha una gran variabilitat, encara que 
moltes religions tenen punts en comú.

Cada confessió comporta una sèria de normes 
morals per obtenir una millora de conducta in-
dividual i social, així com també una sèrie de 
pràctiques rituals com oració, lectures, salms i 
fins i tot el sacrifici no cruent, per tal de donar 
sentit i valor transcendental a la vida terrenal, 
Riba (2019). 
Cita a Piles (2009) que afirma que és pos-
sible que tots tinguem la idea que l’es-
piritualitat és molt més àmplia que la 
religió. És cert: una persona pot ser molt es-
piritual, però no cal que sigui religiosa, ni te-
nir la necessitat de pertànyer a cap confessió.  

La religió està connectada amb la vida espiri-
tual de l’ésser humà, però també és cert que 
l’espiritualitat no sempre es manifesta davant 
d’una religió.
 
Es pot dir que des de la hipòtesi científica, el 
treball de Ruse (2010) ofereix una nova anàlisi 
de la relació que, suposadament, existeix entre 
la ciència i la religió, Riba (2019).
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Espiritualitat
Ramon M. Nogués, catedràtic emèrit de la Uni-
tat d’Antropologia Biològica a la Facultat de 
Ciències i a la de Ciències de l’Educació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, coor-
dinador del programa TREVA (Tècniques de 
Relaxació  Espiritual Aplicades a l’Aula), en 
el document “Animals espirituals, Perifèria. 
Cristianisme, Postmodernitat, Globalització” 
(2021) exposa que l’espiritualitat és un àmbit 
que abasta tot el món mental de l’individu. 
Ens afecta i ens implica pel que fa a propòsits, 
valors, benestar i pau, creixement personal i 
obertura a allò transcendent, sigui quin sigui el 
significat que es doni al terme “transcendent”.
Aquests estats interiors estan vinculats amb 
el jo, la naturalesa, allò sagrat, el concepte 
de comunitat, l’existència d’un ésser superior 
(Déu), la vida després de la mort, i les mateixes 
dimensions artístiques que ens permeten anar 
“més enllà” de les sensacions més immedia-
tes.

Com explica M. Nogués (2021) existeixen 
pràctiques, dins de gairebé totes les tradicions 
espirituals, pel treball del jo. Aquestes, com 
per exemple la meditació, treballen sobre els 
aspectes cognitius, emocionals, somàtics…

per a poder aprendre i evolucionar de la pròpia 
experiència del viure.

Riba (2019) afirma que l’espiritualitat és una ri-
quesa de tota la humanitat. Que tard o d’hora, 
l’ésser humà es qüestiona el sentit de la seva 
pròpia existència, el seu futur i la seva llibertat. 
També indica, com tanmateix afirma M. No-
gués (2021), que l’espiritualitat és personal, 
forma part d’un procés individual i de creixe-
ment.
Riba (2019), afegeix que gran escala, al com-
partir afinitats, pot convertir-se en un fenomen 
social i donar lloc a diferents grups confessio-
nals.

Així doncs, podem separar espiritualitat de re-
ligió però no religió d’espiritualitat.

Per altre banda, una manera desde la cosmo-
visió xamànica de definir l’espiritualitat és que 
l’espiritualitat és la connexió amb el que és 
diví, entenent per diví la vida, l’existència.

Més endavant es parlarà concretament de xa-
manisme. 
Abans de parlar d’aquesta pràctica concreta 
es parlarà, en el següent apartat, de pràcti-
ques i coneixements ancestrals, de les seves 
diferències i punts en comú.
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5 Pràctiques Ancestrals
Tenint en compte les definicions de l’apar-
tat anterior podriem entendre com a pràcti-
ques ancestrals al conglomerat heterogeni 
de coneixements espirituals que utilitzaven 
els nostres avantpassats de temps remots. 
Servien per conèixer-se un mateix, gua-
rir i guarir-se tant en l’àmbit físic, emo-
cional, mental i/o espiritual. Moltes de les 
quals entenien una correlació del conjunt 
i les parts.
Avui en dia, moltes d’aquestes pràctiques, 
segueixen en vigència perquè segueixen pro-
porcionant benestar a aquelles persones que 
les empren.

A continuació s’esmenten diferents pràcti-
ques, amb una definició concisa, que actual-
ment es continuen fent, que segurament han 
patit una evolució i/o n’han sorgit d’altres més 
antigues.
Aquestes són diverses i no necessàriament 
comparteixen origen, mètode, cultura... Però 
el que si comparteixen és el fet de procurar 
ajudar a les persones:

-Xamanisme, aportar sanació mitjançant la re-
collida d’informació a través d’un estat alterat 
de la consciència, que s’aconsegueix utilitzant 
la música com a vehicle.
-Registres Akashiks, accedir als coneixements 
i informació compartida per a aportar sanació.
-Reiki, fer servir l’energia del cos del practicant 
mitjançant les mans per equilibrar l’energia del 
cos que rep la sanació.
-Acupuntura, aplicació d’agulles en el cos del 
qual rep la sanació per redirigir l’energia del 
cos
-Ioga, conjunt de postures i exercicis dissen-
yats per al benefici mental, emocional, corpo-
ral i espiritual de les persones.
-Meditació, l’art d’estar present.
-Astrologia, l’estudi de les influències dels as-
tres en el nostre entorn i en nosaltres mateixos.
-Numerologia, la interpretació dels números 
que ens conformen i la seva influència en no-
saltres.
-Geometria Sagrada, l’utilització de l’energia 
que transmeten les figures geomètriques vo-
lumètriques, com els sòlids platònics.
-Teràpia amb cristalls, la utilització de l’ener-
gia dels minerals gràcies a les seves composi-
cions per a aportar sanació.

-Tarot, utilització de cartes per a la interpreta-
ció i aportació de benestar.
-Runes vikingues, utilització de pedres amb 
l’alfabet viking per a la interpretació i aportació 
de benestar.
-Hipnosis, redirigir mitjançant un estat alterat 
de la consciència al que rep la sanació.
-Plantes medicinals, rituals com, per exemple, 
amb ayahuasca per al creixement personal.
-…
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Els punts que comparteixen aquestes pràcti-
ques són:

-Ajudar a les persones mitjançant allò natural: 
el cos, els sentiments, l’energia, la naturalesa 
humana… 
-Sovint s’ajuden de recursos externs, diferents 
elements com, plantes, minerals, agulles, car-
tes, instruments musicals… 
-Totes aquestes pràctiques anomenades com-
parteixen també la part espiritual i, encara que 
venen de diferents cultures, no fa falta estar 
subjecte a cap religió per practicar-les i/o rebre 
els seus beneficis.
-Aportar benestar.
-Però sobretot, el que és imprescindible és la 
persona que imparteix les pràctiques, les per-
sones facilitadores, pel coneixement, el com-
partir, la percepció i la intuïció.

5.1 Intuïció
La intuïció, es podria dir, és una de les peces 
clau dins de moltes d’aquestes pràctiques, 
tanmateix com ens és d’utilitat dins la nostra 
vida cotidiana. 
En molts moments de la vida, tant siguin quo-
tidians o en situació de perill, ens valem de la 
intuïció per prendre decisions.
La paraula intuïció ve del llatí “intuitio” que vol 
dir “mirar cap endins” o “contemplar”.

Jean-Pierre Garnier Malet, Doctorat en Física i 
pare de la Teoria del Desdoblament del Temps 
parla sobre la intuïció, (1988). Explica, en una 
entrevista publicada a You Tube (2018), que 
es tracta d’una teoria universal.
Totes les partícules estan desdoblades, això 
se sap científicament, i tot en l’univers està 
desdoblat.
Les persones som un conjunt de partícules, 
per tant estem desdoblades, i antigament, es 
pensava que les partícules al ajuntar-se per-
dien el seu caràcter, sent això totalment il·lò-
gic. No només no perden el seu caràcter sinó 
que aporten nova informació.
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Totes les persones en un moment donat po-
dem utilitzar la intuïció. Per tant, no té més 
validesa que l’empri una persona o una altra 
perquè és personal. 
La intuïció acaba sent un coneixement clar i 
pràctic que un mateix té i necessari per a viure, 
com diu Garnier, 2018.

No només la intuïció és una de les peces clau 
dins de les pràctiques ancestrals, i ens és 
d’utilitat dins la nostra vida cotidiana, sinó que 
la finalitat última d’aquestes pràctiques al cap i 
a la fi és aportar benestar. 
Com es mencionava anteriorment aquestes 
pràctiques es vinculen amb l’espiritualitat, M. 
Nogués (2021), que treballen el jo i sobre as-
pectes cognitius, emocionals, somàtics… per 
a poder aprendre i evolucionar de la pròpia ex-
periència del viure.
Aquest benestar s’aconsegueix gràcies a un 
procés personal individual i de creixement, M. 
Nogués (2021) i qüestionant-se el sentit de la 
seva pròpia existència, el seu futur i la seva lli-
bertat, Riba (2019).

Les pràctiques anomenades anteriorment són 
vies per les quals poder desenvolupar-nos es-
piritualment i créixer com a persones per a te-
nir un major benestar.
Una de les que s’anomenaven i és en la qual 
se centra el projecte és la pràctica del xama-
nisme, en concret el xamanisme transcultural. 
És una d’aquestes vies, la més antiga que es 
coneix, i que fa un ús constant de la intuïció. 

Més endavant se citarà a Blanca Pelcastre-Vi-
llafuerte que parla sobre el pensament màgic 
(1999) relacionant-lo amb el xamanisme i que 
va estretament lligat amb la intuïció, ja que no 
deixa de ser un aspecte intuïtiu.

Primerament, en el següent apartat es parlarà i 
definirà allò que s’entén per xamanisme.

La pregunta que ens hem de fer envers el des-
doblament és el perquè, i diu així: 
Si jo puc viure en dos temps diferents -tenint 
en compte que un segon en un lloc són mi-
lers de segons en un altre- en espais idèntics. 
En un d’aquests espais hi ha algú que es fa 
una pregunta que no té temps a respondre’s, 
però en l’altre lloc té temps a contestar-se la 
pregunta. De tal manera que aquell que no té 
temps té la resposta a la seva pregunta al ma-
teix temps que es fa la pregunta. Inclús té la 
sensació que la resposta és ell qui l’ha fabricat, 
que l’ha anticipat. 
Aquí Garnier fa un incís, dient que això explica 
la intuïció, l’anticipació, l’instint de supervivèn-
cia… I que necessitem això per a viure i que 
no és d’estranyar que hi hagi quelcom científic 
darrere. Després continua:
La teoria diu que aquell que realitza una pre-
gunta, mai obté la resposta d’aquell que la 
dona. No té respostes a preguntes que el se-
gon es fa i que el primer no ha tingut temps a 
fer-se. Sinó que és gràcies, aleshores, a una 
tercera persona que respon a les preguntes del 
segon per intercanvis d’informacions en temps 
imperceptibles.

La Teoria del Desdoblament del Temps és molt 
antiga, però científicament ha caigut en desús.

Garnier Malet, Jean-Pierre. (2018)
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Nova York, se’l coneix per tornar a apropar el 
xamanisme a occident després d’una inves-
tigació transcultural de camp. Va viure amb 
indígenes de l’Alt Amazones, Mèxic, Perú, en 
l’Àrtic de Canadà, Samiland, i la costa oest de 
Nord Amèrica.
Per la seva investigació explica que el signifi-
cat de la paraula xamà és “el que veu”, “el que 
sap”.

Harner, afirma que el xamanisme no és un sis-
tema de creences, no és un dogma ni una reli-
gió, és un mètode. És una porta directe a l’es-
piritualitat desde la posició més terrenal.
Com també afirmen María Luisa Freijeiro Gon-
zález i Héctor Adell Gayete, que van formar 
part de la facultat docent de Foundation for 
Shamanic Studies, creada per Michael Harner, 
i fundadors de Estudios Chamánicos a Espan-
ya (2014), és una metodologia, un seguit de 
passos que porten a un lloc o a una finalitat 
que permet connectar directament amb una 
realitat no-ordinaria i altres éssers. És un camí, 
una ensenyança on no hi ha una única mane-
ra d’arribar a la finalitat. És una experiència no 
competitiva, vivencial, útil per a l’autoconeixe-
ment i la sanació que cada cultura ha après.

Mircea Eliade, antropòleg, filòsof i historiador, 
escritor de “Chamanismo y las Técnicas Ar-
caicas del Éxtasis” (1951), després de la seva 
investigació va arribar a la conclusió que el xa-
manisme és anterior a les altres tradicions es-
pirituals en el planeta. 

Manuel Almendro, Llicenciat en Psicologia i en 
Filología, per la Universitat de Barcelona i doc-
torat en Psicologia per la Universitat Autònoma 
de Madrid, en el seu llibre “Chamanismo, la vía 
de la mente nativa” (2008), diu que la paraula 
xamà ve del tungu (Àsia central, Sibèria) en-
cara que els filòlegs discrepen del seu origen. 
Aquesta paraula és la que finalment s’ha ac-
ceptat a occident i semànticament vol dir “co-
neixement” i “calor”. Encara que la paraula ve 
de Sibèria la pràctica del xamanisme és pre-
sent a tots els continents.

Michael Harner, doctorat en la Universitat de 
California-Berkeley, professor i conseller del 
departament d’antropologia de la Facultat per 
a Graduats de la Nova Escola per a la Investi-
gació Social en Nova York i professor a Colum-
bia, Yale, i UC Berkeley. També va ser director 
d’antropologia en l’Acadèmia de Ciències de 

6 Xamanisme
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La figura del xamà és la persona que viatja a 
altres realitats i troba les seves ajudes espi-
rituals gràcies a l’èxtasi (formes alterades de 
consciència) per a aportar sanació, com afirma 
Eliade (1951).
Els xamans són els guardians d’un corpus 
d’antigues tècniques que utilitzen per aconse-
guir i mantenir el benestar i la sanació per a 
ells mateixos i els membres de les seves co-
munitats, Harner en “The Way of the Shaman” 
(1980).
Freijeiro i Adell (2018) expliquen que l’objectiu 
dels xamans no és trobar la il·luminació sinó la 
connexió.
Hi ha tres maneres d’esdevenir xamà: sent fill 
de o nét de, haver passat per l’experiència de 
tornar de la mort i aprendre-ho d’un mestre; 
És sempre la comunitat qui otorga el títol de 
xamà.

Ana María Llamazares, antropóloga por la Uni-
versidad de Buenos Aires, docente universita-
ria, conferencista i investigadora del CONICET, 
en l’article “Arte chamánico visionario. Una in-
vitación al cambio de paradigmas” (2015), cita 
a Jean-Patrick Costa on en el seu llibre “Los 
chamanes ayer y hoy” (2003) diu:
“Para los pueblos chamánicos no existe una 
separación radical entre el mundo aparente y 
el mundo invisible: pertenecemos a un sola y la 
misma entidad indisociable en la que nos ha-
llamos inmersos” 
Després afirma que la realitat és molt més gran 
i profunda que el que veiem i toquem, és quel-
com més vast i subtil distribuït per tot el cos-
mos o circulant a través d’ell.

Llamazares (2015), explica que per a la cos-
movisió xamànica les barreres entre mons 
són subtils i poroses, són tan sols un vel. Els 
xamans per tant poden interpelar a aquests 
mons, i a altres forces, com aquestes poden 
fer-ho en la realitat ordinaria per a comuni-
car-se amb els humans.

Havent introduït el xamanisme en termes ge-
nerals cal diferenciar que hi ha diversos xama-
nismes que s’anomenen en el següent apartat.
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Freijeiro i Adell (2018) ho resumeixen de la se-
güent manera:
 Xamanisme cultural: se situa en una re-
gió concreta amb les seves costums i creen-
ces, pròpies de la seva comunitat. Hi ha di-
ferència en la cosmovisió.
 Xamanisme Universal/transcultural: en 
el que concorden i són comuns els xamanis-
mes culturals.

Per tant, tots els xamanismes culturals com-
parteixen el fet de treballar juntament amb 
ajudes espirituals, encara que cada cultura té 
figures concretes i/o pròpies del lloc i de cada 
persona, i aquest fet es veu reflectit en el xa-
manisme transcultural.

El xamanisme transcultural, altrament anome-
nat xamanisme universal o neoxamanisme, 
és originari de Michael Harner (1980) i no està 
subjecte a cap grup cultural.
Aquest inclou les característiques que són 
comunes al xamanisme de diferents cultures, 
com el viatge xamànic i el traball amb esperits 
guies d’ajuda per a aportar sanació.

Busca ampliar la conciencia a través de tèc-
niques xamàniques clàssiques sense drogues; 
com també poder-les aplicar dins la nostra 
vida cotidiana, Harner (1980).
Freijeiro i Adell (2018) expliquen que només un 
15% dels xamans utilitzen plantes amb princi-
pis psicoactius i no és necessari consumir-ne 
per a arribar a un estat alterat de consciència. 
Mentre es fan diferents activitats com meditar, 
ballar, correr… Es pot arribar a aquest estat.

6.1 Xamanisme Cultural i Xamanisme Transcultural

A continuació s’explica una de les primeres 
pràctiques que es realitzen dins del xamanisme 
transcultural que serveix per a poder contac-
tar amb una d’aquestes ajudes pròpies i que a 
més és d’on sorgeix el nom d’aquest projecte.
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Adell (2018). En altres cultures se’l podria an-
nomenar angel de la guarda.
A part de l’Animal de poder personal també 
en poden existir d’altres que apareixen en mo-
ments concrets per a aportar algun benefici a 
les persones, Freijeiro i Adell (2018).

La informació que proporcionen les ajudes 
arriba de diferent forma per a cada persona. És 
“un nou llenguatge” que cadascú ha d’apren-
dre, depenent la forma en la qual percep, per 
a poder comunicar-se i entendre’s amb les se-
ves ajudes, Freijeiro i Adell (2018).
Llamazares (2015) explica que el perceptible 
pels nostres sentits físics és tan sols la punta 
de l’iceberg i que aquestes formes de comu-
nicació, de les quals també en parlen Freijeiro 
i Adell (2018), són un llenguatge simbòlic que 
s’inscriuen dins d’una visió més extensa de la 
realitat, és a dir, en comptes de mirar la realitat 
poder veure-la. 
El “mirar” és la nostra forma habitual occiden-
tal d’estar en el món, creient-lo restringit a la 
realitat física ordinària. I el segon, fet de “veu-
re”, es desplega com una obertura percepti-
va que permet captar directament el flux més 
subtil de l’energia.

Com s’explicava al principi de l’apartat és la 
tradició espiritual coneguda més antiga en el 
planeta, Eliade (1951), per tant les pràctiques 
del xamanisme s’han de tractar amb respecte, 
ja que no tenen una finalitat lúdica i recreativa, 
Freijeiro i Adell (2018).

El viatge xamànic és una de les pràctiques 
més distintives que consisteix en viatjar a al-
tres móns gràcies a un estat alterat de la con-
ciència, Eliade (1951). Serveix per a descubrir 
i accedir a mons espirituals, per a contactar i 
conèixer a les ajudes espirituals -guies, mes-
tres, protectors- i através d’elles aportar sana-
ció, Freijeiro i Adell (2018).

Com afirmen Freijeiro i Adell (2018), un xamà 
per ell mateix no té poder, és gràcies a la con-
nexió amb les seves ajudes que l’obté. Aques-
tes ajudes assoleixen una “forma” -depenent 
de la percepció- significativa per al practicant 
per a que sigui més fàcil d’integrar i/o assumir, 
rebre la informació… 
L’Animal de poder és una d’aquestes ajudes la 
qual es presenta en forma d’animal. És un es-
perit informe que cada persona té i que acom-
panya i protegeix durant tota la vida, Freijeiro i 

6.2 El Viatge xamànic i l’Animal de poder
“Veure” la realitat és un paradigma cosmològic 
integrador, dinàmic i paradòjic, on l’essència 
de l’univers no és la matèria sinó l’energia; on 
allò permanent no és el que existeix, sinó allò 
que va fluint a través del canvi i la transforma-
ció.
En eludir la barrera de la consciència ordinària, 
en veure en comptes de mirar, s’obren altres 
mons, una successió de plans superposats o 
paral·lels on és possible fluir i transfigurar-se 
en multiplicitat de formes i naturaleses.

Allí, on Occident es deté ―la realitat física―, 
és exactament on comença el viatge xamànic.

Llamazares, (2015)

L’estat alterat de consciència, com el va ano-
menar Eliade (1951), s’aconsegueix sense fàr-
macs per mitjà d’un so repetitiu. En el xama-
nisme transcultural s’utilitza el tambor a mode 
de vehicle per assolir aquest estat encara que 
no és necessari que el so el produeixi un ins-
trument musical, Freijeiro i Adell (2018).
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A continuació s’explica una la pràctica que 
uneix aquests dos conceptes: el viatge xama-
nic, utilitzant el so repetitiu d’un tambor, per 
a trobar una ajuda espiritual pròpia que pren 
forma d’animal.

Per a la realització d’aquesta pràctica hi ha uns 
passos que s’han de seguir i és important rea-
litzar-la amb unes condicions favorables, Frei-
jeiro i Adell (2018).
 Primerament serà necessari tenir la in-
tenció clara, en aquest cas, viatjar al Món de 
baix per a trobar l’animal de poder.
 El Món de baix és un d’aquests mons 
dins d’una realitat superposada a la nostra 
com s’anomenava anteriorment. Al qual s’hi 
pot accedir gràcies al ritme del tambor i tenint 
un lloc que serveixi d’entrada.
Aquest ha de ser un lloc real al qual s’hi tin-
gui algun tipus de vincle/apreci per a facilitar 
el viatge. Pel qual s’entrarà i es realitzarà un 
descens en vertical i no en diagonal.
 El següent pas serà, un cop havent sen-
tit que ja no es pot baixar més i que s’ha arribat 
a un altre lloc, demanar que es presenti l’ajuda 
espiritual en forma d’animal.
 Quan algú es presenti preguntar i confir-
mar si l’és.
 Un cop obtinguda la informació despe-
dir-se i fer el viatge de tornada recorrent el ma-
teix camí pel qual s’ha arribat.

Aquestes serien les pautes a seguir però s’ha 
de tenir en compte que les percepcions de 
cada individu són diverses i per tant les expe-
riències i sensacions que es tenen al realitzar 
aquesta pràctica poden ser diferents.

A continuació, s’explica un experiment relacio-
nat amb el tambor i el viatge xamànic on en els 
resultats es confirmen aquesta afirmació.
És gràcies, en part, a aquest experiment del 
ritme del tambor que en sorgeix l’experiment 
de fer la pràctica del viatge per a trobar l’Ani-
mal de poder. I així poder desenvolupar els ob-
jectes que comprenen aquest projecte.
Aquest s’explica en l’apartat de Disseny. 

En el llibre “Las cuatro sendas del chamán” 
(1998) de Angeles Arrien, antropòloga, edu-
cadora, professora i consultor cultural espe-
cialitzada en el folklore basc, en l’Apèndix E 
es menciona el resum de la tesi de Melinda C. 
Maxfield: Effects of Rhythmic Drumming on 
EEG and the Subjective Experience, presen-
tat devant la facultat de l’Institut de Psicolo-
gia Transpersonal de Menlo Park, California 
(1991), on parla del viatge xamànic amb l’ús 
del tambor i l’estudi que du a terme. 

Melinda va ser alumna d’Arrien, durant el doc-
torat, en l’assignatura de xamanisme on feia 
una síntesi dels principis universals presents 
en la sabiesa de les cultures aborígens. 
Melinda explica que va dur a terme la pràctica 
de viatjar al Món de baix per a trobar el seu 
animal de poder i que va ser una experiència 
molt profunda per a ella. Es preguntava i l’intri-
gava el funcionament d’aquella pràctica i la ni-
tidesa en les sensacions i imatges visuals que 
havia experimentat.

Al principi de l’apartat se cita a Babatunde 
Olatunji, un percusionista nigerià que diu:
En el lloc d’on vinc diem que el ritme és l’ànima 
de la vida, perque tot l’univers gira al voltant 
del ritme, i quan el perdem, es quan ens po-
sem en problemes. 
Per aquesta raó el tambor juntament amb la 
veu humana és el nostre instrument més im-
portant, és especial.

Trobo remarcable aquesta cita pel fet de tenir 
en compte, com s’ha anat anomenant, el fet 
de tenir en compte les visions i coneixements 
d’altres cultures.

Viatge al Món de baix Investigació · 6.2Treball Final de Grau - Disseny Audiovisual BAU - Curs 2021·2022
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Més endevant C. Maxfield (1991), menciona 
que  l’experiment parteix de la hipòtesi: quan 
es fa un viatge amb tambor s’arriba a un es-
tat alterat de la consciència relacionat amb un 
tipus d’estat meditatiu però no exactament 
igual.
El que feia que fos comprobable medint l’ac-
tivitat elèctrica del cervell amb una màquina 
d’electroencefalogrames.
Per a dur a terme l’experiment va fer experi-
mentar a persones que no coneixien el xama-
nisme ni els viatges amb tambor aquests rit-
mes en un laboratori on pogués medir les ones 
cerebrals i veure si sorgien patrons.
Per a compendre els resultats C. Maxfield 
(1991), ens explica que hi ha quatre classifica-
cions d’ones cerebrals.
En les pràctiques espirituals com la medita-
ció i el yoga augmenten les alfa i/o tetha, dos 
d’aquestes classificacions, on les tetha carac-
teritzen als meditadors veterans que són ca-
paços de mantenir la seva autoconsciència 
intacta i romandre en un estat d’alerta durant 
aquesta pràctica.

Es van dur a terme 3 sesions a cada un dels 
12 participants als quals sels hi va posar uns 
electròdes per enregistrar activitat cerebral de 
diferents llocs del còrtex. 
Durant aquestes sesions es van reproduir unes 
cintes que contenien diversos ritmes de tam-
bors xamanics enregistrats en un estudi de 
grabació.
El que se’ls va dir als participants va ser que 
s’estiressin, es relaxessin, escoltessin els rit-
mes i miressin d’estar-se quiets per evitar dis-
traccions.

Els resultats van ser que la investigació confir-
ma que l’ús del tambor en pràctiques, rituals i 
cerimònies de cultures indígenes tenen efectes 
neurofisiològics específics i és capaz de sus-
citar canvis temporals en l’activitat elèctrica 
cerebral i, per tant, facilita l’aparició d’imatges 
i una possible entrada en un estat alterat de 
consciència, especificament xamanic.

Dels ritmes que es van emplear en les graba-
cions el d’entre 4 i 4,5 cops de tambor per se-
gon es el que millor indueix a les ones tetha. 
On 7 dels 12 participant van mostrar patrons 
d’aquestes ones.

Els 12 participants van percebre algun tipus 
d’imatge i per a 8 d’aquests van ser vividas.
Es proposa també la hipòtesi de que l’augment 
de la capacitat de percebre imatges és un re-
sultat directe d’una major presència de la fre-
qüéncia tetha.

Les persones van documentar de manera oral 
i escrita les seves experiències que posterior-
ment es van classificar en aquest llistat:
-Sensacions de moviment, 10/12 persones.
-Energetització, 9/12 persones.
-Fluctuacions de temperatura, 6/12 persones.
-Relaxació, agudesa/claretat, 5/12 persones.
-Incomoditat, 5/12 persones.
-Experiencia de sortir del cos/visitacions, 3/12 
persones.
-Imatges, 12/12 persones: 
 Vivides, 8/12 persones.
 Aborígens, 9/12 persones.
 Animals, paissatges, 7/12 persones.
 Persones, 9/12 persones.
 Viatge, 5/12 persones.

La majoria dels participants també van ser 
conscients d’un canvi qualitatiu en el seu fun-
cionament mental.
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Així doncs, com s’esmenta al final de “Las 
cuatro sendas del chamán” (1998), les tradi-
cions orals que vinculen el só del tambor amb 
les realitats no ordinàries són vàlides.  

Per altra banda, Michael Harner afirma: 
“És extremadament dificil que s’emeti un judici 
imparcial sobre la validesa de les experiències 
en estats de consciència alterada… Les per-
sones que tenen més prejudicis contra el con-
cepte de realitat no ordinaria són les que mai la 
han experimentat.”

És per això que en el següent apartat es parla 
del repte de l’acceptació social del xamanisme 
en el context occidental.
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Tanmateix com es feia en els primers apartats, abans d’entrar en els prejudicis conctrets que 
hi pot haver envers aquesta pràctica és important definir que són els prejudicis. Segons el Dic-
cionari manual de la llengua catalana un prejudici és la idea o opinió preconcebuda amb què es 
jutja un individu, un grup o una actitud sense tenir-ne un coneixement just i complet.

7 El repte de l’acceptació social 
del xamanisme: Els prejudicis

7.1 Definició de prejudici
Aina Labèrnia Romagosa, directora de Màs-
ter en Desenvolupament, Cooperació i Acció 
Comunitària i secretaria Acadèmica, Cap de 
Política Lingüística i professora titular (Facultat 
Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull), al lloc 
web de la Facultat Pere Tarrés (2018) explica 
que prejutjar, posar etiquetes, forma part de la 
naturalesa humana per tal de decidir si una de-
terminada situació, persona o cosa és segura 
o ens resulta coneguda. Però que, si pel nostre 
context i experiències, hem tingut poc accés 
a persones i situacions diferents, és fàcil que 
percebem que la pròpia experiència és la real. 
Així doncs, tot allò que se’n desvia, aparta, és 
diferent, desconegut ho percebrem com si fos 
perillós, fins hi tot una amenaça.

És quan ens trobem amb les diferències, que 
se surten de la nostra zona de confort, quan 
tendim a prejutjar.
Al final proposa: Hem de percebre la diferència 
com una amenaça o com una oportunitat?

Mercedes Sánchez Sainz,  Melani Penna Tos-
so i Belén de la Rosa Rodríguez, de la Facul-
tat de Ciències de l’Educació de la Universitat 
de Granada, en el llibre “Somos como somos” 
(2016), ens parlen de l’atenció a la diversitat i la 
inclusió educativa. 
Parteixen de la visió que totes les persones 
posseïm prejudicis contra tot el que no es con-
sideri “normal”. Elles, en concret, parlen del 

gènere i afirmen que això és degut al sistema 
binari heteronormatiu imposat pel model so-
ciopolític occidental que limita a cada gènere 
assignant-los uns rols, discriminant als qui in-
tentin transgredir-los.

Però al final els prejudicis acaben afectant en 
tots els àmbits, com diuen elles contra tot el 
que no es consideri com a “normal”.
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Francesc Torralba, filòsof, doctorat en ètica en 
la Universitat Ramón Llull, Lluis Duch, antròpo-
leg i monje del Monestir de Montserrat i Jordi 
Pijem, doctorat en filosofia, en una entrevista a 
RTVE, “Para todos la 2” (2020), també parlen 
sobre els prejudicis.
Jordi Pijem (2020) explica que tot el que fem ve 
d’unes actituds -més o menys conscients- que 
estan basades en uns valors -conscients- i que 
sota la superficie sempre unes creences posi-
tives i uns prejudicis negatius -inconscients-.
Lluis Duch (2020) aporta que hi ha tant prejudi-
cis negatius com positius. Els positius (que en 
Jordi anomenava creences) en aquest cas són 
aquells que donem per garantits, ens aporten 
seguretat i estabilitat, per exemple, l’amor que 
té una mare cap al seu fill. El fill no es qües-
tiona aquest amor, no el posa en dubte. Quan 
un prejudici positiu es trenca es crea una frag-
mentació i una desconfiança que surten de 
l’emoció perque no és quelcom argumentatiu.

Francesc Torralba (2020) indica que el judici 
anticipat que fem d’alguna cosa, d’una reali-
tat, d’un material, d’una cultura, d’una religió… 
Marca la nostra manera de mirar la realitat i de 
relacionar-nos. 

Els prejudicis que marquen distàncies com els 
prejudicis sexistes, estètics, racials, que tenen 
a veure amb enfermetats, acaben sent murs 
que dificulten la interacció entre grups i per 
tant descohesionen la societat i la fragmenten.
Per això, és important almenys prendre cons-
ciència de quins són aquests prejudicis que 
determinen la nostra mirada.
També afegeix, Lluis Duch (2020), que els pre-
judicis són formes de mantenir els conflictes i 
les divisons entre “nosaltres i els altres” tant a 
nivell religiós, cultural, polític, jurídic, estètic…
En Jordi Pijem (2020) afegeix que un altre pot 
veure els teus prejudicis però un mateix no pot 
veure els seus. Si els veu deixen de ser-ho. 
Potser els abraça com a una carència cons-
cient però ja no és aleshores un prejudici.

Francesc Torralba (2020) afirma que l’estigma-
tització i la mirada cap a l’altre com a un ésser 
diferent amb el qual no puc entrar en relació, 
com en el cas, per exemple, de les persones 
amb discapacitat, porta moltes vegades a la 
marginació i a la separació.
Per altre banda, també indica que som molt 
més crítics amb els prejudicis que s’han trans-
més en altres époques de la nostra història 
que no amb els prejudicis que avui es trans-
meten. No només a través de les aules sinó en 
el marc familiar, el dels mitjans de comunicacio 
de masses, la publicitat…
En les institucions educatives, hem de reco-
neixer, els que estem a la universitat que a ve-
gades som fàbriques de prejudicis. Només cal 
veure els llibres de text: ara podem criticar els 
del passat i qüestionar com es tractaven les 
races humanes, els colectius, de quina mane-
ra, amb quin tipus de paraules, amb quin tipus 
de tòpics i esteriotips. 
Acaba fent les següents preguntes: Podem dir 
alguna cosa dels llibres de text que ara donem 
als estudiants a l’aula? Què direm d’aquí vint o 
trenta anys dels llibres de texts que fan servir 
avui els alumnes?
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Jordi Pijem (2020) afirma que hi ha un gran pre-
judici que està en el núcli del sistema. Aquest 
posa els diners per devant de les persones. És 
la creença de que allò abstracte és més impor-
tant que la realitat concreta del món, que les 
persones, que els ecosistemes, que els valors, 
que les relacions humanes… 
Aquesta visió del món és la que guia als polí-
tics i economistes al basar-se en estàdistiques 
i elements subjectius de la realitat. 
El sistema que hi ha avui en dia està obsolet i 
impedeix que la vida humana tingui plenament 
sentit al valorar molt més les qüestions abs-
tractes. 
Per tant, és ara quan comencem a detectar 
i adonar-nos realment d’aquest prejudici i la 
importancia d’alliberar-nos-en, com de tants 
altres prejudicis que hi ha. Encara que hi ha 
filòsofs que ja van detectar fa cent anys.

Lluis Duch afegeix que els diners i la religió són 
equivalents funcionals. 

Aquest vincle entre religió i diners dins dels 
prejudicis ens duen al següent apartat on es 
parlarà més concretament sobre els prejudicis 
en les pràctiques ancestrals i per tant en el xa-
manisme.
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7.2 Prejudicis envers les pràctiques espirituals i xamanisme

Seguint el fil de l’apartat anterior, Lluís Duch 
(2020) ens parla de les articulacions d’allò reli-
giós -que són una estructura de l’ésser humà-. 
Explica que les religions històriques depenen 
de temps i d’espais i estan determinades per 
interessos de molts tipus. Per tant, les religions 
com tots els sistemes tenen una relació amb el 
poder.
Però allò religiós en l’ésser humà es manté in-
diferentment del que passi amb les religions 
històriques. 
El fracàs de les religions històriques, alesho-
res, no vol dir el fracàs d’allò religiós dins l’és-
ser humà sinó que aquelles formes culturals 
han deixat de tenir vigència. 

Francesc Torralba (2020) afegeix que molt fre-
qüentment les institucions religioses no res-
ponen exactament a la necessitat religiosa de 
l’ésser humà de sentit, de transcendència, de 
consol davant situacions límit… Però segueix 
existint aquesta necessitat.

Aquest fracàs de les religions històriques que 
deixen de poder cobrir les necessitats de les 
persones, ja sigui perque queden en desús o 
per un mal ús de poder per part dels seus re-
presentants, fa que es creïn prejudicis envers 
aquestes religions tradicionals. M’incloc en 
aquest fet ja que durant la investigació he po-
gut observar i estar alerta sobre els prejudicis 
pròpis.

Riba (2019) explica que cal recordar que el mot 
creença no sempre es refereix a creença re-
ligiosa. Cal evitar l’ambigüitat i fugir dels es-
tereotips que encara estan vigents dins de la 
nostra societat. És un fet cultural i social el 
canvi que ha sofert la nostra població quant a 
les creences religioses. 
Fins fa poc es considerava la condició de ser 
creient o no creient, és a dir creure en Déu o no 
creure-hi. Els que no seguien la religió catòlica 
eren, fins i tot, mal vistos. Ara, per sort, la immi-
gració i la nova obertura de l’Església mateixa 
cap a una humanització de les creences han 
facilitat, en certa manera, altres possibilitats 
d’espiritualitat menys radicals i que comencen 
a estar molt més esteses entre nosaltres.

A banda de la religió i de l’espiritualitat, hi ha 
moltes més opcions de pensar i de creure, hi 
ha creences relacionades amb la persona en si 
o amb el seu entorn. Té molta importància la 
forma en què ens presentem als altres, el ves-
tit, els colors, les joies, el pentinat, fins i tot per 
segons quines persones, pot ser tot un ritual 
la manera de comportar-se, de moure’s o de 
caminar; és la seva identitat, Riba (2019). 



25

Aquesta obertura per part de l’Església de la 
qual ens parla Riba i Bellera ha estat un punt 
a favor de poder crear una nova convivència 
entre cultures, dins del nostre context.
A occident, al llarg de la història, la imposició 
de pensament ha coartat i desprestigiat molts 
altres tipus creences. Molts dels prejudicis que 
tenim venen d’aquestes imposicions de creen-
ces concretes que hem anat heredant dels 
nostres avantpassats.
Raimon Panikkar (Barcelona 1918-Tavertet 
2010), de pare indi i hindú i mare catalana i 
cristiana, doctor en Filosofia, Ciències i Teolo-
gia. Ordenat sacerdot catòlic (1946), sosté que 
cal parlar de l’entreculturació, és a dir d’una 
trobada entre les tradicions i les cultures, i no 
de la implantació d’una cultura en l’altra, com 
succeeix en el colonialisme, on per reial decret 
s’inculquen noves formes de viure.

Les imposicions i el fet de no respondre a les 
necessitats per part de les religions ens dona 
una aproximació de la creació de possibles 
prejudicis envers aquestes pràctiques.
No obstant, com es mencionava amb ante-
rioritat el xamanisme és la pràctica espiritual 
més antiga que es coneix i, no només, no ha 

deixat de seguir estant vigent sinó que s’està 
incrementant la seva pràctica dins de les so-
cietats no aborigens. Fet que fa plantejar-se 
i/o considerar el valor d’aquesta pràctica i les 
pràctiques ancestrals que segueixen també en 
vigència. 

Els següents quatre subapartats són concre-
cions de prejudicis sobre les pràctiques ances-
trals i xamanisme.
Prejudicis per desconeixença, etiquetes i es-
tereotips, racisme i apropiació cultural, la mo-
netització (que es vincula amb el poder, com 
es comentava al principi d’aquest apartat) i els 
prejudicis que hi ha al respecte per la falta de 
ciència. 
De segur que hi ha molts més prejudicis res-
pecte el tema però s’han intentat resumir en 
els més rellevants donat el context i situació 
actual.

Viatge al Món de baix Investigació · 7.2Treball Final de Grau - Disseny Audiovisual BAU - Curs 2021·2022
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7.2.1 Prejudicis per desconeixença, etiquetes i estereotips

Com es deia anteriorment sovint sorgeix un 
prejudici al no tenir la informació completa. Fet 
que ens pot portar a decidir investigar i com-
pletar aquell coneixement que ens falta o no 
fer res i que segueixi sent incompleta. 
Si decidim deixar la informació incompleta pel 
fet de que no ens sembli rellevant, no ens inte-
ressi i/o no li prestem atenció i afegim, a més, 
estereotips i etiquetes aquests poden afectar a 
crear prejudicis.

Dins del xamanisme un dels prejudicis més co-
muns que tenen a veure amb els estereotips i 
les etiquetes és la vinculació directa d’aquesta 
pràctica amb les plantes o substàncies al·lu-
cinògenes i psicoactives: El fet de que per a 
dur a terme una pràctica xamànica s’ha de 
consumir algun tipus de substància.
És un fet normal que es relacionin ja que el 
xamanisme és una pràctica molt antiga i els 
aborígens que segueixen convivint amb el 
xamanisme sovint tenen rituals o cerimònies 
pròpies on es fa ús de plantes o substàncies 
amb aquestes característiques.
No obstant, són pràctiques concretes dins de 
les cultures però no són la base ni el pilar del 
xamanisme.

Només un 15% dels xamans utilitzen plantes 
amb principis psicoactius. No és necessari 
drogar-se per tenir un estat alterat de cons-
ciència. Per tant, no són necessàries, ni im-
prescindibles, per a dur a terme aquesta pràc-
tica, Freijeiro i Adell (2018). 

Per altre banda, molts cops es relacionen els 
xamans amb personatges obscurs que volen 
“el mal” i el benefici propi. Això passa pels 
imputs i les simbologies associades que es 
van rebent. Un altre conjunt d’etiquetes que 
creen un estereotip que generalitza i encasella 
aquestes persones i, per tant, no deixa veure la 
realitat i la diversitat. 
Freqüentment al associar una imatge/paraula/ 
símbol amb una informació concreta, com per 
exemple la creu gammada i el nazisme, fa que 
al veure aquest símbol ja es tanquin, de prime-
res, a nous significats o una major comprenció.
És per això que no s’ha volgut afegir cap tipus 
de simbologies dins les investigacions, per a 
que l’espectador es vegi influenciat pels seus 
coneixements i aquestes i no crear una possi-
ble expectativa o antel·lació vinculada amb el 
resultat. 

A continuació s’explica un exemple concret 
que uneix aquests dos prejudicis: les pràcti-
ques amb plantes o substàncies amb propie-
tats psicoactives i aquesta besant obscura 
dels xamans.
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És el cas de Guillermo Borja, un psicoterapéu-
ta mexicà i xamà urbà que va treballar conjun-
tament amb Claudio Naranjo pioner en integrar 
la psicoteràpia amb les tradicions espirituals. 
En el llibre “La locura lo cura: manifiesto psico-
terapéutico” de Guillermo Borja (1995) s’expli-
ca, a part, l’experiència dels quatre anys que 
va passar a la presó. Al cap de sis mesos de 
sortir va morir.
Explica que va ser empresonat a causa de la 
prohibició, per part de la salut pública, de l’ús 
de plantes i substàncies a les cultures que les 
empraven per a ésser un atemptat contra la 
mateixa salut pública. Quelcom contrari, ja que 
les pràctiques que duia a terme amb aquestes 
plantes eren justament per a poder ajudar en la 
salut de les persones que les realitzaven.
Va passar, com es deia, quatre anys empre-
sonat i al declarar-se psicoterapeuta li van as-
signar, estant reclòs, el pavelló de psiquiatria 
per a que treballés amb els 72 malalts mentals 
que hi mal vivien. Aquella zona era la més alta 
en suicidis, morts, violència… Hi havia unes 
condicions pèssimes. Però gràcies al treball 
que Borja va dur a terme, mica en mica, els 
reclosos van anar recobrar progressivament la 
salut.

Antonio Escohotado Espinosa, filòsof, assa-
gista i professor universitari espanyol també va 
dedicar part de la seva vida a defensar el dret 
a l’ús de les drogues i en parla en una entrevis-
ta del Festival XtraTónal del 2018, disponible a 
YouTube i Vimeo.
Escohotado (2018) afirma que, com s’ha vist 
durant la història, tot allò que ens pot fer des-
pertar ha estat perseguit, on s’inclouen les 
drogues. 
El fet de generar por, el terrorisme, respecte 
aquests temes, i la imposició del pensament 
-la implantació d’una cultura en l’altra, com 
succeeix en el colonialisme, com es deia abans 
citant a Panikkar- portava i porta a la persecu-
ció de tot allò que no entri en “la doctrina” que 
se surti dels ideals del pensament que s’està 
imposant.
El que fa que succeeixi una “crema de bruixes” 
i hi hagi una pèrdua de coneixement.

Aquestes substàncies poden aportar una pers-
pectiva diferent d’un mateix i de l’entorn, sent 
una eina per l’autoconeixement, per a treballar 
els aspectes necessaris, sempre i quan es faci 
un ús controlat i no acabi convertint-se en una 
addicció.

“La planta viu per tu o tu vius per la planta?” 
Xamà de la cultura andina. 

Aquestes afirmacions i cita sorgeixen del do-
cumental Humano, (2013), i la frase es podria 
extrapolar a qualsevol addicció. Vindria a re-
flexionar el fet de quan es deixa de ser el con-
sumidor i es passa a ser el consumit. 

Amb aquesta cita d’un xamà cultural s’intro-
duiex el següent tema on s’explica el rebuig 
de les creences i les pràctiques procedents 
d’altres cultures pel fet de catalogar-les “d’in-
feriors”: el racisme.
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7.2.2 Racisme i apropiació cultural

La visió occidental i eurocentrista fa que tot 
allò que passa en el context europeu tingui 
més mèrit i sigui més rellevant que a la resta 
del planeta. 

El racisme es veu en aquelles pràctiques que 
no són occidentals per les persones que con-
sideren que les cultures on les practiquen són 
“subdesenvolupades”, és a dir no concebeixen 
el món de la forma en la que occident “creu” 
que és la correcta o que no han patit una trans-
formació per occidentalitzar-les.

Aquesta transformació, moltes vegades, suc-
ceeix quan des d’occident s’ha vist una opor-
tunitat de benefici, sigui del tipus que sigui, i ha 
“blanquejat” la pràctica és a dir, tranformar una 
pràctica que no és pròpia de la cultura en una 
pràctica que es pugui acceptar dins d’aquesta. 
Aquest no és un procés inmediat i tampoc té 
perquè ser intencionat però fa que les pràcti-
ques acabin perdent les propietats reals i per 
tant quedin desvirtuades. D’aquest fet se’n 
parlarà en el següent apartat.

És per aquest motiu que cal anar en compte 
amb l’anomenada apropiació cultural que fa 
que no es mostri l’origen real dels coneixe-
ments i no es tinguin en compte ni les cultures, 
ni els col·lectius, que hauran patit la imposició 
-com s’anomenava en apartats anteriors- de 
pensaments i de creences sense respectar-los, 
com en el cas del colonialisme, Panikkar i Es-
cohotado (2018).

Tornant a citar a Panikkar s’ha de buscar l’en-
treculturació, és a dir d’una trobada entre les 
tradicions i les cultures, per a poder nodrir-nos 
i aprendre i col·laborar entre les diverses cultu-
res i no la implantació d’una cultura en l’altra.
Però per això, s’han de tenir en compte les 
parts integrants i donar veu i valor, posar noms, 
ja que són mereixedors de respecte. També 
com a occidentals i europeus ser conscients 
de la posició en la que un es troba.

Remarcar que encara que el projecte parla del 
xamanisme transcultural, no s’ha de tenir com 
a mètode absolut i es pot seguir aprenent de 
les cultures que practiquen el xamanisme i s’ha 
de seguir aprenent els uns dels altres.

A continuació s’anomenen xamans de diver-
sos llocs del planeta:

Angaangaq, siberià
Aleksandr Gabyshev, siberià
Bo Bair Rinchinov, siberià
Carlos Clever, peruà
Víctor Cauper Gonzáles, peruà
Martín Prechtel, mexicà
Bárbara Guerrero “pachita”, mexicana
Credo Mutwa, africà
Narantsetseg, mongol
Ariyunaa, mongol
Munkhbat, mongol
Otgonbayar, mongol
Damdinsuren, mongol
Pau Karma Wangchuk, tibetà
Pau Nyima Dhondup, tibetà
Lee Hae-Gyung, coreana
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El xamanisme sorgit de les investigacions de 
Michael Harner han creat controversia respec-
te a l’apropiació cultural.

Els crítics Daniel C. Noel y Robert J. Wallis en 
el llibre “Alma del chamanismo: fantasías occi-
dentales, realidades imaginarias” (1997) diuen 
que Harner va tergiversar i apropiar-se dels co-
neixements culturals en els quals, com diuen, 
sabia inspirat. També que va crear les bases 
per a explotar de manera massiva les cultures 
indígenes.
Per altre banda, Gerary Hobson en “El ascen-
so del chamán blanco como una nueva versión 
del imperialismo cultural” (1978) veu directa-
ment l’us del terme xamanisme una apropiació 
cultural de la cultura nativa americana per part 
dels blancs que s’han distanciat de la seva 
pròpia història.

Aquestes controversies al final pot acabar sent 
discursos contraposats que per falta i difer-
ncies d’informació de les parts no acabaran 
posant-se d’acord, com tanmateix passa dins 
l’argumentació dels prejudicis com s’explica-
va, mitjançant diversos referents, en el seu res-
pectiu apartat. 
No obstant, el xamanisme transcultural bus-
ca justament l’entreculturació i mostra l’origen 
real dels coneixements i els tracta amb respec-
te.

Una de les ressolucions que podria ser eficàç 
és tenir en compte les parts, intestigar, parlar 
amb els xamans culturals i comparar les inten-
cions i els resultats de les pràctiques.

En l’apartat vinent s’uneixen temes ja mencio-
nats: els prejudicis, els diners i la transforma-
ció dels coneixements que sovint els acaba 
degradant i desvirtuant.
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7.2.3 Prejudici envers la Monetització  
d’aquestes pràctiques: desvirtuar/falsificar
Com es deia amb anterioritat Jordi Pijem (2020) 
afirma que la creença de que allò abstracte és 
més important que la realitat concreta del món, 
que les persones, que els ecosistemes, que els 
valors, que les relacions humanes… És un pre-
judici nuclear del sistema que posa els diners 
per davant de les persones.

És per això que hi ha persones que tan sols 
creen negocis per tal de poder-se enriquir, 
sense tenir en compte uns valors ètics. 
Moltes d’aquestes pràctiques i coneixements 
es comercialitzen, d’aquesta manera, perquè 
es posen de moda dins la societat i aquestes 
persones veuen una oportunitat de generar un 
benefici. 
Al tenir més en compte el benefici monetari que 
el propi coneixement/pràctica fa que aquesta 
s’acabi desvirtuant.

Un exemple clar i exagerat és la pràctica del 
yoga. 
Existeixen diversos tipus de yoga, kundalini, 
hatha, vinyasa… Que requereixen d’algú que 
hagi après aquest tipus de yoga i estigui quali-
ficat per a ensenyar-lo. 
Aquesta pràctica s’ha estès cada cop més i 
s’ha anat incorporant per exemple en molts 
gimnasos.
Però a més a més, hi ha persones que han unit 
aquesta pràctica amb elements que no tenen 
cap sentit i desvirtuen la pràctica com són: el 
yoga bevent cervesa, amb gossos, mentre es 
fuma…

Per altre banda, també existeixen les persones 
que demanen quantitats exagerades de diners 
pel fet de tenir un coneixement que l’altre no 
té. 
També, directament, com en tots els camps, hi 
ha estafadors que s’aprofiten d’aquest fet i “si-
mulen” tenir coneixements per aprofitar-se’n.

Per últim, fer un incís d’un fet que també des-
virtua pràctiques i col·lectius que són els grups 
sectaris.
Riba (2019) explica que cadascun de nosaltres 
té una espiritualitat manifesta, pròpia i única. 
Aquesta pot estar relacionada amb certes ex-
periències viscudes. Poden fer reflexionar a la 
persona i provocar modificacions dins de la 
seva intel·ligència espiritual, i/o poden fer que 
s’aculli, com a mesura de protecció, a una de-
terminada religió o fins i tot a grups sectaris 
-que poden oferir una perspectiva distorsiona-
da del camí que cal seguir-.

Per tant, la monetització i el comerç de les 
pràctiques espirituals moltes vegades acaben 
desvirtuant-les a causa de la falsificació, l’en-
gany i els grups sectaris. Això fa que es generi 
una desconfiança que es pot transformar en 
un prejudici.

A continuació, es parla d’un dels prejudicis 
que també formen part del nucli de la nostra 
societat: els prejudicis relacionats amb la falta 
de ciència.
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7.2.4 Prejudicis relacionats amb la falta de ciència

En l’apartat de Disseny, on es mostra l’experi-
ment fet amb vuit voluntaris que responen una 
sèrie de preguntes, a part de dur a terme la 
pràctica xamànica de viatjar per a trobar una 
ajuda espiritual, també es veu reflectit el fet de 
que moltes persones necessiten explicacions 
científiques per acabar d’acceptar i/o entendre 
fenòmens que no han estat demostrats cientí-
ficament.
No obstant, cap dels voluntaris nega rotunda-
ment, per exemple, l’existència d’esperits sinó 
que afirmaven que que no s’hagués demostrat 
no volia dir que no es demostri més endavant.

“Estem envoltats de fenòmens que molts cops 
no podem explicar de forma racional, encara 
que ens agradaria que tinguessin una explica-
ció científica.”

Riba i Bellera, 2019

Riba (2019), explica que malgrat que la cièn-
cia es considera el màxim exponent del co-
neixement humà, encara no pot respondre a 
preguntes en certa manera bàsiques, i prou 
potents sobre el significat de l’univers i de la 
consciència humana. 
Diu que malgrat els científics poden estar orgu-
llosos dels seus avenços, és evident que, quan 
troben una resposta, seguidament sorgeix una 
altra pregunta per esbrinar. 
Afegeix que de moment la fe manté l’equilibri 
entre la ciència i la espiritualitat. 

María Elena Camarena Adame i Gerardo Tunal 
Santiago, en la seva publicació al Critical Jour-
nal of Social and Juridical Sciences (2009), ens 
parlen de la religió com una dimensió de la cul-
tura. 
Citen, entre d’altres, a Brian Morris, catedràtic 
emèrit d’antropologia al Goldsmiths College de 
la Universitat de Londres, on en un fragment 
d’un dels seus llibres, “Introducción al estudio 
antropológico de la religión” (1995), indica que 
Herbert Spencer, filòsof, psicòleg i sociòleg 
britànic, fundador de la filosofia evolucionista 
a Gran Bretanya, asumeix com a eix central del 
comportament religiós la creença en els espe-

rits, que se superarà quan es desenvolupi cul-
turalment la ciència.
Amb això, Camarena i Tunal indiquen que es 
pot arribar a considerar -al menys en la visió 
eurocentrista- el paper de la pròpia ciència 
com a una expresió surgida del pensament re-
ligiós.

Ramon M. Nogués, en el seu llibre “Déus 
creences i neurones, un acostament científic 
a la religió” (2017), ens parla de temes com el 
paper del cervell en l’experiència religiosa, les 
situacions fronteres entre la mística i la pato-
logia, l’estatut científic de la religió, la crítica 
excessiva de la religió, el valor evolutiu de les 
creences, les aportacions més recents de la 
neuroreligió, a part de la discriminació religiosa 
de la dona entre d’altres. On uneix justament 
aquests dos termes, donant a conèixer, com 
també ho fan María Elena Camarena Adame i 
Tunal Santiago, que les creences són una di-
mensió cultural i que prendre’s seriosament la 
religió -se sigui o no religiós- és un signe de 
respecte a la realitat.
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Tornant a l’última part citada de Riba (2019), 
on afirma que de moment la fe manté l’equilibri 
entre la ciència i la espiritualitat, vull afegir, a tí-
tol personal, un aspecte que es relaciona amb 
el respecte del qual parla M. Nogués (2017).
La fe, la creença, és quelcom no palpable 
però respectable. Per a les persones percep-
tives o sensibles a energies, ents, esperits, vi-
bracions… Com se li vulguin dir. No hi ha una 
qüestió de fe, la percepció és real. Així que 
acaba sent un coneixement propi. Aquest es 
podrà expresar de diverses maneres segons 
els tipus de percepcions de cadascú però 
deixa de ser qüestió de creença i fe ja que per 
a qui ho experimenta és una realitat.
Es comprensible i respectable el fet de que es 
desconfii si no s’ha experimentat o si es té per 
creença.

Mai s’ha volgut que el propòsit d’aquest treball 
sigui demostrar -allò que no ho ha fet la cièn-
cia- sinó mostrar -que pugui ser una porta- 
unes pràctiques reals i decidir -des d’un altre 
punt de vista més proper- que fer-ne.

En la societat no hi ha una educació que trac-
ti el percebre. Fet que fa que sovint persones 
amb aquestes sensiblitats es preguntin si han 
embogit. 

Riba (2019) citant a Verhagen, (2012) explica 
que autors relacionats amb la psiquiatria apun-
ten que hi ha una interacció entre la salut men-
tal, la religió i l’espiritualitat.

Més endavant es parlarà de vinculació entre 
xamanisme i psiquiatria.
En el següent apartat, però, es parlarà d’aquest 
xoc entre el raonament científic llògic i la per-
cepció que és sensitiva.
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7.2.4.1 La percepció i el xoc amb el raonament científic

Hem de tenir en compte, com s’ha anat es-
mentant durant la investigació, el context en 
el qual estem i el camí que ha anat seguint la 
nostra societat envers al desenvolupament i 
el paper tan important que pren la ciència. Ja 
que continuament es hi ha descobriments que 
beneficien la qualitat de vida de les persones.
Aquest és un dels punts en comú entre la cièn-
cia i l’espiritualitat, la constant expansió i els 
fruits beneficiosos que ens poden aportar.

Edmund Wade Davis, antropòleg, etnobotànic, 
autor i fotògraf cultural canadenc, exposa en la 
TED Talk “Wade Davis habla sobre la red mun-
dial de creencias y rituales” (2008) que el des-
envolupament de les diferents cultures podrien 
ser branques de diversos camins evolutius on 
cada part s’ha especialitzat en diferents co-
neixements i formes de relació amb el món. És 
a dir, els occidentals hem desenvolupat aquest 
aspecte científic mentre les cultures orientals 
que es troben, per exemple, al Nepal han des-
envolupat la ment des d’un nivell meditatiu. 
-També anomena i compara altres cultures del 
globus terraqui.-

Pel que fa a la diferència de cultures Llamaza-
res, en l’article “Arte chamánico visionario. Una 
invitación al cambio de paradigmas” (2015), 
conclou que els resultats són que desde el 
paradigma occidental materialista no es pot 
comprendre el xamanisme. Això es deu a que 
és una cosmovisió multidimensional, energèti-
ca, animista i cosmològica i la seva compren-
sió requereix ampliar fronteres tant teòriques 
com metodològiques i experiencials.

Culturalment, com explica Llamazares (2015), 
per poder comprendre el xamanisme es reque-
reix de l’exercici d’un altre tipus de compren-
sió.
Com diu el títol hi ha una especie de confron-
tació entre el raonament científic i la percep-
ció. Aquesta està relacionada amb aquest altre 
tipus de comprensió. La ciència ha de fer ús 
del raonament i per tant d’una llògica per tal 
d’arribar a solucions i respostes el més clares 
i acotades possibles dins d’un munt de pos-
sibilitats. En canvi la percepció té més a veu-
re amb la part creativa irracional, emocional… 
Que també requereix d’un treball per a poder 
desenvolupar-la i comprendre-la, cosa que en 
la nostra societat no es contempla.

Blanca Pelcastre-Villafuerte, Dra. en Psicologia 
Social, del “Departamento de Diseños y Mode-
los Alternativos de Atención, Dirección de Sa-
lud Comunitaria y Bienestar Social, en el Cen-
tro de Investigación en Sistemas de Salud, del 
Instituto Nacional de Salud Pública”, a Mèxic, 
en el seu article “La cura chamánica: una inter-
pretación psicosocial” (1999) primer sosté que 
encara que les pràctiques xamàniques adque-
reixen característiques específiques segons la 
regió geogràfica on s’ubiquen és possible tro-
bar un procés similar subjacent en totes elles. 
Tal i com sostenia també Michael Harner.
També parla del pensament màgic, de la mà-
gia, com a una forma sensible del coneixement. 
Afirma que forma part de la vida cotidiana i no 
té un model explicatiu acabat a la manera de la 
racionalitat científica positivista.

Explica que genera una visió del món molt 
especial i que sovint juga amb símbols i sim-
bologia. Es construeix com una forma de co-
neixement ontològic i epistemologicament di-
ferenciable de la ciència. Però tot i això tant 
ciència com màgia es troben cohexistint dins 
del subjecte psicològic sense que hi hagi una 
contradicció tot i que ser conceptes oposats.
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A mode de reflexió podríem dir que hi ha tantes 
formes d’expressar com persones, per tant, hi 
ha tantes formes de percebre el món com ob-
servadors, com es comentava quan es parlava 
d’intuïció. 
Els rituals, els símbols, la ciència, el llenguat-
ge, són mecanismes creats per l’ésser humà, 
per explicar, comprendre i interactuar amb la 
realitat.
La ciència ha acabat esdevenint també una 
creença, qüestió de fe, Pelcastre-Villafuerte 
(1999), ja que en el nostre context, molt fre-
qüentment, es creu que si no és demostrable 
de manera científica no és real o verídic.

En cap moment, i aquest punt és important, es 
pretén confrontar allò científic amb allò que no 
ho és, just al contrari. El que seria meravellós 
és la unió d’aquestes dues parts per enriquir-se 
i nodrir-se les unes de les altres, quelcom que 
mica en mica va succeint.
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7.2.4.2 Punts d’unió entre ciència i xamanisme

El projecte es focalitza en el xamanisme però 
hi ha altres pràctiques que també han col·labo-
rat i col·laboren amb àmbits científics i/o tam-
bé, inclús, entre elles.

Per introduir aquest tema primer cal anomenar 
un òrgan fascinant i molt valorat: el cervell.
Riba (2019) ens diu que la persona, a través 
del seu pensament, per poder sobreviure, bus-
ca refugi en les seves creences. Cita a Rubia 
(2015) que ha escrit diverses publicacions 
sobre el cervell, i en una d’aquestes publica-
cions es refereix al cervell com a òrgan espi-
ritual. Descriu els canvis que s’hi produeixen, 
en certs estats que provoquen l’increment de 
l’espiritualitat. Aquest fet el podem lligar amb 
l’experiment anomenat en l’apartat “el viatge 
xamànic” on l’investigació d’Arrien (1998) con-
firma que l’ús del tambor en pràctiques, rituals 
i cerimonies de cultures indígenes tenen efec-
tes neurofisiològics específics i és capaz de 
suscitar canvis temporals en l’activitat elèctri-
ca cerebral.

Arrien (1998), afirma que la majoria de cultures 
indígenes no separen els processos psicolò-
gics dels espirituals. Cita a Charles Tart, que 
destaca el fet de que molts pobles primitius 
creuen que, casi tots, els individus adults són 
capaços d’entrar en un estat alterat de cons-
ciència i, que, els que no en són capaços estan 
tarats psicològicament.

José María Poveda de Agustín, doctorat en 
psicologia Cofundador y Director de la línea 
de investigación de reciente creación empa-
thic Reactive Media Lab (eRMLab), en el seu 
artícle “Psicoterapias y chamanismo” (2001), 
exposa que les intervencions xamàniques per 
a la sanació poden ser enteses com a formes 
primitives de psicoteràpia. Explica també que 
aquestes intervencions són properes a les N. 
T. T. (Noves Tècniques Terapéutiques) com les 
tècniques cognitives, la bioenergètica, la mu-
sicoteràpia, la teràpia gestàltica (mencionada 
anteriorment quan s’anomenava Guillermo 
Borja), les técniques hipnòtiques neoerickso-
nianas, la programació neurolingüística… 

Per tant, on s’està veient, de forma més clara, 
aquesta unió entre ciència i xamanisme és en 
l’àmbit de la psicologia. Ja sigui per l’evolució 
de tècniques com a les relacions que es fan 
entre la ment/el cervell amb aquesta pràctica.

Arrien (1998), al final del llibre “Las cuatro sen-
das del chamán” diu:
Ha llegado el momento de tender un puente 
entre disciplinas separadas y a menudo aisla-
das como la medicina, la psicología, la religión, 
la antropología, la etnomusicología, la ciencia, 
la sociología, etc. Si los investigadores de cada 
una de estas áreas siguen trabajando en el va-
cío de su propia disciplina, puede que nunca 
se llegue a descubrir la naturaleza exacta de 
ciertos fenómenos que están siendo indicados 
insistentemente.

A continuació, es parlarà de com es poden 
trencar els prejudicis.
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7.3 Com es trenca un prejudici

Francesc Torralba, Lluis Duch i Jordi Pijem en 
l’entrevista a RTVE (2020), coincideixen en que 
rarament som conscients dels nostres preju-
dicis i quan en prenem consciència és quan 
podem començar a trencar-los.
També coincideixen en que som sers biocultu-
rals i que per tant per a l’ésser humà no hi ha 
possibilitat extracultural. No hi ha una cultura 
sense prejudicis i seria un error esperar que si 
que existís.
Els prejudicis no són innats, els anem assi-
milant i absorvint sense adonar-nos, i acaben 
formant part de la nostra pròpia visió del món. 
Tenen a veure amb l’educació, amb lo flexible 
que ets per a canviar d’opinió i obrir-te a nous 
horitzons.

Com diu en Jordi Pijem (2020) la persona amb 
prejudicis utilitzarà el seu raonament per justi-
ficar el prejudici. És per això que els prejudicis 
no es trenquen argumentant racionalment.

Amos Oz, en el llibre “Contra el fanatismo” 
(2006), diu que el viatge i el sentit de l’humor 
son experiències que poden trencar prejudicis 
negatius, explica Francesc Torralba (2020). Hi 
ha persones que viatgen i van als llocs justa-

ment on puguin verificar els seus prejudicis. 
Això impedeix trencar-los i enlloc d’un viatge 
es converteix en una translació. 
En canvi, com diu Torralba (2020), quan es pot 
fer humor dels prejudicis propis es pot dir ja 
s’està en via de salvació.

Com s’afirmava anteriorment, els prejudicis te-
nen a veure amb l’educació és per això que 
cal tornar a citar a Mercedes Sánchez Sainz, 
Melani Penna Tosso i Belén de la Rosa Rodrí-
guez (2016), que ens parlen de l’atenció a la 
diversitat i la inclusió educativa. 
Elles parlen concretament de com abordar els 
prejudicis envers la sexualitat. Es dirigeixen als 
educadors d’infantil i primària per a que ho pu-
guin posar en pràctica a les aules i educar als 
infants. Primer ens hem d’educar a nosaltres 
mateixos. No obstant, encara que no siguin del 
tipus dels quals es parla en la investigació, la 
manera d’afronta-los pot servir per a qualsevol 
tipus de prejudici.
El propòsit de les autores de “Somos como so-
mos” (2016) és fer que les i els lectors trobin en 
la diversitat una font de riquesa, “traient de la 
motxilla” -referint-se a la motxilla com a aquell 
bagatge que per cultura, creences, educació, 

portem- els prejudicis i els judicis de valor que 
hem interioritzat des que naixem. 
En la primera part de la lectura “Somos como 
somos” (2016) volen fer reflexionar i veure 
quins prejudicis tenim, “Què porto en la meva 
motxilla?”. Pretenen que la persona que ho 
analitzi faci un esforç de pensament autocrític 
i reflexioni sobre els prejudicis i pensaments 
pejoratius que posseïm pel diformisme sexual 
que caracteritza a la nostra societat.

Elles afirmen que exemples cotidians que apa-
rentment semblen inofensius, mostren la quan-
titat de comportaments i creences sexistes i 
homòfogues que posseïm, entre d’altres. Com 
ja s’esmenta al apartat on es defineix prejudi-
ci. Però que treballar aquestes reflexions des 
de les primeres edats pot ser una manera que 
l’alumnat “no carregui en la motxilla” prejudicis 
i comportaments que defineixin la seva perso-
nalitat més endavant.
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Mercedes Sánchez Sainz, Melani Penna Tosso 
i Belén de la Rosa Rodríguez (2016) resume-
nixen el poder trencar amb un prejudici de la 
següent manera:
Primer de tot adonar-nos de que tenim prejudi-
cis, ser conscients.
Després reflexionar per veure el per què, el que 
hem après de l’entorn, de la societat…
Per últim discernir, informar-nos i decidir lliure-
ment. Qüestionant-nos és una amenaça o com 
una oportunitat?

En el fet d’adonar-nos-en i després reflexionar, 
també s’afegeix que ens pot alliberar de pre-
judicis la apertura, el estar disposats a rebre, 
la introspecció, escoltar el nostre cor i ser co-
herents amb nosaltres mateixos, Jordi Pijem 
(2020).

Labèrnia (2018) i Riba (2019) també apunten 
a aquesta riquesa en la diversitat. Labèrnia 
(2018) explica que el prejudici ens protegeix 
d’allò negatiu com també ens fa perdre allò 
positiu que hi pot haver. Per tant, com també 
mencionen les dones de “Somos como so-
mos” (2016) tenir prejudicis ens pot fer perdre 
oportunitats.
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8 Conclusions de la investigació

1 Existeixen unes necessitats espirituals i 
sanació de l’ésser humà. En totes les cultures 
s’han desenvolupat diferents pràctiques per a 
solventar aquestes necessitats.
Hi ha diferències en els conceptes valor, 
creença, religió i espiritualitat.
Les religions són un conjunt de creences que 
sorgeixen per a poder respondre a necessitats 
humanes que es vinculen amb l’espiritualitat, 
ja que l’espiritualitat és un àmbit que abas-
ta tot el món mental de l’individu, M. Nogués 
(2021) i és una riquesa de tota la humanitat, 
Riba (2019).
Així doncs podem separar espiritualitat de reli-
gió però no religió d’espiritualitat.
Per altre banda, desde la cosmovisió xamàni-
ca animista l’espiritualitat és la connexió amb 
el que és diví, entenent per diví la vida, l’exis-
tència.

2 Hi ha diverses pràctiques ancestrals 
que no necessàriament comparteixen origen, 
mètode, cultura... Que sorgeixen dels coneixe-
ments i les necessitats espirituals dels nos-
tres avantpassats. Servien per conèixer-se un 
mateix, guarir i guarir-se tant en l’àmbit físic, 
emocional, mental i/o espiritual i avui en dia, 
moltes d’aquestes pràctiques, segueixen en 
vigència. Aquestes comparteixen, sobretot, el 
fet de procurar ajudar i aportar benestar a les 
persones.
La proporció de benestar -també compartida 
per les pràctiques- mitjançant l’espiritualitat 
s’aconsegueix gràcies a un procés personal 
individual i de creixement, M. Nogués (2021) 
i qüestionant-se el sentit de la seva pròpia 
existència, el seu futur i la seva llibertat, Riba 
(2019).
Existeix la Teoria científica del Desdoblament 
del Temps, desenvolupada per Garnier Malet 
(2018) que explica la intuïció. 
La intuïció, es podria dir, és una altra de les 
peces clau dins del xamanisme i moltes altres 
pràctiques ancestrals.

3 La pràctica més antiga coneguda és la 
pràctica del xamanisme, Eliade (1951), per tant 
s’ha de tractar amb respecte, ja que no tenen 
una finalitat lúdica i recreativa, Freijeiro i Adell 
(2018).
Aquesta pràctica és present a tots els conti-
nents. No és un sistema de creences, no és 
un dogma ni una religió, és un mètode, Harner 
(1980). És una experiència no competitiva, és 
vivencial, útil per a l’autoconeixement i la sa-
nació que cada cultura ha après. L’objectiu és 
aconseguir i mantenir el benestar i la sanació i 
la connexió, Freijeiro i Adell (2014).
No existeix una separació radical entre el món 
aparent i el món invisible per als pobles xamà-
nics, Costa (2003).
La realitat és molt més gran i profunda que el 
que veiem i toquem i els xamans poden inter-
pelar a aquests mons i altres forces, Llamaza-
res (2015).
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El xamanisme transcultural, altrament anome-
nat xamanisme universal o neoxamanisme, és 
originari de Michael Harner (1980) i no està sub-
jecte a cap grup cultural. Encara que aquest 
inclou les característiques que són comunes al 
xamanisme de diferents cultures, com el viatge 
xamànic i el traball amb esperits guies d’ajuda 
per a aportar sanació.
El xamanisme cultural se situa en una regió 
concreta amb les seves costums i creences, 
pròpies de la seva comunitat. Hi ha diferèn-
cia en la cosmovisió; El xamanisme Universal/
transcultural és en el que concorden i són co-
muns els xamanismes culturals.

El viatge xamànic és una de les pràctiques 
més distintives que consisteix en viatjar a al-
tres móns gràcies a un estat alterat de la con-
ciència, Eliade (1951). Serveix per a descubrir 
i accedir a mons espirituals, per a contactar i 
conèixer a les ajudes espirituals -guies, mes-
tres, protectors- i através d’elles aportar sana-
ció, Freijeiro i Adell (2018).
Freijeiro i Adell (2018) expliquen que només un 
15% dels xamans utilitzen plantes/substàn-
cies amb principis psicoactius i no és neces-
sari consumir-ne per a arribar a un estat alterat 

de consciència. Mentre es fan diferents activi-
tats com meditar, ballar, correr… Es pot arribar 
a aquest estat.
En el xamanisme s’arriba a aquest estat per 
mitjà d’escoltar el ritme repetitiu del tambor. 
Hi ha estudis que afirmen que aquest tipus de 
ritme genera unes ones específiques en el cer-
vell.
Arrien (1998), les persones que s’exposen a 
aquest ritme són conscients d’un canvi quali-
tatiu en el seu funcionament mental i les tradi-
cions orals que vinculen el só del tambor amb 
les realitats no ordinàries són vàlides. 

4 Una de les primeres pràctiques que es 
duen a terme en el xamanisme transcultural és 
el viatge al Món de Baix per a conèixer l’Animal 
de poder.
El viatge xamànic serveix per a descobrir i ac-
cedir a mons espirituals -aquestes realitats no 
ordinàries- pròpis de benestar, per a contactar 
i conèixer a ajudes espirituals pròpies -guies, 
mestres, protectors- i a través d’elles apor-
tar informació i sanació per un mateix i per a 
aquells que ho demanin.
L’Animal de poder és una d’aquestes ajudes 

espirituals d’acompanyament i protecció que 
adopta la representació d’un animal d’alguna 
manera significativa per a la persona.

5 Un prejudici és la idea o opinió precon-
cebuda amb què es jutja un individu, un grup o 
una actitud sense tenir-ne un coneixement just 
i complet.
Tot el que fem ve d’unes actituds -més o men-
ys conscients- que estan basades en uns va-
lors -conscients- i que sota la superficie sem-
pre unes creences positives i uns prejudicis 
negatius -inconscients-, Pijem (2020).
Quan ens trobem amb les diferències, que se 
surten de la nostra zona de confort, quan ten-
dim a prejutjar, Labèrnia (2018).
Posseïm prejudicis contra tot el que no es con-
sideri “normal”, “Somos como somos” (2016)
Hi ha tant prejudicis negatius com positius i 
són formes de mantenir els conflictes i les di-
visons entre “nosaltres i els altres” tant a nivell 
religiós, cultural, polític, jurídic, estètic… Duch 
(2020).
Els prejudicis que marquen distàncies com els 
prejudicis sexistes, estètics, racials, que tenen 
a veure amb enfermetats, acaben sent murs 
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que dificulten la interacció entre grups i per 
tant descohesionen la societat i la fragmenten, 
Torralba (2020).
En les institucions educatives, hem de reco-
neixer, els que estem a la universitat que a ve-
gades som fàbriques de prejudicis. som molt 
més crítics amb els prejudicis que s’han trans-
més en altres époques de la nostra història que 
no amb els prejudicis que avui es transmeten, 
Torralba (2020).
Un altre pot veure els teus prejudicis però un 
mateix no pot veure els seus. Si els veu deixen 
de ser-ho.
Un gran prejudici que està en el núcli del siste-
ma és aquest posa els diners per davant de les 
persones, Pijem (2020).
Diners i religió són equivalents funcionals, 
Duch (2020).

6 Les pràctiques com el xamanisme no 
acaben d’estar acceptades, en el context oc-
cidental, per la desconeixença i el prejudici 
vinculat, sobretot, en no estar demostrades 
científicament.
Molts cops es relacionen els xamans amb per-
sonatges obscurs que volen “el mal” i el be-

nefici propi. Un altre conjunt d’etiquetes que 
creen un estereotip que generalitza i encasella 
aquestes persones i, per tant, no deixa veure la 
realitat i la diversitat.
Dels prejudicis més comuns és el fet de que 
per a dur a terme una pràctica xamànica s’ha 
de consumir algun tipus de substància.
Només un 15% dels xamans utilitzen plantes 
amb principis psicoactius en pràctiques con-
cretes, dins de les cultures, però no són la 
base ni el pilar del xamanisme, Freijeiro i Adell 
(2018).
Com s’ha vist durant la història, tot allò que 
ens pot fer despertar ha estat perseguit, on 
s’inclouen les drogues, Escohotado (2018). 
El fet de generar por, el terrorisme, respecte 
aquests temes, i la imposició del pensament 
-la implantació d’una cultura en l’altra, com 
succeeix en el colonialisme, com es deia abans 
citant a Panikkar- portava i porta a la persecu-
ció de tot allò que no entri en “la doctrina” que 
se surti dels ideals del pensament que s’està 
imposant.
El que fa que succeeixi una “crema de bruixes” 
i hi hagi una pèrdua de coneixement.

7 Cal anar en compte amb l’anomenada 
apropiació cultural que fa que no es mostri 
l’origen real dels coneixements i no es tinguin 
en compte ni les cultures, ni els col·lectius, que 
hauran patit la imposició. S’ha de buscar l’en-
treculturació, és a dir d’una trobada entre les 
tradicions i les cultures, per a poder nodrir-nos 
i aprendre i col·laborar entre les diverses cultu-
res i no la implantació d’una cultura en l’altra, 
Panikkar.
El xamanisme sorgit de les investigacions de 
Michael Harner han creat controversia respec-
te a l’apropiació cultural, però aquest busca 
l’entreculturació i mostra l’origen real dels co-
neixements i els tracta amb respecte. 
La monetització i el comerç de les pràctiques i 
coneixements espirituals moltes vegades aca-
ben desvirtuant-les a causa de la falsificació, 
l’engany i els grups sectaris. Això fa que es ge-
neri una desconfiança que es pot transformar 
en un prejudici.
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8 Moltes persones necessiten explica-
cions científiques per acabar d’acceptar i/o 
entendre fenòmens que no han estat demos-
trats científicament.
La ciència es considera el màxim exponent del 
coneixement humà encara no pot respondre 
a preguntes en certa manera bàsiques, Riba 
(2019).
La fe manté l’equilibri entre la ciència i la espi-
ritualitat, Riba (2019).
La ciència ha acabat esdevenint també una 
creença, qüestió de fe ja que en el nostre con-
text, molt freqüentment, es creu que si no és 
demostrable de manera científica no és real o 
verídic, Pelcastre-Villafuerte (1999).
Es pot arribar a considerar -al menys en la vi-
sió eurocentrista- el paper de la pròpia ciència 
com a una expresió surgida del pensament re-
ligiós, Camarena i Tunal (2009).
Hi ha una interacció entre la salut mental, la 
religió i l’espiritualitat, Verhagen (2012).
Desde el paradigma occidental materialista no 
es pot comprendre el xamanisme. Això es deu 
a que és una cosmovisió multidimensional, 
energètica, animista i cosmològica i la seva 
comprensió requereix ampliar fronteres tant 
teòriques com metodològiques i experiencials, 

Llamazares (2015).
La majoria de cultures indígenes no separen 
els processos psicològics dels espirituals, 
Arrien (1998).
Les intervencions xamàniques per a la sanació 
poden ser enteses com a formes primitives de 
psicoteràpia, Poveda (2001).

9 Per trencar els prejudicis s’ha d’estar 
obert a que les pròpies idees puguin canviar. 
L’argumentació no és un mètode efectiu per a 
trencar-los, Jordi Pijem (2020). 
Per a poder trencar-los el millor és estar dispo-
sat a conèixer i experienciar en la pròpia pell.
Mercedes Sánchez Sainz, Melani Penna Tosso 
i Belén de la Rosa Rodríguez (2016) resume-
nixen el poder trencar amb un prejudici de la 
següent manera:
Primer de tot adonar-nos de que tenim prejudi-
cis, ser conscients.
Després reflexionar per veure el per què, el que 
hem après de l’entorn, de la societat…
Per últim discernir, informar-nos i decidir lliure-
ment. Qüestionant-nos és una amenaça o com 
una oportunitat?

El prejudici ens protegeix d’allò negatiu com 
també ens fa perdre allò positiu que hi pot ha-
ver, Labèrnia (2018). Per tant tenir prejudicis 
ens pot fer perdre oportunitats, “Somos como 
somos” (2016) i Labèrnia (2018).

10 Per tant, si l’objectiu era poder mostrar 
el xamanisme, per arribar a aquelles persones 
que tenen un prejudici envers a aquestes pràc-
tiques, el millor és que ho puguin experienciar. 
Al mateix temps que el xamanisme és en sí 
una experiència, és vivencial. Tenint en comp-
te també el fet de mostrar clara i objectivament 
allò que es vol transmetre.
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Disseny
Com s’explica a les conclusions, per tal d’arri-
bar a aquelles persones que tenen un prejudici 
envers el xamanisme el millor és que el puguin 
experienciar. 
En primera instància una solució era crear una 
instal·lació per a les persones poguessin expe-
rienciar alguna pràctica xamànica. 
Degut a que són pràctiques que s’han de trac-
tar amb respecte, que poden afectar a les per-
sones i que és necessària la presència, d’al-
menys, una persona que pugui estar exercint, 
conduint i sostenint la pràctica no era el més 
adient per aquest treball.

Al no trobar cap experiment previ documen-
tat, on individus experimentessin una pràctica 
xamànica concreta, se’n va voler plantejar un 
de nou. El més semblant trobat és la investiga-
ció del ritme del tambor d’Arrien (1998).
Va sorgir la idea de dur a terme la pràctica de 
viatjar xamanicament per a trobar l’animal de 
poder -una de les primeres que s’ensenyen 
dins del xamanisme transcultural, ja explica-
da dins del marc teòric- de froma individual, a 
diverses tipologies de persones -escèptiques 
a ser possible, però sobretot, que no tingués-
sin experiència en pràctiques xamàniques- i  

enregistrar un seguit de respostes a diferents 
preguntes. Finalment, dels resultats extrets 
poder idear i donar una forma audiovisual al 
projecte.

En aquest apartat es veu també el procés 
d’elaboració dels elements que conformen la 
peça audiovisuab inmersiva: el vídeo de reali-
tat virtual en 360º i l’artefacte sonor que consta 
d’un tambor i d’un mecanisme programat amb 
arduino.

Com s’explica a l’apartat 2 Objectius i moti-
vacions a nivell personal el xamanisme és 
una pràctica que aporta benestar i creixement 
personal. El 2018 vaig començar a realitzar 
aquesta pràctica. Tenia l’inquietud i la neces-
sitat de poder gestionar la por envers al per-
cebre energies -per posar un nom-. Gràcies 
al xamanisme no només vaig perdre la por a 
aquests fets, no demostrables per la ciència, i 
per tant guanyar seguretat en mi; També vaig 
aprendre a poder identificar, desenvolupar-me 
i comprendre el món desde aquest sentir. 

Una de les qüestions que em sorgien al desen-
volupar el projecte era: 
si aquest sentir/percebre és quelcom que en 
aquesta societat no es contempla i, si a mi 
m’ha ajudat descobrir el xamanisme, potser 
mostrant-ho podria arribar a algú amb les ma-
teixes inquietuds i necessitats que les meves.

Per altre banda, i tornant a la pràctica i les pre-
guntes que es van realitzar diversos voluntaris, 
em vaig veure capaç de conduir les pràctiques 
gràcies a l’aprovació, les indicacions i el su-
port dels meus professors, María Luisa Freijei-
ro, Héctor Adell, Carlos Gallart i Gemma Fort.



43

Viatge al Món de baix Disseny · 9Treball Final de Grau - Disseny Audiovisual BAU - Curs 2021·2022

La sessió es basa en unes preguntes poste-
riors i anteriors a la pràctica d’anar a buscar 
l’animal de poder propi al Món de baix.
A continuació l’esquema de les preguntes i la 
seva justificació:

Dades personals: nom, any de naixament i 
ocupació.

1 Defineix xamanisme en 3 paraules.
Aquesta pregunta ens mostra diferents etique-
tes que s’otorguen a aquesta paraula i també 
ens permet apropar-nos a la concepció de 
l’entrevistat.

2 Creus en esperits que poden influir en les 
persones, tant sigui de manera positiva com 
negativa? Com esperits, angels, fantasmes, 
ents…
Aquesta pregunta serveix per observar el grau 
d’escepticisme de l’entrevistat.

3 Estàs disposat a obrir-te a l’experiència?
Aquesta pregunta serveix per observar la dis-
poniblitat de la persona i per rebre el permís de 
poder realitzar un treball xamànic amb l’entre-
vistat.

Breu introducció de les funcions del xama-
nisme i explicació de la pràctica. 
El viatge xamànic al món de baix i la finalitat de 
trobar l’ajuda espiritual: l’Animal de poder.

En aquesta part s’explicà el següent:
Com anava a ser l’espai on es duia a terme la 
pràctica i les instruccions que hauria de seguir.
Incís. L’espai estava preparat amb anterioritat 
de forma xamànica per a realitzar la pràctica. 
Els passos de la pràctica:
0 Tenir la intenció clara, en aquest cas, viatjar 
al món de baix per a trobar l’animal de poder.
1 Triar un lloc real que serveixi d’entrada.
2 Descens vertical i no en diagonal.
3 Arribar a baix, sentir que s’està en un altre 
lloc.
4 Demanar que es presenti l’animal de poder.
5 Quan algú es presenti preguntar i confirmar 
si l’és.
6 Despedir-se i fer el viatge de tornada reco-
rrent el mateix camí.
Resolució dels dubtes que l’entrevistat pugui 
tenir.

Realització de la pràctica.

4 Com ha anat l’experiència? Explica’m el 
teu viatge. 
Per saber l’experiència de l’entrevistat.

5 Notes algun canvi de com venies a com 
estàs ara?

6 Canviaries o matissaries les primeres res-
postes? 
Comprobar si ha canviat la percepció de l’en-
trevistat.

7 Et sembla interessant? Repetiries?
En cas de que es vulgui repetir obrir la possi-
bilitat.

9 Les pràctiques individuals
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L’espai, com s’explicava en la pàgina anterior, 
estava preparat amb antelació de forma xamà-
nica per a realitzar la pràctica.
El fet de preparar l’espai abans d’una pràctica 
xamànica serveix per a no fer esperar al con-
vidat (en el cas de que es faci una sanació o 
pràctica a una altre persona), netejar i protegir 
l’espai -per a crear un ambient favorable- grà-
cies a les ajudes espirituals i facilitar el treball 
que es durà a terme.
Totes les sessions es van dur a terme en l’habi-
tació del facilitador fent ús del tambor, i només 
iluminada amb la llum d’una espelma per a que 
fos un espai fosc i poder concentrar-se millor 
en el ritme del tambor. Els voluntaris van fer la 
pràctica estirats al llit. 

L’intenció d’aquestes pràctiques individuals 
era plantejar les preguntes i observar les res-
postes sense voler influir en els resultats. 
Si hi havien dubtes, per part del convidat, s’in-
tentaven aclarir i sempre es buscava l’opinió i 
la visió de l’entrevistat, entendre que es el que 
volien expresar i/o les seves sesnacions, in-
quietuds...

Es van enregistrar les respostes d’un total de 
vuit persones voluntàries. Per ordre d’edat:

 Derek Cruz, 2004
 Entrevistat el dia 7 de maig de 2022.

 Arnau Marco, 1996
 Entrevistat el dia 7 de maig de 2022.

 Arnau Salvat, 1996
 Entrevistat el dia 4 i 9 de maig de 2022. 

 Inés Bayo, 1996
 Entrevistat el dia 7 de maig de 2022.

 Yasmina Capó, 1987
 Entrevistat el dia 10 de maig de 2022.

 Eduard Martínez, 1974
 Entrevistat el dia 8 de maig de 2022.

 Francisco Villanueva, 1961
 Entrevistat el dia 8 de maig de 2022.

 Carmen Rojas, 1957
 Entrevistat el dia 9 de maig de 2022.

Es va considerar que si al acabar les entrevis-
tes dues o més persones havien aconseguit 
realitzar la pràctica es proposaria una pràctica 
conjunta. 
Aquesta consistiria en realitzar un viatge per a 
obtenir informació -la qual que cap dels prac-
ticants sabria la resposta- i després posar la 
informació obtinguda en comú per veure si hi 
havien coincidències.
Per temps i extensió no es va arribar a fer però 
no es descarta que es faci en un futur.



45

Viatge al Món de baix Disseny · 9.1Treball Final de Grau - Disseny Audiovisual BAU - Curs 2021·2022

En aquest apartat s’exposen els resultats obtinguts. Taula resumida de les entrevistes:

9.1 Les experiències i percepcions
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Aquests són els segons viatges dels entrevis-
tats que van voler repetir:

Inés Bayo, 1996, dia 7 de maig de 2022.
En comptes de fer el viatge estirada el fa as-
seguda.
He anat al mateix lloc i tots els arbres del parc 
s’han ajuntat i s’han convertit en un arbre ge-
gant. També he sentit la mateixa energia però 
ara més aviat com a espectadora. M’ha costat 
arribar a l’arbre i un cop hi he arribat el forat 
per on havia d’entrar estava tapat. L’entrada 
estava plena de terra fèrtil. He començat a 
apartar la terra per veure si conseguia entrar 
però aleshores m’has fet tornar amb el tambor.
He estat més tranquil·la, he sentit la mateixa 
energia però no “m’abrumava”.

Carmen Rojas, 1957, dia 9 de maig de 2022.
He seguit els mateixos passos, se m’ha tornat 
a aparèixer la llum encara que ha trigat més i la 
sentia una mica més lluny.

Aquests el segon, tercer i quart viatge de  
l’Arnau Salvat:

Arnau Salvat, 1996, dia 4 de maig de 2022.
He baixat pel pou amb una corda. He arribat a 
un lloc amb moltes boques que m’han devorat. 
He vist un símbol que m’ha portat a pensar en 
una guineu i després ha passat lo de les bo-
ques. Eren tres mandíbules de felí molt grans, 
tigre, lleó, jaguar… 
Ha sigut impactant però no m’he sentit en pe-
rill.

Tercer viatge, 9 de maig de 2022.
M’he trobat amb tres animals que eren com 
gossos grans dos es barallaven i a un altre 
només li veia la pota.
He seguit caminant i de cop i volta tornava a 
estar al pou, a l’entrada. Just he aparegut allà 
has començat a tocar el tambor amb l’altre rit-
me.

Quart viatge, 9 de maig de 2022.
He baixat i he trobat una amalgama de pèl. Era 
com si s’anés transformant. Tenia pèls de di-
ferents colors i també anaven sortint diferents 
morros. M’envoltava i al final m’he obert pas 
per sortir d’allà.
He seguit i ha aparegut una tortuga. Li he pre-
guntat si era el meu animal de poder i s’ha 
amagat dins la closca, per tant he suposat que 
no. Després he trobat un cavall i també li he 
preguntat si era ell, com que ha donat la volta 
també he suposat que no. He preguntat si la 
bola de pèl era el meu animal de poder i s’ha 
tornat a girar així que suposo que si que l’era.

Les respostes han estat enregistrades en au-
dio. L’accés als audios es troba en el següent 
apartat.
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En aquest enllaç es troben els enregistraments 
dels entrevistats sense retocar.

La nomenclatura per identificar els audios és el 
nom de la persona, seguit de la primera lletra 
del cognom i un número.
Els números es corresponen a cada part de 
l’entrevista.
0 Preguntes inicials.
1 Preguntes del pimer viatge.
2 Preguntes del segon viatge.
3 Preguntes del tercer viatge.
4 Preguntes del quart viatge.

9.1.1 Els enregistraments d’audio

*L’entrevista de l’Arnau Salvat va ser la primera 
i no es va enregistrar. Així que en l’audio del dia 
del tercer viatge també es parla de la primera 
experiència. El nom de l’arxiu és ArnauS3. 

https://drive.google.com/drive/folders/17DPqan14QA9PGrIYRWAp14-sAHfLej0j?usp=sharing
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En general els participants no van estar segurs 
d’haver assolit el que demanava la pràctica.
2 dels 8 participants no van poder “atravessar 
l’entrada”.
2 dels 8 participants van “atravessar l’entrada” 
però no van arribar a cap altre lloc.
1 dels 8 participants va arribar a un altre lloc 
però no es va trobar amb cap animal.
3 dels 8 participants va arribar a un altre lloc 
i es va trobar amb algun animal. 2 d’aquests 
van tenir més certesa de que fos el seu animal 
de poder.
Tots els participants es van voler obrir a l’expe-
riència i col·laborar en aquest experiment.

Es va fer evident que com més es viatjava xa-
manicament més o diferents imatges, podien 
percebre. No és d’extranyar tenint en compte 
que de culturalment és un tipus de coneixe-
ment que s’ha d’apendre des d’un no raona-
ment llògic.

9.2 Els resultats

Pel que fa a trencar prejudicis les més relle-
vants van ser les respostes de Francisco Vi-
llanueva i Carmen Rojas. Casualment, són les 
persones entrevistades de més edat.
En paraules de la Carmen Rojas a ella se li va 
obrir un interrogant ja que no esperava tenir 
cap tipus de percepció i això la va impactar.
Per altre banda, Francisco Villanueva no con-
siderava que hagués tingut cap experiència re-
llevant però si que va fer la reflexió de que ell, 
per la manera de ser, no s’obria a l’oportunitat  
cosa que feia que es condicionés a ell mateix. 
Es podria dir que els dos, encara que de dife-
rent tipus, van poder començar a trencar amb 
alguna de les seves barreres.

Es podria seguir convidant a altres persones 
per a dur a terme la pràctica i sorgirien noves 
imatges per a expandir el projecte.

Gràcies a les seves experiències, i les dels al-
tres participants, va sorgir la idea de represen-
tar en un vídeo els passos que van haver de 
segir -per a la viatjar xamanicament poder anar 
a trobar el seu animal de poder- mitjançant les 
imatges que s’havien percebut. 

Un cop extrets els resultats es va decidir que la 
millor manera de formalitzar el projecte era la 
de crear una experiència. 
En aquesta idea es reflexa el concepte d’allò 
vivencial que comparteixen el fet de poder 
trencar amb els prejudicis i la pràctica del xa-
manisme. També el poder tractar de manera 
conjunta temes, aparentment, tan allunyats 
com ho són l’ancestralitat i la tecnologia.
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En aquest apartat d’explica el procés de crea-
ció i presa de decicions dels 2 objectes princi-
pals que conformen l’instal·lació.
La presa de decisions pretén ser el més objec-
tiva possible enver la creacio d’aquests. 

Els dos s’uneixen per poder donar unexperièn-
cia immersiva de Realitat Virtual per a aproxi-
mar a l’usuari a l’experiència d’un viatge xa-
manic viscut per persones, majoritàriament 
escèptiques, que mai abans n’havien experi-
mentat cap. 
El primer objecte del qual es parlarà és un ví-
deo de 360º que surt de les diferents experièn-
cies de les persones entrevistades. El qual es 
pot reproduir utilitzant ulleres immersives per a 
gaudir d’una millor experiència.
El segon un tambor mecanitzat per a apropar 
més a l’espectador al que podria ser l’expe-
riència real. Surgeix de la unió de la tecnologia 
amb lo ancestral -encara que el primer també 
reflexa aquesta unió-.

A part de l’instal·lació conjunta es fa un segon 
vídeo que conté els ritmes del tambor emprats 
per a poder visualitzar-lo de manera remota.

10 Objectes

Enllaç al vídeo del conjunt d’artefactes.

https://youtu.be/p9lH4DTHGms
https://youtu.be/p9lH4DTHGms
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El format és un vídeo de 360º que explica 
els passos que s’han de seguir per a rea-
litzar la pràctica; La mateixa que han rea-
litzat les persones entrevistades: el viatge 
xamànic per a trobar l’animal de poder. 
Reb el mateix nom d’aquesta.
Preten de manera objectiva, explicar con-
ceptes bàsics del xamanisme transcultu-
ral, de la pràctica i les experiències.

No és un vídeo que serveixi de guia per a 
viatjar, aquestes pràctiques s’han de dur 
a terme acompanyat d’una persona ex-
perimentada que pugui assessorar, guiar i 
protegir al practicant. No és una activitat 
lúdica i recreativa. És per aquets motius 
que els passos no s’expliquen al detall.

L’imaginari visual sorgeix de les diferents 
experiències de les persones entrevista-
des. Les quals han donat el seu permís per 
a que es mostrin les seves experiències.
Aquestes imatges es van recrear amb Ci-
nema4D.

10.1  Vídeo 360º “Viatge al Món de baix”
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Procés de creació
Els passos que s’han seguit per a crear el 
vídeo han estat:

· Creació de Storyboard, on es van de-
cidir els elements que surtirien i es va 
elaborar el guió.

· Animàtica, on previament es va enregir-
tar la veu en off i es va crear l’audio am-
biental per generar atmósfera.

· Proves i investigació, durant els punts 
anteriors es van anar desenvolupant els 
elements i escenes en Cinema4D i també 
es va investigar el format. 

· Postproducció, amb After Effects es van 
afegir transicions, detalls i retoc de color.

· Vídeo final.

Viatge al Món de baix Disseny · 10.1Treball Final de Grau - Disseny Audiovisual BAU - Curs 2021·2022

Prova de creació de boira en Cinema4D
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El vídeo s’estructura en dues parts: 

1 Introducció -explicació del viatge xamà-
nic i per a què serveix, l’Animal de poder i què 
mostra el vídeo-. 
2 El procediment que han seguit les vuit 
persones per a realitzar la pràctica del viatjar al 
Món de Baix per a conèixer l’Animal de poder.

El primer que es va idear van ser les escenes 
del la part del procediment perque ja es tenia 
els element que conformarien l’imaginari vi-
sual, extret de les experiències.

Després es va elaborar el text que narrés la 
pràctica. La finalitat no és la de ser un video 
instructiu per això no s’han afegit els passos 
de manera detallada. 

Es va crear la introducció a posteriori. Aquesta 
també està inspirada en l’iluminació de la sala 
on es van fer i en sensancions dels voluntaris i 
de l’experiència concreta de Inés Bayo -la sen-
sació de gir al seu voltant-.

10.1.1 Storyboard

Esbossos del procés de creació
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 CITA en pantalla:
El xamanisme és anterior a les altres tradicions espirituals en el planeta. Mircea Eliade 
1951.

El viatge xamànic és una de les pràctiques més distintives del xamanisme. 
 Primer tot negre, després hi ha llum tènue, com d’espelma reflectit en una paret. 
(sense veures cap espelma).
Gràcies a un estat alterat de la consciència, aconseguit mitjançant un so repetitiu 
i sense utilitzar determinades substàncies, et permet viatjar a altres mons, reali-
tats no ordinàries.
 Parpalleig espelma cada cop més ràpid reflectit en una paret.
Serveix per a descobrir i accedir a mons espirituals pròpis de benestar, per a 
contactar i conèixer a ajudes espirituals pròpies -guies, mestres, protectors- i a 
través d’elles aportar informació i sanació per un mateix i per a aquells que ho 
demanin.
 Apareixen llumetes.
L’Animal de poder és una d’aquestes ajudes espirituals d’acompanyament i pro-
tecció que adopta la representació d’un animal d’alguna manera significatiu per 
a la persona.
 Més llumetes.
Aquest vídeo explica el procediment que han seguit vuit persones per a realitzar 
una de les primeres pràctiques que es duen a terme en el xamanisme transcultu-
ral:
el viatge al Món de Baix -un d’aquests móns espirituals- per a conèixer l’Animal 
de poder.
 Envolten i van cada cop més ràpid.

Guió

PRIMERA PART EXPLICACIÓ 

Veu en off, negreta
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 TÍTOL DEL VÍDEO Playfair Display + Gotham book
Viatge al Món de baix: Trobar l’Animal de poder 

 Text en pantalla:
Aquesta pràctica s’ha de dur a terme en una situació, espai i condicions favorables.

L’imaginari visual que compon el vídeo es basa en el recull de percepcions representa-
bles de les primeres experiències d’aquestes persones, la majoria escèptiques.

 So del Tambor 
Per viatjar al món de baix i trobar el seu animal de poder, el primer que van fer va 
ser tenir una entrada. 
Un lloc real que els agradés i els fos fàcil de visualitzar.
 Mostrar diferents entrades arbre, pou i porta -de més “vell a més nou”-

Aquest, els va permetre realitzar el descens a aquest món, que va ser sempre en 
vertical.
 La càmara s’apropa a l’arbre. “D’objecte” més primàri a més actual.
 La càmara s’apropa a pou. 
 La càmara s’apropa a porta.

El so i ritme del tambor els va ajudar a connectar amb el viatge i baixar fins que 
no es va poder més.
 Càmara en primera persona baixant per una escala, barres metàliques, corda 
música i el so augmenta. D’objecte més senzill a més complex.

Guió

PRIMERA PART EXPLICACIÓ 

SEGONA PART EXPERIÈNCIES
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Va ser aleshores quan van saber que havien arribat al món de baix.
 Es desplega una corda desde dalt i es perceb un terra, símbol i mandibules que 
et mengen, música i el so augmenta i para de cop

Un cop allà van demanar que se’ls presentés la seva ajuda espiritual en forma 
d’animal.
 Tot fosc, calma, crear atmòsfera amb els materials i la llum
 Apareix una llum brillant i es veu l’ull d’un jaguar.

El viatge de tornada va ser recorrent el mateix camí pel qual havien arribat.
 Canvi de ritme del tambor. Fer marxa enrere de les imatges anteriors, i al final 
l’atmòsfera és d’estar tot fosc.

 S’ambienta un altre cop com al principi.

 Text en pantalla:
Cadascuna de les persones ha dut a terme la pràctica de forma individual, en dates 
diferents, no han tingut cap contacte entre elles, la majoria són escèptiques i mai abans 
havien fet cap pràctica xamànica.

Encara que els passos per a la realització de la pràctica siguin els mateixos, cadascuna 
d’aquestes persones les ha viscut de forma diversa ja que cada individu percep el món 
de diferentes maneres.

La major part d’aquestes percepcions no han estat representables ja que són sensa-
cions experiencials.

Guió

SEGONA PART EXPERIÈNCIES

TERCERA PART ACLARACIÓ
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Treball de Final de Grau en Disseny Audiovisual
BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona

Escrit, dirigit, animat i produït per
Júlia Herranz Cuquerella

Disseny de so del vídeo
Guillem Otzet López
Sergio Marin Sánchez

Veu en off
Rubén Perera Villalba

Tutora
Cecilia Górriz

Agraiments

Arnau Marco
Arnau Salvat
Carmen Rojas
Derek Cruz
Eduard Martínez
Francisco Villanueva
Inés Bayo
Yasmina Capó

Guió

CRÈDITS
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Les imatges primerament es van fer amb 
photoshop i després es van afegir captures 
de parts investigades en 3D que ja s’anaven 
creant.

La veu en off pertany a Rubén Perera. Es va 
enregistrar gràcies a en Sergio Marín, com 
també el so de tambor, maraques i campana.
Tant les maraques i la campana es van afegir 
perque també són instruments que s’utilitzen 
per a  les pràctiques.

El Guillem Otzet es dedica al disseny sonor i es 
va encarregar de l‘ambientació del vídeo.

Per altre banda, la gama cromàtica sorgeix 
sola. Busca ser objectiva, basar-se en la pràc-
tica i les experiències reals documentades. 
Així com la memòria també preten ser neutre 
i no afegir simbols i/o imatges no objectives i 
que donin peu a prejudicis.

10.1.2 Animàtica

Enllàç a una de les primeres animàtiques.

https://youtu.be/mE5qGo1n1U4
https://youtu.be/mE5qGo1n1U4
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El programa utilitzat per a crear les escenes ha 
estat el Cinema 4D.
Posteriorment l’After Effects per detalls, efec-
tes, transicions i llum i color.

Es va fer una recerca del format de 360ª via 
internet.
S’aconsegueix gràcies a la Càmara esfèrica 
del programa. 
Un cop exportat el vídeo se li ha d’injectar in-
formació per a que YouTube reconegui el for-
mat.
El programa utilitzat per aquest pas és Spatial 
Media Metadata Injector.

La ressolució de vídeo que demana YouTube 
per aquest format és: 
-Mínima 7168 x 3584 px
-Màxima 8192 x 4096 px

L’exportació dels arxius en 3D es feia seqüèn-
cia d’imatges png i 25 frame rate.

Temps aproximats d’exportació del vídeo:
Exportar un frame en 1792 x 896 (la quarta part 
de la ressolució que demana YouTube) triga 
entre 30 segons i 12 minuts aproximadament.
-Utilitzant el material de l’Universitat-
En la qualitat mínima requerida per a una bona 
visualització a YouTube com a mínim demana 
4 vegades més.
-Mínima 7168 x 3584 px: renderitzar un frame 
de l’escena de la corda és 5 minuts.
-Màxima 8192 x 4096 px: renderitzar un frame 
de l’escena de la mateixa escena 30 minuts. 

Enllaç al vídeo proba de l’escena del pou: 
100 frames a 7168x3584 /4 = 9 h amb l’ordi-
nador propi.
També es van realitzar proves amb altres es-
cenes.

És per això que es va decidir, aprofitant que 
s’exportava en seqüéncia d’imatges, pujar re-
solució posteriorment amb Topaz AI Gigapixel, 
un programa que utilitza Inteligència Artificial.

10.1.3 Investigació 3D

Per altre banda es va fer recerca també de 
plugins i tutorials per a crear els elements i els 
efectes desitjats.

La creació de la corda i les seves dinàmiques 
es van dur a terme gràcies als plugins HoRope 
i Reeper.
Les textures, la boira, el generar gespa i pèl es 
van gràcies a diveros tutorials d’internet.

Elements com el pou i l’arbre es van descarre-
gar de galeries.

https://youtu.be/x4VgKyyAi-I
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Link al vídeo 360º
Viatge al Mon de Baix

amb so de tambor

Link al vídeo 360º
Viatge al Mon de Baix
sense so de tambor

Viatge al Món de baix Disseny · 10.1.4Treball Final de Grau - Disseny Audiovisual BAU - Curs 2021·2022

Es pot tenir una millor experiència utilitzant 
ulleres de realitat virtual com per exemple unes 
cardboard.

Una de les altres possibilitats, a més a més, 
que permet YouTube és poder parar el vídeo i 
seguir navegant per la imatge.

10.1.4 Vídeo final

https://www.youtube.com/watch?v=_v41X8EE8kQ
https://www.youtube.com/watch?v=_v41X8EE8kQ
https://youtu.be/R_Z7_BxQX9g
https://youtu.be/R_Z7_BxQX9g
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Com s’explica en els objectius una de les pri-
meres inquietuds per a desenvolupar aquest 
projecte era la de poder unir i relacionar d’al-
guna manera quelcom ancestral amb la tecno-
logia. Ja que dins del nostre context occidental 
estem molt avançats pel que fa a tecnologia i 
ciència però s’ha anat deixant de banda la nos-
tra part espiritual, que com s’ha nvist durant la 
investigació teòrica és una part vinculada in-
trínsecament dins la naturalesa humana i que 
gràcies al seu desenvolupament propi aporta 
un benestar personal que a la llarga acaba sent 
un benestar extern.

És per això, que es crea un artefacte que cons-
ta d’un tambor, una placa d’arduino i un servo 
motor que acompanya en directe el vídeo 360. 
Així crear una experiència més envolvent i fidel 
a la pràctica que van realitzar els voluntaris.

10.2 Tambor, unió d’ancestral i tecnològic

Imatges del procés i els elements que conté l’artefacte.
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Imatges del procés evolutiu de l’estructura.

En el codi d’aquest artefacte si troben enregis-
trats tres ritmes: el ritme que acompanya l’ex-
periència del vídeo i, a part, dos altres ritmes 
que poden servir per assistir durant la pràctica 
xamànica del viatge -el ritme de viatjar i el rit-
me e tornada-.

El tambor s’eleva gràcies a una fusta que fa 
de base per a poder-la subjectar en un petit 
trípode. 

Trobem que el circuit està compost per:
1 Servo motor amb capacitat de 1.5kg, con-
nectat al Pin 9 i subjecte en una estructura de 
fusta.
El servo s’agafa a aquesta estructura mit-
jançant gomes, igual que la baqueta que està 
siubjecte al servo. L’us de les gomes es deu al 
fet de poder mantenir les parts subjectes però 
alhora, també, amb una cadència i/o llibertat. 
Aquesta fa que es pugui obtenir i mantenir en 
el so, del toc de la baqueta en el tambor, una 
certa naturalitat i no sigui totalment rígid i me-
cànic.

Dins de la caixa es troben els altres compo-
nents:
1 Placa d’arduino uno.
1 Botó, connectat al Pin 2, per a poder accio-
nar i canviar de ritmes.
1 Resistència, per al botó. 
Cables per a connectar els actuadors.
1 Font d’alimentació.
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Dins del codi trobem una màquina d’estats que 
fa que es pugui anar canviant de ritme gràcies 
al botó.
Els estats establerts en són 5:

· El primer on es troben els ritmes que acom-
panyen el vídeo en 360.
· Segon, deixa el servo en la posició d’uns graus  
concrets.
· El tercer que repeteix en loop el ritme per al viatge  
xamànic, entre 4 i 4,5 tocs de tambor per se-
gon.
· El quart que és el ritme que serveix de tor-
nada/finalització de la pràctica durant el viatge 
xamànic.
· Cinquè, deixa el servo en la posició d’uns graus  
concrets i després, al accionar el botó de nou, 
es torna al primer.
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Pel que fa al vídeo en 360º es va utilitzar el 
programa Topaz AI Gigapixel. Es va incremen-
tar la ressolució dels pngs fins a quatre vega-
des per tenir la mínima que indica YouTube.
Els 5401 frames que formaven el vídeo en 
aquella ressolució -7168 x 3584- pesaven 
67GB. La duració del vídeo és de 3 minuts 30 
segons aproximadament.

Al voler crear la composició amb la seqüència 
d’imatges dins d’After Effects no es va poder.
El programa d’AI exportava els arxius canviant  
el format. Aquest fet no era detectable fins que 
no s’importava la seqüència al programa.

Recordar que es va optar per aquesta opció 
perque no es disposava de maquinaria prou 
potent per al renderitzament tenint en compte 
el temps del qual es disposava.

No obstant, la ressolució del vídeo final, que 
queda com a prototip a causa d’aquestes difi-
cultats, es va poder apujar fins a 3584 x 1792.

Les dificultats i/o reptes que s’han trobat du-
rant la creació de l’artefacte sonor han estat 
el poder representar fidelment els ritmes in-
dicats i poder coordinar els elements -servo, 
baqueta, tambor- per a que se sentís be el so 
del tambor, tenint en compte la distància dels 
elements i les inclinacions.

10.3 Dificultats tècniques

Com no s’ha aconseguit la ressolució desit-
jada per temps i problemes tècnics, encara 
que s’han anat buscant solucions, s’intentarà 
de cara a la presentació portar alguna escena 
amb la ressolució més alta.

Igualment si que s’entregarà el prototip de tota 
l’experiència.
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Bill Viola
“Martyrs (Earth, Air, Fire, Water)”, 2014.
Instal·lació de 4 pantalles.

L’autor mostra les 4 forces elementals de la 
natura en una instal·lació multipantalla com a 
càstig per a 4 màrtirs, éter. És cconcís amb la 
imatge i el concepte gràcies al format de 4 ví-
deos, 4 elements i mostrant 4 màrtirs.
Treballa amb el vídeo des dels anys 70 fent 
instal·lacions que mostren el seu interés en la 
Història de l’Art, espiritualitat i percepció.

Els elements de la natura en les cultures xamà-
niques, encara que no s’ha remarcat en l’in-
vestigació, tenen un paper important.

Bill Viola és referent tant per la part formal ins-
tal·lativa com per la part conceptual.

11 Referents
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Per a la creació de les escenes en 3D es van 
buscar referents estètics.

Es van trobar aquests 4 referents que compar-
teixen confluèixe en l’estil d’aquests escenaris 
concrets.

En ordre d’esquerra a dreta, 
“Internal Place” d’ArtemPatyn 
“The Age of Horus” de Hotamr
“Sept. Cinema 4D Abstracts” 
de Stuart Lippincott 
Un dels “daily renders” de stuz0r

Tots comparteixen en aquestes treballs el tenir 
un element central abstracte, que se situal en 
un lloc espaiós i atmosfericament fosc, el joc 
amb la llum i el fet d’incorporar una figura hu-
mana per comparar l’escala.

Es va voler traslladar aquesta mateixa intenció 
de tenir elements protagonistes i situar-los en 
lloc ficticis i espaiosos. Representant així els 
diversos elements sorgits de la realització de 
la pràctica i el món mental i l’extenció de l’ima-
ginació.
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Frame final amb la deformació de la càmara 
aplicada del render de l’escena del pou.
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Tim Lewis 
“Vehicle 3a (Love)”,2021
Escultura autònoma.

Lewis explica que va començar com una sen-
zilla plataforma per jugar amb els primers ca-
pítols de “Vehicles: Experiments in synthetic 
psychology” de Valentino Braitenberg, un neu-
rocientífic i cibernecista italià.

Estava interessat en com un experiment men-
tal podria reunir-se amb el físic.

És referent conceptual i tècnic per aquesta 
unió de conceptes i l’utilització de mecanis-
mes en la seva peça.

https://www.instagram.com/p/CQiedC_oJoc/
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Existeixen unes necessitats espirituals i sana-
ció de l’ésser humà. En totes les cultures s’han 
desenvolupat diferents pràctiques per a sol-
ventar aquestes necessitats. 

Es mostra el xamanisme, la pràctica espiritual 
més antiga coneguda i extesa a tots els con-
tinents, per a divulgar aquesta pràctica i així 
poder arribar a ser beneficiós per a més per-
sones.

Segueixen havent-hi prejudicis envers a aques-
tes pràctiques, sobretot per no estar demos-
trades cientificament. El millor per a trencar 
amb aquests és primerament obrir-se al canvi i 
després experienciar.
El poder tenir una millor comprenció del xa-
manisme també s’ha d’experienciar ja que és 
vivencial.

El xamanisme cultural se situa en una regió 
concreta amb les seves costums i creences, 
pròpies de la seva comunitat. Hi ha diferència 
en la cosmovisió; El xamanisme transcultural 
és en el que concorden i són comuns els xa-
manismes culturals.

El viatge xamànic és una de les pràctiques més 
distintives del xamanisme.
Gràcies a un estat alterat de la consciència, 
aconseguit mitjançant un so repetitiu i sense 
utilitzar determinades substàncies, et permet 
viatjar a altres mons, realitats no ordinàries.
Serveix per a descobrir i accedir a mons es-
pirituals pròpis de benestar, per a contactar i 
conèixer a ajudes espirituals pròpies -guies, 
mestres, protectors- i a través d’elles apor-
tar informació i sanació per un mateix i per a 
aquells que ho demanin.
L’Animal de poder és una d’aquestes ajudes 
espirituals d’acompanyament i protecció que 
adopta la representació d’un animal d’alguna 
manera significatiu per a la persona.
Una de les primeres pràctiques dins del xama-
nisme transcultural és el viatge a un d’aquests 
mons per a tobar ajudes espirituals.

Es mostra la pràctica del xamanisme i es du 
a terme un experiment a 8 persones, el que 
fa que en algunes es generin inquietuds. 
D’aquestes sesions s’extreu l’imaginari visual 
del vídeo de 360º.
El vídeo explica el procediment que han seguit 
vuit persones per a realitzar una de les prime-

12 Conclusions globals

res pràctiques que es duen a terme en el xa-
manisme transcultural:
el viatge al Món de Baix per tobar l’Animal de 
poder.

Es connecta allò ancestral amb la tecnologia 
per crear un vincle amb els coneixements dels 
nostres avantpassats amb els coneixements 
actuals mitjançant una instal·lació audiovisual.

Pel que fa a procés personal des d’un co-
mençament es va tenir en compte que el fet de 
parlar sobre prejudicis comportava ser cons-
cient i estar alerta envers els prejudicis propis.

Al mateix temps que també hi ha hagut una 
evolució pel que fa a l’aprenentatge de noves 
tècniques com l’ús de programari 3D i Arduino.
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