
-

-

a
b

su
rd

.
O

nt
ol

og
ia

 d
e 

l’e
le

m
en

t
A

rt
e

fa
ct

e
s

X
è

n
ia

 D
o

ls

Xènia Dols

Juny
2021

1

*/ARTEFACTES. /ARTEFACTES. 
ONTOLOGIA DE 
L’ELEMENT ABSURD. 

ARTEFACTES. ONTOLOGIA DE 
L’ELEMENT ABSURD.

Projecte de: Xènia Dols

Tutora: Mireia Feliu Fabra
Grau en Disseny 2020 - 2021



-

ARTEFACTES. ONTOLOGIA DE 
L’ELEMENT ABSURD.

ARTEFACTES. ONTOLOGIA DE 
L’ELEMENT ABSURD.

Projecte de: Xènia Dols

Projecte de: Xènia Dols

Tutora: Mireia Feliu Fabra
Grau en Disseny 2020/21

Tutora: Mireia Feliu Fabra
Grau en Disseny 2020 - 

Projecte de: Xènia Dols

Tutora: Mireia Feliu Fabra
Grau en Disseny 2020/21

-

-

Projecte de
Xènia Dols

Tutora
Mireia Feliu Fabra

Grau en Disseny 2020/21



Artefactes.

Artefactes.

Ontologia

Ontologia

de l’element

de l’element

absurd.

absurd.
pg. 4

pg. 5

Agraïments

A la meva mare i al meu pare, per donar-me el 
seu suport de manera incondicional. També per 
deixar-me crear un taller efímer d’electrònica i 
bricolatge a casa. Gràcies.

A la Judit per aguantar el monotema d’aquest 
projecte durant les nostres caminades de cap de 
setmana.

Al Joan Ticus per fer-me retrobar amb els meus 
objectius.

A l’Oriol pel simple fet d’acompanyar-me.

I en especial, a la Mireia Feliu, per guiar-me en 
tot moment al llarg d’aquest aprenentatge.

Identitat

Societat consum

Capitalisme

Cultura Maker

Disseny CríticDESNORMALITZAR

Idees Nucli i Satèll it.

   Desnormalitzar    CulturaMaker 

  Identitat    DissenyCrític    SocietatConsum

  

1 2

543



pg. 6

04

03
CAPÍTOL II:
EL DESIG INSATISFET

CAPÍTOL III: 
SOCIETAT TECNÒPATA

Els productes de consum: 
produir i consumir. 

Objectes absurds i relacions 
afectives 

Obsolescència programada 

Una nova religió: La tecnocrà-
cia i el tecnoptimisme 

La massa digital i la composició 
de comunitat 

pg. 36

pg. 38

pg. 42

pg. 50

pg. 51

*

*

02

ARTEFACTES. 
INTRODUCCIÓ AL
PROJECTE

CAPÍTOL I:
DÉU HA MORT

Motivacions Personals

Objectius

Metodologia del projecte

La religió capitalista

El Jo consumista i la societat 
de massa

pg. 10

pg. 14

pg. 16

pg. 22

pg. 28

ABSTRACT (CAT/CAST/ENG)

*

*

01

/ S  U  M
A  R  I _

pg. 7

A 

03
*

CAPÍTOL IV:
AGENTS IMPLICATS

Repensar les tecnologies 

Compromís ètic i cultura maker 

Recerca d’artefactes 

pg. 10

pg. 14

pg. 16

*
05

06
CAPÍTOL V: PROTOTIPS 
EPISTÈMICS

Prototip I: Impresora de Cookies 

Prototip II: Dispensador de Likes 

Prototip III: Localitzador 

Bibliografia

pg. 36

pg. 38

pg. 42

pg. 42

pg. 44
CONCLUSIONS

*



Artefactes.

Artefactes.

Ontologia

Ontologia

de l’element

de l’element

absurd.

absurd.-

-

*

/ A B S T
R A C T  _

-
(CAT) Artefactes. Ontologia de l’element absurd és un projecte 
que explora les implicacions ètiques i socials dels artefactes que 
utilitzem en la nostra quotidianitat. A partir de l’anàlisi de les re-
lacions de poder entre el subjecte i l’objecte, el projecte d’inves-
tigació detecta com el solucionisme tecnològic ha accelerat cada 
vegada més l’agència que tenen els artefactes/objectes sobre no-
saltres en tant que productes de consum. Així com els futurs plau-
sibles a aquest model socioeconòmic de consum, ens proposem 
donar un contrapunt a les problemàtiques de l’antropocè, el capi-
talisme i la societat de consum. L’objectiu és provocar una reflexió 
crítica sobre quin paper han de tenir les tecnologies en intervenir 
en la nostra vida quotidiana i quines poden ser les conseqüències 
d’utilitzar els mateixos models de la lògica del capital per a les 
nostres pràctiques del dia a dia. El projecte pren forma de sèrie 
de 3 artefactes interactius, fàcilment reconeixibles per la seva vin-
culació amb aquells ja presents en la nostra vida quotidiana. A 
través d’aquests, volem plantejar els valors a través dels quals ens 
relacionarem i fer-nos replantejar les plataformes que permeten o 
restringeixen aquestes interaccions. 

R 

*(CAST) Artefactes. Ontologia de l’element absurd es un proyecto 
que explora las implicaciones éticas y sociales de los artefactos 
que utilizamos en nuestra cotidianidad. A partir del análisis de las 
relaciones de poder entre el sujeto y el objeto, el proyecto de inves-
tigación detecta como el solucionismo tecnológico ha acelerado 
cada vez más la agencia que tienen los artefactos / objetos sobre 
nosotros como productos de consumo. Así como los futuros plau-
sibles a este modelo socioeconómico de consumo, nos propone-
mos dar un contrapunto a las problemáticas del Antropoceno, el 
capitalismo y la sociedad de consumo. El objetivo es provocar una 
reflexión crítica sobre qué papel deben tener las tecnologías en 
intervenir en nuestra vida cotidiana y cuáles pueden ser las con-
secuencias de utilizar los mismos modelos de la lógica del capital 
para nuestras prácticas del día a día. El proyecto toma forma de 
serie de 3 artefactos interactivos, fácilmente reconocibles por su 
vinculación con aquellos ya presentes en nuestra vida cotidiana. A 
través de estos, queremos plantear los valores a través de los cua-
les nos relacionamos y hacernos replantear las plataformas que 
permiten o restringen estas interacciones. 

*(ANG) Artefactes. Ontologia de l’element absurd is a project that 
explores the ethical and social implications of the artifacts we use 
in our daily lives. Based on the analysis of the power relations be-
tween the subject and the object, the research project detects how 
technological solutions have increasingly accelerated the agency 
that artifacts / objects have on us as products of consumption. As 
well as the plausible futures for this socio-economic model of con-
sumption, we propose to give a counterpoint to the problems of 
the Anthropocene, capitalism and the consumer society. The aim 
is to provoke a critical reflection on what role technologies should 
play in intervening in our daily lives and what the consequences 
may be of using the same models of capital logic for our day-to-
day practices. The project takes the form of a series of 3 interactive 
artifacts, easily recognizable by their link with those already pre-
sent in our daily lives. Through these, we want to raise the values 
through which we will relate and make us rethink the platforms 
that allow or restrict these interactions. 
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D’altra banda, amb l’arribada de l’era di-
gital i el solucionisme tecnològic, con-
siderem aquests objectes aspectes 
essencials i vitals, ja que ens ajuden a 
resoldre els nostres conflictes quotidians 
estandarditzant respostes. 
D’aquesta manera, es normalitza de for-
ma més intrínseca el canvi de naturalesa 
d’aquests productes i l’agència d’aquest 
sobre el consumidor, fil conductor prin-
cipal del capitalisme.  

Amb aquest projecte, volem crear un re-
lat fictici per a donar un contrapunt a les 
problemàtiques de l’antropocè, el capita-
lisme i la societat de consum. Un estudi 
sobre la relació entre la persona i l’objec-
te, els futurs plausibles a aquest model 
socioeconòmic de consum i desig que 
veiem impermeable. 

Aquest projecte parteix d’una reflexió 
entorn la societat de masses i de con-
sum. Una anàlisi sobre l’estratègia de la 
creació de desig i com aquesta inter-
vé en el comportament dels individus: 
mitjançant un producte de consum de 
masses, complaure els nostres desit-
jos inconscients que fins aleshores els 
sentíem com a prescindibles o fins i tot 
inexistents, i així crear un mecanisme 
perfecte de control i distracció social. 
De manera gairebé irreversible, aquests 
productes (objectes) han anat adquirint 
una agència sobre nosaltres (subjectes), 
ja que els hem dotat cada vegada de més 
poder i tenen la capacitat de condicio-
nar-nos. Per tant, la relació del subjecte 
i l’objecte s’ha transformat en un diàleg 
de relació de poder on la posició d’un i 
l’altre queda alterada completament.  

Aquest projecte neix de l’intent d’adquirir 
una mirada crítica envers el capitalisme 
i la societat de consum, rebutjant-lo i a 
la vegada exposant l’evolució d’aquest 
terme arran de la introducció de l’era 
tecnològica en aquest model. La raó 
principal és que aquest fenomen ha fet 
transformar i desconstruir la massa en 
un format digital, sense ser-ne del tot 
conscients, esdevenint una generació 
que deixa una empremta constant (Del-
gado, 2014) i desconeixent-ne el poder 
que això suposa. Volem posar en dubte 
aquest model socioeconòmic on la iden-
titat de l’individu ha quedat difuminada 
essent un simple objecte espectador de 
la societat de consum amb un objectiu 
únic, produir i seguir produint. I aquí és 
on ens preguntem, què produïm? Pro-
ductes de masses. La nostra finalitat ha 
estat transformada en ser consumidors: 
si no consumim, no podem produir, i així 
és com ens han ensenyat que ha de fun-
cionar el sistema, sense pensar en alter-
natives d’organització sòcio-econòmi-
ques. La motivació principal per a aquest 
projecte doncs, és explorar i exposar la 
problemàtica d’aquesta modernitat líqui-
da, en termes de Bauman, amb un anhel

d’esperança cap a una composició de 
comunitat amb uns valors ètics i morals 
diferents dels actuals (Braidotti, 2013;De-
leuze, 1981). Em posiciono en un pensa-
ment posthumanista, on el paradigma 
epistemològic deixa de ser jeràrquic, 
amb l’esperança que com a individus i 
col·lectiu puguem aportar alguna cosa 
més enllà de ser simples consumidors 
d’aquest món de producció i propietat.  

Entendre l’ontologia del “jo” envers la re-
lació amb el producte. Una relació que 
és indispensable per a poder dur a terme 
aquest pla de composició i mantenir una 
acció més performativa i no tan contem-
plativa, amb la desídia de la nostra iden-
titat i propi pensament a l’hora d’inter-
venir en la realitat. Els motius pels quals 
sorgeix aquest projecte vénen arrel de 
la disconformitat per a seguir obviant la 
certesa de la nostra contribució a aques-
ta societat de l’espectacle (Debord, 1967) 
i de consum, de manera que, en comp-
tes d’intentar eludir el meu jo consumis-
ta, crear un diàleg amb aquest i els meus 
objectes de desig per a donar peu a un 
espai de col·loqui on tothom pugui inte-
ractuar i mantenir aquesta mateixa perí-
cia d’una forma pragmàtica. Tot això des 
d’un discurs creat a partir de l’amalgama 
entre el disseny crític/especulatiu i l’ob-
solescència programada d’objectes. 

/MOTIVACIONS

01
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OBJECTIUS PRINCIPALS 
DEL PROJECTE

/OBJECT IUS DEL 
PROJECTE

És un projecte d’aprenentatge on no hi 
ha respostes correctes o errònies, i més 
enllà d’evidenciar les mancances de la 
societat de consum, obrir un diàleg in-
teractiu per a poder interlocutar amb 
aquell producte creat a partir del consu-
misme que és aquest objecte de desig 
i la necessitat que tenim de posseir-lo 
per a obtenir aquesta idea de felicitat, 
heretada de l’estat de benestar (Amèrica 
anys 60), insatisfactòria i buida (Benja-
min, 1921), sumat amb l’exigent immedia-
tesa a la qual ens sotmetem diàriament, 
fa que pensem més en el “què” i no tant 
en el “per què”. 

OBJECTIUS SECUNDARIS 
DEL PROJECTE

També, com a objectiu final, trencar amb 
aquest mite de religió capitalista que es 
contempla com a impermeable(Fisher, 
2009) juntament amb la idea d’aques-
ta felicitat fictícia, la qual ens incentiva 
diàriament a contribuir en el consum de 
béns. 

Realitzar un anàlisi crític del sistema 
capitalista basat en el consum i des-
normalitzar aquesta pràctica de creació 
de desig. Realitzar, per tant, un anàlisi 
a aquesta relació de dependència en-
tre els producte de masses i els nostres 
desitjos inconscients, en tant que estra-
tègia i política per controlar les masses. 
L’anàlisi crític pretén obrir la possibilitat 
de deixar de ser un conjunt de consumi-
dors i iniciar una pluralitat d’idees sobre 
quins són els valors en els quals basem 
el nostre sistema. 

Especular sobre la possibilitat d’un sis-
tema alternatiu al capitalisme, des d’un 
discurs performatiu, posant en dubte els 
valors de les societats de consum i la 
identitat que hem anat formant de ma-
nera col·lectiva. 

1

2

Superar la idea de l’espai digital amb 
una percepció de versemblança inqües-
tionable i sobreposar-se a les idees pre-
concebudes sobre la Xarxa, com el seu 
caràcter descentralitzat, no jeràrquic i 
suposadament democràtic. Repensar el 
paper de les tecnologies i com aquestes 
han d’intervenir en el nostre espai. 

Prendre consciència del poder que te-
nim com a comunitat i la responsabilitat 
que això comporta per a poder construir 
una posthumanitat habitable i soste-
nible. En definitiva, generar un convit a 
adoptar una actitud més austera y crítica 
amb aquells successos que considerem 
de condicions semblants i insignificants 
per, en conseqüència, pluralitzar les ma-
neres de veure (Berger, 1972) imposades 
socialment arran de la mirada capitalis-
ta, per tal de recuperar la identitat i an-
nexionar-ne de noves per tal de resoldre 
aquesta composició de comunitat. 

1

2

3
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/METODOLOGIA
INTERNA DEL PROJECTE

Experiència observacional l’entorn en el 
context del consum 

Observació interna dels factors que re-
geixen el funcionament d’aquest sistema i 
les conseqüències de no seguir-les. 

Investigació conceptual d’aquests factors 
identificats i d’altres que sorgeixen al llarg 
d’aquesta investigació. Aquesta investiga-
ció permet focalitzar l’objecte d’estudi, el 
sistema del capital i contextualitzar-ho en 
els conceptes de solucionisme i estandar-
dització.  

En paral·lel a la investigació conceptual, 
identifiques pràctiques artístiques i de dis-
seny les quals posen en el punt de mira 
aquests conceptes des d’un disseny ficció 
i especulatiu.   
(Remarcar la relació de la recerca concep-
tual-procés d’ideació al llarg del projecte, 
quan el concepte de desnormalitzar/des-
naturalitzar pren encara més forma/pre-
dominancia, l’eix estructura principal del 
projecte (d’es d’on jo parlo) = objectiu + 
conceptual + estratègia).

Experiència observacional l’entorn en el 
context del consum 

Observació interna dels factors que re-
geixen el funcionament d’aquest sistema i 
les conseqüències de no seguir-les. 

Investigació conceptual d’aquests factors 
identificats i d’altres que sorgeixen al llarg 
d’aquesta investigació. Aquesta investiga-
ció permet focalitzar l’objecte d’estudi, el 
sistema del capital i contextualitzar-ho en 
els conceptes de solucionisme i estandar-
dització.  

En paral·lel a la investigació conceptual, 
identifiques pràctiques artístiques i de dis-
seny les quals posen en el punt de mira 
aquests conceptes des d’un disseny ficció 
i especulatiu.   
(Remarcar la relació de la recerca concep-
tual-procés d’ideació al llarg del projecte, 
quan el concepte de desnormalitzar/des-
naturalitzar pren encara més forma/pre-
dominancia, l’eix estructura principal del 
projecte (d’es d’on jo parlo) = objectiu + 
conceptual + estratègia).

1. Experiència observacional l’entorn en el 
context del consum 

2. Observació interna dels factors que re-
geixen el funcionament d’aquest sistema i 
les conseqüències de no seguir-les. 

3. Investigació conceptual d’aquests factors 
identificats i d’altres que sorgeixen al llarg 
d’aquesta investigació. Aquesta investiga-
ció permet focalitzar l’objecte d’estudi, el 
sistema del capital i contextualitzar-ho en 
els conceptes de solucionisme i estandar-
dització.  

4. En paral·lel a la investigació conceptual, 
identifiques pràctiques artístiques i de dis-
seny les quals posen en el punt de mira 
aquests conceptes des d’un disseny ficció 
i especulatiu.   
(Remarcar la relació de la recerca concep-
tual-procés d’ideació al llarg del projecte, 
quan el concepte de desnormalitzar/des-
naturalitzar pren encara més forma/pre-
dominancia, l’eix estructura principal del 
projecte (d’es d’on jo parlo) = objectiu + 
conceptual + estratègia).

1 1

2 2

3 3

4 4
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/ CAP. I:
DÉU HA MORT
RELIGIÓ 
CAPITALISTA

Déu ha mort (Nietzsche, 1883) i algú ha 
d’ocupar el lloc de la fe. Transició i canvi 
de la jerarquia de poder amb l’arribada 
de la modernitat. La posició de Déu és 
substituïda pel poder dels diners pas-
sant de capital religiós a capital econò-
mic. Per tant, el capitalisme ocupa el 
lloc de la fe (Marx, 1867) i la creença del 
fet que els diners són els que mouen el 
món, igual que en el seu dia es pensava 
que ho feia la fe. Neix la idea que com 
més capital econòmic una persona tin-
gui, més feliç i més privilegiada. Els di-
ners esdevenen una idea hegemònica 
(Luxemburg, 1978) tal com en el seu dia 
havia estat la religió., Predomina la idea 
molt difosa que el capitalisme no només 
és l’únic sistema econòmic viable, sinó 
que és impossible fins i tot imaginar-se 
una alternativa (Fisher, 2009) i es con-
verteix en un ordre sistemàtic per tractar 
les multituds perilloses en una època de 
democràcies de masses. L’acumulació 
de béns és l’objectiu principal que està 
en un moviment continu, derivat de l’ús 
del capital per part de la propietat priva-
da com a eina de producció. El capita-
lista decideix no consumir tots els seus 
béns, per raons religioses, segons Max 

Déu ha mort (Nietzsche, 1883) i algú ha 
d’ocupar el lloc de la fe. Transició i canvi 
de la jerarquia de poder amb l’arribada 
de la modernitat. La posició de Déu és 
substituïda pel poder dels diners pas-
sant de capital religiós a capital econò-
mic. Per tant, el capitalisme ocupa el 
lloc de la fe (Marx, 1867) i la creença del 
fet que els diners són els que mouen el 
món, igual que en el seu dia es pensava 
que ho feia la fe. Neix la idea que com 
més capital econòmic una persona tin-
gui, més feliç i més privilegiada. Els di-
ners esdevenen una idea hegemònica 
(Luxemburg, 1978) tal com en el seu dia 
havia estat la religió., Predomina la idea 
molt difosa que el capitalisme no només 
és l’únic sistema econòmic viable, sinó 
que és impossible fins i tot imaginar-se 
una alternativa (Fisher, 2009) i es con-
verteix en un ordre sistemàtic per tractar 
les multituds perilloses en una època de 
democràcies de masses. L’acumulació 
de béns és l’objectiu principal que està 
en un moviment continu, derivat de l’ús 
del capital per part de la propietat priva-
da com a eina de producció. El capita-
lista decideix no consumir tots els seus 
béns, per raons religioses, segons Max 

Weber (1905).S’organitza de manera ra-
cional i metòdica amb l’únic propòsit de 
produir; acumular i invertir els seus béns 
per produir-ne més i més, no pas amb la 
finalitat de consumir-los en el futur, sinó 
a partir d’una lògica pura de creixement. 
El consum d’aquests béns s’ha establert 
de forma emmascarada com un dret na-
tural de la societat, quan, en realitat, és 
un nou mecanisme social i polític per 
a controlar les masses. -Jo consumista 
(Bernays, 1923), satisfer desitjos íntims i 
egoistes de la gent = feliços = dòcils- i 
tot i que ens referim a aquest fenomen 
com a societat de consum, el capitalis-
me i l’individualisme heretat del neolibe-
ralisme, ens transforma en “sociofòbics” 
(Rendueles, 2013) i ens converteix en 
una sumatòria d’individus aïllats amb 
una carència de valors i una mancança 
d’altruisme, desdibuixant el concepte 
de comunitat i obviant la idea que, en 
el fons, les nostres decisions i els nos-
tres “drets naturals” no són lliures.Com 
deia Chomsky (1995), la manera per a 
que la societat no se senti esclavitzada 
és convertir-la en consumidora, així les 
persones tenen una distracció que els fa 
oblidar que realment són esclaus.

02 02
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/ CAP. I:
DÉU HA MORT
EL JO CONSUMISTA I 
SOCIETAT DE MASSA

La construcció del jo consumista. el seu 
ímpetu per a esdevenir superior, i la com-
petència amb la finalitat de predominar 
per sobre els altres s’han transformat, a 
poc a poc, en un instint natural, una ten-
dència a la imitació que incita a sobre-
sortir en termes de béns mesurables, el 
que no és un mitjà en si mateix, sinó una 
finalitat. Les tensions en les relacions de 
poder i l’afany per a assolir una posició 
superlativa han estat sempre presents 
en la societat moderna. El seu model 
ha estat construït de manera jeràrquica, 
simbolitzant que l’adquisició d’un nivell 
superior és equivalent a més privilegis . 
Amb l’amalgama del neoliberalisme i el 
capitalisme, es crea aquest concepte de 
Classe Ociosa (Veblen, 1899) donant lloc 
a un consum que s’efectua, no només 
per la satisfacció personal, sinó per fer 
veure o fer saber als altres que s’esde-
vé en un estat de riquesa abundant. La 
classe ociosa no es conforma a gastar, 
sinó que es marca com a objectiu el fer 
visible aquesta despesa (consum osten-
sible) en coses supèrflues (malgastar) 
amb la finalitat d’aconseguir una res-
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me d’enveja), i deixant com a prioritat 
obtenir aquest producte. L’obtenció del 
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CAP.II: 
EL DESIG INSATISFET 
ELS PRODUCTES DE 
CONSUM: PRODUÏR I 
CONSUMIR. 

La dialèctica entre el capitalisme i el consumidor és la 
creació artificial del desig per tal de fomentar aquesta 
necessitat inesgotable d’adquisició, per tal de mantenir 
una producció continuada. Aquesta idea de desig, tal 
com hem comentat, neix de la idea fictícia de felicitat 
capitalista, la qual alimenta la percepció que més a prop 
estarem de la idea de benestar amb l’increment de la 
possessió de béns materials, es tracta d’un col·leccio-
nisme compulsiu Parr, 2012) amb uns resultats massius 
i sistemàtics com una immensa acumulació d’espec-
tacles. Tot el que abans es vivia directament, s’allunya 
ara en una representació, les persones hem deixat de 
relacionar-nos com a realitats, per passar a fer-ho com 
a representació de les mateixes. El ser per aparentar- i 
incentivar l’emulació pecuniària [1]-, impera en la nostra 
forma de comunicar-nos (Debord, 1967). Aquesta re-
presentació difusa parteix de la necessitat de produc-
ció mitjançant satisfer el nostre desig de posseir. La 
premissa és sempre seguir consumint com a finalitat 
única, esdevenint un sistema productiu i efectiu. Ens 
apoderem del valor de l’objecte, fruit d’una crisi d’auto-
estima conduïda per la societat del capital perdent els 
punts de referència respecte al que valem, buscant una 
validació externa, que en aquest cas es crea mitjançant 
la centralització del consum en la nostra vida. Per tant, 
com més infeliços/es siguem , més consumirem. Ne-
cessitem entendre, doncs, que els objectes no són la 
causa del nostre valor. 
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[1] Emulació pecuniària: Eufemisme de l’enveja
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En aquesta pràctica de la creació de de-
sig i el comportament del consumidor, 
intrínsecament relacionat amb aquesta 
visió perduda de la identitat de l’individu, 
i l’alterada percepció de la vàlua d’aquest, 
es crea una relació entre el consumidor 
(subjecte) i el producte (objecte). 
Al consumidor se li atribueixen qualitats 
de poder mitjançant la propietat.L’objec-
tiu principal acaba sent obtenir aquests 
productes de consum. 
El model de consum actual atribueix 
propietats de subjecte a les mercade-
ries, contribuint que se’ls otorgui un va-
lor més enllà de l’estrictament material, i 
convertint-lo en fetitxe (el subjecte con-
sidera que l’objecte teépoder sobre ell). 
Paradoxalment, es normalitza la conver-
sió del subjecte en un producte exhibit 
que es rendibilitza generant un risc molt 
alt en la intimitat i la ciutadania (Zafra, 
2021), permetent crear uns models de 
consum on les característiques que de-
fineixen la nostra identitat i valor, es re-
geixen per la vàlua i l’estil de vida que ens 
ven aquells objectes de desig i acabem 
consumint per “ser allò que comprem”, a 
la vegada que mercantilitzem els nostres 
vincles per a tenir una major dependèn-
cia. S’atribueix vida a aquests productes 
de consum, de manera que ens faran 
sentir revalorats en quant aquell objecte 
passi a ser de la nostra propietat i man-
tinguem una relació afectiva, creada per 
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ven aquells objectes de desig i acabem 
consumint per “ser allò que comprem”, a 
la vegada que mercantilitzem els nostres 
vincles per a tenir una major dependèn-
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la il·lusió de la felicitat capitalista. La pro-
blemàtica d’aquests productes de con-
sum és que estan elaborats mitjançant 
la premissa de voler ser obtinguts. Un 
cop resolta aquesta voluntat de domi-
ni, s’obté una insatisfacció de l’absurd 
duna realitat insuficient (Moravia, 1947) 
i el resultat de certa estranyesa davant 
els objectes, convertint-se en una cosa 
amb la qual no tenim cap relació afec-
tiva, aquest producte esdevé inútil. És a 
dir, els objectes que proporciona el “mite 
de la felicitat” per al consum massiu són 
absurds. L’avorriment sorgirà d’aquest 
absurd, i això farà que les persones per-
cebin que ja no existeix cap relació entre 
el jo i les coses. Per tant, l’individu està 
completament condicionat per aques-
ta realitat capitalista: la felicitat que li 
proposa no és més que un artifici per a 
entretenir-nos: és inaccessible. Per això, 
hem de poder alliberar-nos d’aquest en-
ganyós principi de la felicitat, i el desig 
insatisfet Redimir-nos a l’artesania figu-
rativa i analitzar allò que fa el capitalisme 
cap al valor de les coses i recuperar la 
cultura material com a bé del capital so-
cial (Sennett, 2008), mitjançant una filo-
sofia transformadora basada en el com-
promís i una ètica reivindicativa respecte 
a fer bé les coses. (Marx, 1867). 
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El desig que generen els productes de consum és in-
satisfet perquè un cop s’obté es reemplaça per un altre 
desig .Això fa que els objectes es converteixin en ab-
surds, ja que la relació personal amb aquest desapa-
reix, i per tant, es converteix en un objecte obsolet. Els 
humans mantenim una gran dependència emocional, ja 
que la nostra felicitat depèn de les coses i l’assoliment 
d’aquests desitjos que de manera fictícia generen felici-
tat, una felicitat que és inasequible ja que mai podrem 
obtenir un estat de felicitat mitjançant un desig insatis-
fet. El valor de l’individu ve condicionat per aquest sis-
tema que es basa en l’obsolescència planificada dels 
productes i la innovació constant: Limitant cada vegada 
més la vida dels productes, mitjançant l’aparició d’inno-
vacions en format de noves prestacions d’aquests. 
Es manté una producció i un consum massiu de merca-
deries que és insostenible socialment i ecològicament. 
En si mateix el caràcter obsolet de la realitat capitalista 
esdevé respecte a tres conseqüències que amenacen 
la nostra pròpia existència: la catàstrofe ambiental, la 
salut mental i la burocràcia. (Fisher, 2009) 
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La societat occidental, ja per natura-
lesa amb una voluntat taxonòmica i 
jeràrquica, aspira a la idea utòpica que, 
amb l’arribada d’Internet, es generarà un 
moviment igualitari, amb caràcter libe-
ralitzat, de compensació cap a les des-
igualtats generades pel capitalisme. Es 
presenta com una font d’accés d’infor-
mació gratuïta amb una connexió global 
comunitària, que no presenta caracterís-
tiques d’un objecte de consum ostensi-
ble, i s’observa com a descentralitzada 
i no jeràrquica. La tecnologia digital co-
mença a desencadenar una revolució 
mentre que les principals empreses 
capitalistes adopten progressivament 
aquestes eines que ofereix l’internet i 
la tecnologia per a modificar la relació 
que tenim amb elles, transformant-les 
en dispositius agents de vigilància cap 
a la societat. D’aquesta manera, la socie-
tat esdevé cada vegada més inestable i 
desigual.  

-”Cada època té el seu propi feixisme, i 
el nostre difereix en molts aspectes de 
què descriu Orwell en els quaranta (...). 
A nosaltres ningú ens obliga a tenir la 
telepantalla encesa. Nosaltres matei-
xos ens apliquem a portar-la a tot arreu, 
carregar-la a tota hora, renovar-la cada 
dos anys i tenir-la encesa tot el temps i 
programada per no perdre’ns un segon 
de propaganda “-(Peirano, 2019).  

Als any 90’ consideràvem que Internet 
ens donava un accés il·limitat d’informa-
ció democràtica, però arran de l’apropia-
ció d’aquest per part de les grans com-
panyies de telecomunicació, sembla que 
la tecnologia és qui té accés a nosaltres, 
controlant la comunicació, el consum 
cultural, les relacions socials i la vida pú-
blica de la societat a la Xarxa. Es cons-
trueix un discurs basat en fake news, el 
solucionisme tecnològic i una estandar-
dització de comportaments, mitjançant 
l’estratègia de no requerir canvis fre-
qüents. En conseqüència, es genera una 
sociofòbia i ciberfetixisme de caràcter 
terminal (Rendules, 2013). 

La sociofòbia no seria més que aques-
ta carència de valors, heretada del ca-
pitalisme i el neoliberalisme, prolongada 
amb la infoxicació i la saturació d’opi-
nions a conseqüència d’un consumisme 
massiu. El nostre criteri resideix de forma 
inaudita , desencadenant un ajornament 
de la nostra implicació que requereixi un 
fort compromís en la vida que ens envol-
ta i fa que deixem d’actuar, de manera 
pública i social, és a dir: política (Rendu-
les, 2013). 
Considerem la tecnologia per ella ma-
teixa podrà solucionar tots els conflictes 
i problemes socials sense que nosaltres 
hi haguem d’intervenir, sobreestimant-la 
(Cyberfetichismo)

04

Generem així, una comunitat virtual, on 
podem mantenir una llibertat individua-
lista ja que com més connectats estem, 
menys vincles socials generem. 

No és gaire difícil d’imaginar l’ontologia 
relacional de la tecnologia amb allò que 
comentàvem anteriorment respecte a la 
societat ociosa i les relacions afectives. 
Aquests objectes, en ser presentats des 
de la mateixa mirada capitalista, aca-
ben tenint el mateix recorregut que els 
artefactes, en tant que són partíceps 
d’aquest consum ostensible i conver-
tint-se en obsolets a la mínima innovació 
d’aquests, convertint-los en aquest cas, 
en artefactes absurds. Com que aquests 
objectes són els que ens validen, no po-
dem contemplar la idea de no estar a 
l’última. Culturalment, mantenir un con-
sum desactualitzat no és vàlid.  

A més, aquests artefactes representats 
com a eines resolutives, alimenten una 
altra característica que agafa rellevàn-
cia pel que fa a l’assoliment d’aquesta 
“felicitat”: la comoditat. Les tecnologies 
ens fan la vida més fàcil i còmode, i per 
tant agafen un caràcter normalitzador. 
Malauradament, aquesta comoditat té 
un preu: la falta de privacitat i la manipu-
lació de la comunicació. Es normalitza la 
idea que el nostre espai privat -disfres-
sat d’interfície- habita dins els aparells 

electrònics i hi mantenim una relació de 
confiança absoulta conforme aquella in-
formació que hi enregistrem només ens 
pertany a nosaltres. 
Tanmateix, la distorsió de la comunica-
ció: veiem l’espai digital amb una per-
cepció de versemblança inqüestionable 
per sobre de la nostra representació de 
la realitat, fomentant una economia de 
l’atenció i conduint-nos al punt d’una 
pèrdua dels referents socials, d’absència 
de relacions vinculants que ens compro-
metin amb l’entorn. 

És moment de sobreposar-se a les idees 
preconcebudes sobre la Xarxa, com el 
seu caràcter descentralitzat, no jeràrquic 
i suposadament democràtic. Desvin-
cular la idea que aquests objectes ens 
ajuden a resoldre els nostres conflictes 
quotidians, ens solucionen la vida, en-
tenent-los com a imprescindibles i ge-
nerant inimaginable la idea d’un món 
on el tecnoptimisme (Peirano, 2019) no 
administri les nostres vides i convertint 
la nostra pròpia realitat en una interfí-
cie virtual (Guardiola, 2018). És l’hora 
de pensar més en l’estratègia tecnolò-
gica adient que necessitem per dur a 
terme els nostres objectius i tenir «la 
petita possibilitat de sostenir un debat 
rellevant sobre l’apropiat o no de les so-
lucions tecnològiques per a determinat 
problema» (Morozov, 2013)
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Davant la desconnexió, aquesta re-
volució tecnològica està deixant en-
treveure les relacions de poder que 
tot just s’exploren i que fan possible 
la societat digital. Més enllà de definir 
que nosaltres acabem sent el produc-
te i que és la tecnologia qui transigeix 
cap a nosaltres, determinar el signifi-
cat exacte de la informació i el seu ús 
tanmateix com el pagament de dades 
coopera entre si. Som una generació 
que deixa una empremta estadística 
constant Delgado, 2014) Aquesta in-
formació ens fa vulnerables de formes 
inimaginables, i ens transforma en al-
goritmes que constitueixen una mas-
sa digital, atraient els qui busquen un 
fictici anonimat. 

Això ens fa perdre aquesta tensió de 
relació amb les tecnologies, generant 
un quid pro quo. Per exemple, se’ns 
ofereix una quantitat “gratuïta” d’eines 
de recerca d’informació a canvi de 
descarregar-nos automàticament una 
sèrie de cookies que recapten infor-
mació de la nostra activitat online. 
Tenim aquesta pràctica normalitza-
da, ja que pensem que ningú voldrà 
la informació d’una persona anònima. 
Malauradament, el Big Data s’ha con-
vertit en un dels negocis més rendi-
bles. Les nostres dades no serveixen 
de forma individual, sinó com a re-
copilació massiva de dades d’usuari 

que es processen i es venen a tercers, 
per tal de seguir creant nous perfils 
de consumidor dins de l’espai digital, 
i així generar una sobresaturació de 
consum que ens condueix a un estat 
d’apatia. 

De fet, cada vegada és menys anònim 
deambular entre els mons real i virtual. 
S’ha difós la línia entre l’espai públic i 
privat. Amb l’ajuda de les tecnologies 
i l’internet, vivim en un estat de vigi-
lància constant. Això genera una rela-
ció de tensió, ja que no actuem igual 
si sabem que ens estan vigilant. Un 
dels mecanismes més efectius per a 
l’ordre social és el paradigma panòptic 
( Bentham, 1780; Foucault, 1975), mai 
sabràs quan estàs sent observat real-
ment i, per tant, mentalment et sen-
tiràs sempre observat. 

El Big Data genera aquest estat de 
vigilància: les nostres dades queden 
enregistrades, hi ha una impossibi-
litat de mantenir una privacitat en el 
moment que la tecnologia ha ocupat 
aquest i l’hem transformat en el nostre 
espai privat virtual. Aquesta estratègia 
panòptica deixa entreveure les tècni-
ques utilitzades per a sostenir aquest 
discurs sobre una humanitat reconci-
liada i sense conflictes, ocultant la fi-
nalitat primordial, incentivada des del 
naixement del capitalisme: el control.

04

04

“El més revolucionari que podem 
fer avui és reapropiar-nos del nostre 
temps” (Guardiola, 2018), i combatre 
aquest discurs hegemònic del capi-
talisme i el neoliberalisme. Obrir nous 
espais de debat amb una ètica pos-
thumanista i una política afirmativa 
(Braidotti, 2013) per a poder crear una 
nova composició de comunitat real-
ment descentralitzada i no jeràrquica. 
Al marge de les inèrcies de poder i a 
la vegada que generem un diàleg per 
a repensar el paper de les tecnologies 
i com aquestes han d’intervenir en el 
nostre espai. Generar una composició 
de comunitat amb una acció social i 
política i segregar la informació de la 
propaganda per a poder construir una 
nova realitat allunyada de l’espectacle. 
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0 4
La paraula clau d’aquest projecte és 
desnormalitzar. A partir de l’anàlisi de 
les relacions de poder entre el subjec-
te i l’objecte, volem detectar com el 
solucionisme tecnològic ha accelerat 
cada vegada més aquesta agència 
que tenen els productes sobre nosal-
tres, entendre com aquest ha esde-
vingut un problema intrínsecament 
relacionat amb el capitalisme. I és que 
al posicionar els objectes al centre de 
les decisions, creem mecanismes es-
tandarditzats i algorítmics per a do-
nar-nos unes solucions sense existir 
un problema.Creem, doncs, productes 
de consum, en format d’una necessi-
tat lògica, els quals des d’una mirada 
crítica i reflexiva passen a ser absurds 
i, per tant, obsolets. 

En conseqüència, volem evidenciar 
aquesta pràctica que genera produc-
tes amb data de caducitat i superar 
idees preconcebudes sobre Internet, 
el solucionisme i la tecnocràcia, com 
la seva fingida naturalesa descentra-
litzada, no jeràrquica i democràtica.

0 4

Si no, és poc probable que hi hagi un 
debat sobre la idoneïtat de les solu-
cions tecnològiques a problemes es-
pecífics. Mitjançant el pragmatisme, 
incentivarem aquest debat a través 
del diàleg i la interacció entre els sub-
jectes i els objectes absurds, fàcil-
ment reconeixibles per la seva natu-
ralesa quotidiana i extrapolant-la del 
seu entorn digital, convertint-los en 
productes analògics interactius, amb 
una funcionalitat d’allò més grotesca 
per evidenciar la problemàtica en un 
format encobert, mitjançant l’especu-
lació i la mordacitat. 

En definitiva, mitjançant diferents ex-
periències, acabar construint un dis-
curs, o si més no, una nova visió ri-
zomàtica, per a aquesta composició 
de comunitat. 

La finalitat última del projecte, doncs, 
no és tant la realització d’una peça crí-
tica, sinó que mitjançant la performati-
vitat d’aquesta peça, formular un punt 
de reflexió i incentivar la desnormalit-
zació aquestes pràctiques que tenim 
tan interioritzades i que pensem her-
mètiques. 

El projecte cerca una reflexió críti-
ca sobre quin paper han de tenir les 
tecnologies a l’intervenir en la nostra 
vida quotidiana i quines poden ser les 
conseqüències d’utilitzar els mateixos 
models que fem servir avui per a les 
nostres pràctiques en línia. El meu ob-
jectiu amb aquests artefactes és plan-
tejar la qüestió de discutir per quins 
valors ens relacionarem i replante-
jar-nos les plataformes que permeten 
o restringeixen aquestes interaccions. 
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C U LT U R A  M A K E R  _

Al dur a terme un projecte on el pen-
sament crític hi és protagonista, es 
generen uns conflictes interns res-
pecte a com s’haurien d’elaborar 
elsprototips, analitzant de quina ma-
nera obtenim la informació i eines 
necessàries. Això ens fa replantejar 
l’ètica del propòsit, ja que interve-
nen altres factors que detectem com 
a mecanismes per a seguir afavorint 
el capitalisme: com la immediatesa, 
l’oferta material i els béns capitals. 

A l’inici, ens proposàvem complir 
amb un estricte decàleg ètic a l’hora 
de generar consum, afavorint el co-
merç local i el producte de “km 0” per 
evitar una despesa energètica i des-
favoridora cap a certes comunitats. 

A mesura d’anar evolucionant el pro-
jecte, ens adonem que, malaurada-
ment, per una necessitat econòmica 
i per l’obligada immediatesa d’obtenir 
elements que ens permetin a dur a 
terme aquests prototips, hem de re-
signar-nos a escollir algunes plata-
formes de consum que no són del tot 
honestes caient així en la contribució 
d’un comerç poc ètic. 

Al dur a terme un projecte on el pen-
sament crític hi és protagonista, es 
generen uns conflictes interns res-
pecte a com s’haurien d’elaborar 
elsprototips, analitzant de quina ma-
nera obtenim la informació i eines 
necessàries. Això ens fa replantejar 
l’ètica del propòsit, ja que interve-
nen altres factors que detectem com 
a mecanismes per a seguir afavorint 
el capitalisme: com la immediatesa, 
l’oferta material i els béns capitals. 

A l’inici, ens proposàvem complir 
amb un estricte decàleg ètic a l’hora 
de generar consum, afavorint el co-
merç local i el producte de “km 0” per 
evitar una despesa energètica i des-
favoridora cap a certes comunitats. 

A mesura d’anar evolucionant el pro-
jecte, ens adonem que, malaurada-
ment, per una necessitat econòmica 
i per l’obligada immediatesa d’obtenir 
elements que ens permetin a dur a 
terme aquests prototips, hem de re-
signar-nos a escollir algunes plata-
formes de consum que no són del tot 
honestes caient així en la contribució 
d’un comerç poc ètic. 

Per altra banda, ens recolzem en la 
cultura Maker i en el software de codi 
obert per a generar els prototips epis-
tèmics, descobrint una comunitat on 
la informació està totalment disponi-
ble de manera lliure. 
Ens recolzem en aquesta cultura 
Maker peremfatitzar un aprenen-
tatge actiu, des d’una filosofia anti-
capitalista, motivat per la diversió i 
l’autorealització, la interacció entre 
la comunitat i l’intercanvi de coneixe-
ments. Construint espais de reposito-
ris de coneixements per a intercan-
viar informació i idees. Ens endinsem, 
doncs, en una comunitat, on podem 
mantenir aquest diàleg amb els pro-
totips, passant d’un desconeixement 
absolut, a aprendre amb el fer. Així 
doncs, és molt rellevant que una 
de les maneres de distribuir aquest 
projecte sigui compartir els nostres 
descobriments -que ja no els podem 
dir nostres perquè neixen de la re-
producció i el remix d’altres coneixe-
ments, per tant, el descobriment de 
tots- en els mateixos canals d’on hem 
extret les fonts d’informació, alimen-
tant així, aquest intercanvi i fomen-
tant la col·lectivitat. 

0 4 0 4
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/CAPÍTOL IV 
AGENTS IMPLICATS 
RECERCA D’ARTEFACTES

Per a dur a terme la recerca material i 
tecnològica, es realitza una sèrie d’ex-
perimentacions, on la interacció i la 
tecnologia sen són el punt central. Tal 
com hem comentat, no volem supri-
mir la tecnologia, sinó trobar-ne altres 
funcions més enllà de les imposades 
pel capitalisme. 
Generar una interlocució, per tal de 
veure alternatives i performar aquests 
objectes en prototips epistèmics. A 
partir d’aquí, comencem a pensar di-
ferents maneres d’elaborar aquests 
prototips, els quals comencen a aga-
far forma en descobrir les teories de 
Morozov i el solucionisme tecnològic, 
juntament amb les de Veblen i els ob-
jectes absurds. 
Paral·lelament, això genera una amal-
gama amb dos conceptes d’interès 
personal: el Chindogu i el retrofuturis-
me. En relacionar les teories de l’ab-
surditat dels productes de desig amb 
l’elaboració d’invents a l’estil de Kenji 
Kawakami, trobem un llenguatge ido-
ni per a poder generar aquesta crítica 
des d’una perspectiva diferent de la 
que havíem explorat fins ara. Ens dis-
posem a examinar i recrear-nos amb 
els diferents agents per tal de generar 
aquests prototips epistèmics i així neix 

la creació d’Artefactes, esdevenint 
com a objectiu, la recerca d’aquests 
elements absurds. 
Quins són els autèntics artefactes que 
tenim normalitzats? Què passa si uti-
litzem aquests objectes quotidians per 
a generar aquest espai de diàleg entre 
els subjectes i els objectes? Aquest 
projecte explora les implicacions èti-
ques i socials d’aquests elements -que 
tenim com habituals que es disfressen 
d’eines per a obtenir una comoditat i 
un benestar, a canvi de prescindir de 
certs privilegis com la privacitat i la in-
timitat- mitjançant una sèrie de proto-
tips ficticis. 

Aquesta ficció proposa especular amb 
aquests mecanismes tecnològics, ex-
traient-los de la seva interfície digital 
per a aterrar-los en un espai on la seva 
naturalesa de caràcter totalment ver-
semblant es difongui a l’hora d’inte-
ractuar amb ells, desposseint-ne així 
del seu poder agent i convertint-se en 
un element deformat. Aquesta sèrie 
es compon de tres objectes extrets 
de la normalització del solucionisme 
tecnològic en la nostra vida virtual: La 
impressora de Cookies, El dispensa-
dor de Likes i el Localitzador. 

04
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3 El Localitzador

El dispensador de Likes

La impressora de Cookies
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/PROTOTIP I: 
IMPRESORA DE COOKIES 

La impressora de Cookies especula 
amb la idea de transportar l’acceptació 
dels termes i condicions de manera 
analògica, per tal de provar discussions 
sobre mecanismes de consentiment 
portant-ho a la banalitat de rebre una 
galeta de manera física a canvi de la 
conformitat d’aquests. En cas de  nega-
tiva, es dificulta el procés d’acceptació 
fins a ser impossible, generant així un 
objecte totalment absurd i inútil, ja que 
encara que es presenti com un prototip 
interactiu on el subjecte fa la presa de 
decisió, serà l’objecte qui condicionarà 
l’acció, convertint-se així en el que pren 
la iniciativa. 

1

1



[1]

[3]

[2]

Prototip 1

 [1]
Pantalla LCD.

[2]
Botó de membrana (2 unitats) 

[3]
MakerCase: Capsa feta amb

 

impresora 3D.

 

[a]
Arduino UNO x1

[b]
Protoboard x1

[c]
Pantalla LCD x1

[e]
 Cables de pont  x13

 

[f]
Botó de membrana x2

[g]
Resistencia 270 ohm x2

[h]
Resistencia 100K ohm x2
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/PROTOTIP I: 
DISPENSADOR DE LIKES 

El dispensador de Likes és la crítica al 
món virtual el qual ha creat una jerar-
quia mitjançant un format malentès 
com a inofensiu com els Likes d’inter-
net. Un mecanisme per a recopilar les 
nostres dades i preferències de manera 
gratuïta a la vegada que genera, un 
sistema de validació constant cap als 
individus, fent que aquests m’agrada, 
s’hagin convertit en un producte més 
de consum incentivant de manera 
exponencial la societat ociosa. Per a 
contradir la immediatesa de la xar-
xa, aquest dispositiu només tindrà un 
rendiment en cas de pitjar el botó de 
manera continuada durant 5 segons i 
en conseqüència, aquest deixarà caure 
els likes analògics per 5 segons més.

2

2



[1]

Prototip 2

Volem crear una capsa on haurem de pitjar el botó 10 segons per a què s'obri el comparti-
ment el qual deixarà caure molts "likes" en miniatura impresos en 3D.

 [1]
LED color blau. (1 Unitat)

[2]
Botó de membrana (1 unitat) 

[3]
ServoMotor + Fototransitor

[4]
Modulo de Zumbador

 

[a]
Arduino UNO x1

[b]
Protoboard x1

[c]
ServoMotor x1

[e]
 Fototransitor x1

 
[f]

Leds x1 (blau)

[g]
Resistencia 220 ohm x2

[h]
Modulo de Zumbador x1

[i]
 Botó de membrana x1

[j]
 Cables de pont  x13

[k]
 Adaptador endoll USA  x1

[3,4]

[2]
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/PROTOTIP I: 
EL LOCALITZADOR 

El localitzador és irònicament l’artefacte 
resultant de les conseqüències dels dos 
primers prototips: les tecnologies, per 
defecte utilitzades des d’una mirada 
capitalista i individualista, no són més 
que eines repressores de la llibertat 
de l’individu i de la presa de decisions 
col·lectives, generant un estat de con-
trol paradigmàtic envers el caràcter 
dictatorial de l’internet i el món virtual. 
De manera totalment absurda, aquest 
prototip localitzarà la posició de l’indivi-
du que estigui a prop d’aquest, essent 
totalment inútil la seva funció, ja que 
en desaparèixer del radi ja no es podrà 
ser localitzat. A la vegada obre el de-
bat sobre com més introduïm aquests 
productes a la nostra vida, més estem 
convertint la nostra realitat en un pa-
radigma panòptic. Acompanyat d’una 
peça gràfica el qual s’analitza el trajecte 
del subjecte durant seixanta dies, ex-
traient la informació de les transaccions 
generades mitjançant el telèfon mòbil.

3

3



Prototip 3

Fabricarem un aparell similar a un despertador/intèrfon que anirà reproduint unes paraules 

"produce, produce..." però que no s'escoltaran gaire i a mesura que estiguem més a prop 
s'aniran sentint més fort. Hi haurà un botó per a parar el so, però només per 10 segons.

[1]

 
[1]

Altaveu

[2]
Botó de membrana (1 unitat) 

[3]
SD Breakout Board

[4]
MakerCase: Capsa feta amb 

impresora 3D

 
[a]

Arduino UNO x1

[b]
Protoboard x1

[c]
Altaveu

[e]
SD Breakout Board

 
[f]

Cables de pont  x13

[g]
Resistencia 270 ohm x2

[h]
Resistencia 100K ohm x2

[i]
 Botó de membrana x1

[2]

[2,3]
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/CONCLUSIONS

Aquest projecte finalitza amb l’elabo-
ració dels primers artefactes, deixant 
entreoberta la possibilitat de seguir ex-
plorant noves maneres de generar altres 
prototips. En efecte, no considerem que 
aquest projecte hagi conclòs, ja que te-
nim la necessitat de continuar explorant 
aquests mecanismes de consentiment 
que envaeixen la nostra vida quotidiana, i 
especulant-ne la figura analògica per tal 
de desnormalitzar l’ontologia d’aquests. 
És un projecte on l’aprenentatge actiu ha 
estat el punt clau en l’evolució didàctica 
personal. Cercant la manera tradicional 
caracteritzada per la reproducció dels 
conceptes sense una prèvia compren-
sió, he conclòs en una inquietud envers 
eines desconegudes o poc practicades, 
i en la naturalesa d’aquestes per tenir un 
creixement cognitiu adequat. Aquesta 
pràctica ha estat rellevant en molts as-
pectes, ja que sempre ha anat evolucio-
nant paral·lelament entre el concepte i la 
forma, generant uns debats interns res-
pecte a l’ètica, la moral d’un mateix i la ti-
pologia de projecte, posant-nos a nosal-
tres mateixos com el focus d’anàlisi per a 
poder intervenir en aquesta realitat. 

Malauradament, aquesta introspecció 
ha generat una disconformitat a l’ho-
ra de realitzar certes formalitzacions. 
El que teníem previst, com un projecte 
amb una aplicació real cap a nosaltres 
mateixes (mantenint un discurs antica-

pitalista i, per tant, aplicant-nos tot allò 
que debatíem mentre treballàvem en la 
conceptualització) ha resultat ser una 
fal·làcia, ja que hem acabat caient en els 
ítems que ens atrau d’aquest model ca-
pitalista: la necessitat de la immediatesa, 
la comoditat i el malbaratament. 

Tot això, però, ens ha situat en un debat 
real sobre la implicació de les tecnologies 
en la nostra vida i el paper d’aquestes. El 
dissentiment envers aquest projecte dis-
minueix a l’adonar-nos que, no obstant 
això, comencem a prendre consciència 
respecte a certes pràctiques de control, 
començant a imposar-nos i buscant al-
ternatives favorables a les quals tenim 
normalitzades. Tal com exposàvem, sen-
tim que aquest projecte està inacabat. 
Un dels objectius principals implicava 
mantenir un consum totalment ètic, i 
per tant, produeix una inquietud per a 
seguir formalitzant artefactes que po-
sin en dubte el paper de les tecnologies, 
buscant disjuntives a les limitacions que 
m’he anat trobant en aquesta pràctica i 
emfatitzant la difusió d’aquestes per tal 
de contribuir en l’intercanvi de coneixe-
ments. 
D’altra banda, a la vegada que ha anat 
evolucionant aquest projecte, hem anat 
generant un aprenentatge i/o reflexions 
en els diferents àmbits: primerament, la 
complexitat de treballar amb les tecno-
logies escollides. 

03
En haver-hi tants factors implicats per a 
que un objecte d’aquesta tipologia fun-
cioni, és més que probable, que en algun 
moment donat aquest pugui fallar. 
La metodologia per a finalitzar aquest 
projecte ha estat la repetició, la prova i 
error, i revisió de: codi, cables, conne-
xions i resistències correctes, bateria ex-
terna... i sobretot, entendre que, malgrat 
que per naturalesa humana vulguem 
mantenir sempre un control del nostre 
entorn, en aquest cas ha estat pràcti-
cament impossible . De manera gairebé 
irònica, he acabat generant uns prototips 
agents a l’hora d’intervenir en la meva 
educació activa, ocasionant errades en 
la majoria de circumstàncies essencials 
del recorregut d’aquest projecte. 
Tot i això, la relació que ara tenim amb 
els nostres “artefactes” és d’una natura-
lesa estranya, ja que per una banda te-
nim el sentiment de creadores i ens per-
tany la propietat intel·lectual d’aquests 
objectes, i per altra banda, la incertesa 
d’haver generat uns prototips els quals 
ens indueixen a la desconfiança i a la 
pèrdua del domini d’aquests. Per això, la 
nostra pertinença és i no és. 

En aquestes reflexions, no podem evitar 
relacionar totes les incògnites mitjança-
des el debat del IoT i la intel·ligència arti-
ficial, ja que, probablement són definides 
per la mateixa desconfiança. Maliciem 
d’aquestes màquines per no poder-ne 
tenir el control absolut, però no posem 
en dubte l’origen del mal ús d’aquestes. 
De manera anecdòtica, vam realitzar 
una lectura (Un mundo robot) sobre la 
intervenció de l’ésser humà en l’avenç 
tecnològic, i la importància envers que 

aquestes màquines tinguessin un botó 
d’apagat, és la nostra forma de poder 
seguir mantenint aquest control sobre 
aquestes. Paradoxalment, en els nostres 
prototips, hem omès aquest interruptor, 
ja que a través d’aquest aprenentatge 
realitzat sobre la desvinculació del con-
trol cap a aquestes creacions, volem 
mantenir una relació de forma rizomàtica 
per tal de mantenir l’essència d’aquesta. 
Aquesta agència dels artefactes cap a 
nosaltres, l’hem anat descobrint en dife-
rents aspectes del projecte. Com el cas 
de la documentació de la peça, la qual 
ha estat, enregistrar uns objectes, es-
perant al fet que realitzessin una acció 
(la qual ja hem esmentat abans que era 
canviant de manera aleatòria). No tota 
l’agència, però, ve donada a través de 
l’ús de les tecnologies, sinó que conjun-
tament ha estat un procés constant de 
perseverança envers la construcció ma-
nual d’aquests prototips.  

En contemplar la dificultat de realitzar 
una peça on intervenen tants factors 
com per exemple la destresa manual o 
els coneixements de programació, re-
pensem el paper de la cultura Maker 
i diversifiquem la mirada cap aquests 
creadors. No podem evitar pensar en eEl 
Artesano (Sennett, 2008) i com aquest 
descriu l’artesà com aquella persona que 
manté una perfecta connexió entre mà i 
ment, podent reproduir amb les mans, 
d’una manera impecable, aquella imat-
ge que apareix a la ment. En conclusió, 
aquests inventors els repensem amb la 
idea d’artesà contemporani, ja que a part 
de generar, també distribueixen aquesta 
cultura material.
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