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El Bioscopi: criatures imaginàries 
és un laboratori audiovisual en 
el qual experimentar, mitjançant 
les possibilitats de l’animació i la 
intel·ligència artificial, la creació de 
noves formes de vida. Hi ha tres 
possibles formes d’exploració. La 
suma de totes les peces conformarà 
un catàleg imaginari, un mosaic 
biològic en moviment. 
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— 
PER QUÈ BIOSCOPI?
—

L’any 1894, els germans Lumière van revolucionar el món 
amb la invenció del cinematògraf, el primer aparell capaç 
d’enregistrar i projectar imatges en moviment. Aquest 
esdeveniment és avui considerat com l’origen del cinema 
i l’audiovisual, però gairebé en paral·lel anaven apareixent 
altres artefactes que perseguien el mateix objectiu. Un 
d’aquests va ser el bioscopi.

Totes aquestes novetats tecnològiques i, sobretot, el nou 
llenguatge que produïen, necessitaven un nom. Mentre 
que alguns van començar a anomenar-lo cinematografia 
(‘gravació del moviment’), d’altres van utilitzar el terme 
biografia (‘gravació de la vida’). Tot i que el primer nom ha 
tingut més fortuna, aquesta diferenciació s’ha mantingut fins 
a l’actualitat en algunes llengües com el suec o el danès, en 
què el cinema s’anomena bio o biograf.

Malgrat que el bioscopi que aquí proposem no és exactament 
un aparell, serà l’eina que utilitzarem per crear un catàleg 
biològic d’éssers imaginaris.

BIOLOGIA I ESPECULACIÓ
—

Bioscopi: criatures imaginàries és una mena de laboratori que 
permet dissenyar nous éssers vius, els mons que habiten i 
les seves relacions. Proposa un espai intermedi entre l’art, la 
biologia i la ciència-ficció des del qual imaginar altres formes 
de vida capaces d’habitar llocs inhòspits per als éssers humans: 
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des de la superfície gelada, radioactiva i àrida del planeta Mart 
fins als oceans d’un planeta Terra ferit i amenaçat per la crisi 
climàtica. Es tracta de “pensar allò que és impensable”, per 
dir-ho en paraules de la biòloga i filòsofa de la ciència Donna 
Haraway, per ampliar potser allò que encara és possible. 

La història de la vida és sempre una història de canvi, de 
com els organismes s’adapten, es barregen, col·laboren o 
competeixen per sobreviure. Especular sobre com seran les 
espècies que habitaran el planeta en el futur, quines relacions 
mantindran entre elles i quines estratègies desenvoluparan 
per habitar el món és també una manera de reflexionar sobre 
com vivim i ens relacionem amb el nostre entorn i les altres 
espècies ara i avui. Com ha demostrat a bastament la ciència-
ficció, la fabulació i la fantasia són eines poderoses per pensar 
críticament el món. 

Aquest bioscopi proposa tres exercicis d’animació senzills 
en l’àmbit de la zoologia especulativa: crearem i animarem 
un catàleg d’éssers hipotètics prenent com a punt de partida 
algunes nocions bàsiques sobre biologia i evolució. Imaginarem 
éssers microscòpics, mitjans o gegants, capaços de sobreviure 
als efectes del canvi climàtic o d’habitar hipotèticament el 
planeta Mart, i ho farem tenint en compte les seves relacions 
amb altres formes de vida o “espècies companyes”. Les tries 
que farem per dissenyar aquestes noves criatures hauran 
de tenir en compte el seu hàbitat i les seves interaccions en 

Crearem i animarem un catàleg 
d’éssers hipotètics prenent com a 
punt de partida algunes nocions 
bàsiques sobre biologia i evolució
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l’ecosistema del qual formen part, per tal d’assegurar-ne la 
supervivència. 

Cadascun dels exercicis que proposem en aquestes pàgines va 
acompanyat d’algunes idees clau sobre biologia evolutiva que 
el biòleg Alex Richter-Boix ha articulat per ajudar-nos a prendre 
decisions en el procés de creació d’aquestes noves formes de 
vida. A partir dels 6 anys, qualsevol pot fer servir el bioscopi per 
imaginar un altre món possible.

L’ANIMACIÓ: STOP-MOTION I 
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
—

Per què l’animació? Perquè ens permet posar la mirada en allò 
que encara no existeix, en un passat no registrat, en un futur 
imaginat o per registrar, una realitat que no es pot visualitzar 
a través d’una càmera. La seva capacitat expressiva esdevé 
una molt bona eina per explorar els territoris de la imaginació 
i, en aquest cas, especular sobre l’evolució de les diferents 
possibles formes de viure.

Els recursos que l’animació té per crear aquest moviment són 
molts. Aquesta activitat es basa principalment en la tècnica 
de l’stop-motion. Amb l’stop-motion generem el moviment per 

Podem donar vida a tota mena 
d’objectes inanimats. Per exemple, 
unes tisores poden passar a ser un 
estrafolari peix abissal, i un llapis, un 
rèptil esmunyedís.
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suma de fotografies, i entre fotografia i fotografia desplacem o 
canviem la forma dels objectes col·locats davant de la càmera. 
D’aquesta manera podem donar vida a tota mena d’objectes 
inanimats. Per exemple, unes tisores poden passar a ser un 
estrafolari peix abissal, i un llapis, un rèptil esmunyedís.
 
També proposem fer animacions a través d’una intel·ligència 
artificial, és a dir, d’una màquina que s’ha entrenat i ha après 
a crear noves imatges. La intel·ligència artificial basada en la 
generació d’imatges és un recurs recent i innovador. Les xarxes 
neuronals d’aprenentatge profund (així és com s’anomenen 
aquest tipus d’intel·ligències artificials) especialitzades en 
la creació d’imatges són capaces de crear noves imatges de 
forma autònoma a partir d’una sèrie d’exemples. Diem que 
són autònomes perquè, per aprendre d’aquests exemples, la 
màquina pren una sèrie de decisions. Aquestes “decisions” no 
estan escrites per un programador, sinó que són el resultat del 
seu aprenentatge.

El fet que aquestes màquines siguin capaces de generar 
noves imatges les converteix en eines molt atractives a l’hora 
d’imaginar noves formes de vida. Podem utilitzar grans grups de 
fotografies (de diferents animals, vegetals i fongs) i combinar-
ne els resultats. A la vegada, la seva autonomia ens permet 
crear de forma no antropocèntrica (diferent de com ho faria un 
ésser humà), ja que el comportament d’aquestes màquines no 
respon estrictament a les nostres decisions.
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— 
L’ACTIVITAT
— 
ÉSSERS 
MICROSCÒPICS
—
ÉSSERS 
COMPLEMENTARIS
—
ÉSSERS QUE 
EVOLUCIONEN I 
COEVOLUCIONEN
—
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— 
MODALITAT 1
—
ÉSSERS 
MICROSCÒPICS

—
PARTICIPANTS:
En solitari o en petits grups cooperatius

TEMPORITZACIÓ: 
Total aproximat de 100 minuts

EDAT: 
6-12 anys 
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— 
ÉSSERS MICROSCÒPICS
—

Aquesta activitat permet crear una animació d’un ésser 
microscòpic que viu en un medi aquós. Imagineu-vos que esteu 
en un laboratori, mirant a través d’un hipotètic microscopi 
i preguntant-vos què li cal a aquest petit ésser per poder 
sobreviure en el seu medi.

TEMPORITZACIÓ
—

Total aproximat: 100 minuts

• Visionament i introducció: 20 minuts
• Treball amb la plastilina: 25 minuts
• Proves amb el programa Stop Motion Studio: 5 minuts
• Dibuix de l’ésser: 20 minuts
• Gravació del vídeo final: 20 minuts
• Reflexió final: 10 minuts

MATERIALS
—

Per a la creació de l’ésser microscòpic:

• Plastilina de diferents colors
• Un fil de niló
• Llapis i retoladors
• Full o cartolina de color llis de mida, com a mínim, DIN A4
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• Un dispositiu mòbil (telèfon, tauleta o similar) amb càmera, 
equipat amb l’aplicació Stop Motion Studio (disponible per a 
Android i iOS)

Per al set de captura:

• Un telèfon mòbil amb càmera i amb l’aplicació Stop Motion 
Studio instal·lada (disponible per a Android i iOS)

• Una capsa de cartró (tipus sabates)
• Un penjador
• Un llum petit
• Cinta adhesiva de pintor

AJUDA!
—

Trobareu més 
informació sobre 
el funcionament 
de l’aplicació Stop 
Motion Studio a 
l’annex Informació 
complementària 
clicant aquí. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/stop-motion-studio/id441651297
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/stop-motion-studio/id441651297
https://bioscopi.cccb.org/pdf/interespecies/bioscopi_annex_stopmotion_CAT.pdf
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— 
ALGUNES IDEES PER COMENÇAR
—

Us proposem una breu introducció al tema del cinema 
d’animació, incloent-hi un petit visionament d’un o dos 
fragments dels proposats a continuació. Us serviran per 
trencar possibles prejudicis sobre el que és animació. A 
continuació podeu reflexionar sobre la importància dels 
éssers microscòpics. 

La vida va començar sent diminuta. Microscòpica. Va néixer a 
l’aigua, en un “brou primitiu” ric en compostos orgànics que, 
estimulats pels raigs ultraviolats del sol i l’energia elèctrica 
de les tempestes, va generar les primeres estructures 
moleculars vives d’ARN i, posteriorment, d’ADN. La vida 
va sorgir en un planeta completament diferent de l’actual, 
però des de llavors ha anat donant forma al món. Durant la 
primera meitat de la història del nostre planeta no hi havia 
oxigen a l’atmosfera, igual que passa avui a Mart. L’oxigen 
que respirem nosaltres i tots els animals va ser creat per 
la mateixa vida microscòpica, en concret pels denominats 
cianobacteris.

Fa milions d’anys, aquests organismes van trobar un 
mecanisme que els permetia captar l’energia solar i usar-la 
per crear, a partir de l’aigua, sucres dels quals alimentar-se, 
i també diòxid de carboni i oxigen. Com que l’oxigen no el 
necessitaven, l’alliberaven a l’aire en tantes quantitats que 
van acabar creant una atmosfera oxigenada com l’actual. Els 
seus residus van permetre l’evolució de noves formes de vida, 
inclosa la nostra.
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Avui continuem trobant-nos amb bacteris cada vegada 
que ens banyem a la platja o en un llac. Encara que no els 
vegem a simple vista, estem envoltats d’un univers sencer 
d’éssers microscòpics que denominem plàncton. La paraula 
plàncton significa ‘errant’ i dona nom a un conjunt molt 
nombrós i divers d’organismes que viuen a la deriva en 
aigües de mars i oceans. En són molts, milions de milions, 
i molt diversos. Alguns, com els cianobacteris, formen part 
del fitoplàncton. El zooplàncton està format per diminuts 
animals que s’alimenten del fitoplàncton, i al costat d’ells 
conviuen el bacterioplàncton, fet de comunitats bacterianes, i 
el viroplàncton, format per virus aquàtics. No veiem res d’això, 
però, quan ens banyem, ho fem en un veritable brou ple de 
vida.

Tots aquests organismes presenten formes corporals molt 
diverses que responen a les necessitats del medi en el qual 
viuen. El fitoplàncton, per exemple, depèn directament de 
l’energia del sol per fer la fotosíntesi, i per tant els organismes 
que en formen part tenen una sèrie d’estructures que eviten 
que caiguin al fons del mar, on no arriba la llum del sol. Al 
fitoplàncton trobem bàsicament dos tipus d’estratègies per 
evitar això: per una banda, organismes que tenen gotetes de 
greix al seu interior que actuen com a flotadors; per una altra, 
organismes que augmenten la seva superfície amb punxes i 
extensions laterals, que actuen com una petita vela; el seu 
efecte és el mateix que quan ens fem el mort a l’aigua amb 

Tots aquests organismes presenten 
formes corporals molt diverses que 
responen a les necessitats del medi 
en el qual viuen
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els braços i les cames esteses per no enfonsar-nos. Tots 
es mouen de manera passiva, floten i es deixen endur pels 
corrents.

El zooplàncton és diferent: els seus organismes es mouen 
activament i és molt més divers en formes, des d’espècies 
que són sempre petites, de pocs centímetres, fins a altres 
que només formen part del zooplàncton quan són larves. 
Dins del zooplàncton trobem minimeduses, que es mouen 
per propulsió en tensar i estirar el cos, o amb l’ajut d’unes 
estructures semblants a pèls (es diuen cilis) que mouen 
de manera sincronitzada i els permeten nedar. Un dels 
organismes més abundants, els copèpodes, es mouen de 
manera diferent. Són com uns crustacis diminuts. Com les 
gambes, els copèpodes tenen uns petits apèndixs com potes, 
però sobretot poden tenir una sèrie de filaments plomosos 
al final del cos que els ajuden a flotar. Amb els copèpodes 
podem trobar crancs petits que es desplacen amb potes. 
També hi trobem larves de peixos diminutes que neden amb 
l’ajut de les seves petites aletes.

Els animals que formen part del zooplàncton necessiten 
estructures que els permetin un moviment actiu per buscar 
menjar. Molts s’alimenten del fitoplàncton, xuclant-lo amb 
boques com ventoses; altres capturen altres animals amb els 
seus tentacles, com les meduses. Els petits crustacis cacen 
amb les seves mandíbules i tenen grans antenes i ulls per 
detectar altres animals i el fitoplàncton. 

Els organismes del plàncton són diminuts i invisibles, però 
sustenten la vida. D’una banda, són la base alimentària 
de molts altres éssers vius, des de petits animals de pocs 
centímetres fins a ocells marins, taurons i balenes de més 
de vuit metres de longitud. D’altra banda, els bacteris del 
plàncton regulen els cicles biogeoquímics del mar, i tenen 
fins i tot la capacitat de regular el clima a les costes i els mars 
alliberant compostos químics.
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Els microorganismes van ser els primers a canviar l’atmosfera 
del nostre món i la seva geologia, i en l’actualitat som els 
humans els que, a conseqüència de les nostres activitats, hem 
situat el planeta en una nova crisi climàtica.

Tot i la seva mida, aquests petits organismes poden ser els 
nostres aliats per reduir els efectes de l’escalfament global. 
Amb el coneixement actual s’està treballant per modificar 
genèticament alguns bacteris perquè ens ajudin a millorar la 
qualitat del sol o, retenint la humitat de les terres, a recuperar 
ambients àrids per l’acció del canvi climàtic. 

Aquests bacteris sintètics podrien eliminar substàncies 
contaminants dels hàbitats i reduir els gasos de l’efecte 
hivernacle. És possible que fins i tot alguns cianobacteris, 
els mateixos que van “fabricar” fa milions d’anys la nostra 
atmosfera, puguin participar en la terraformació de Mart i 
en la creació d’una atmosfera al planeta vermell que permeti 
respirar a les persones en el futur. Tot i això, Mart no és el 
nostre segon planeta, no tenim un planeta B, hem de cuidar el 
que tenim i aprofitar tot el coneixement i les capacitats dels 
microorganismes per garantir que la vida al nostre planeta 
segueixi endavant. Els bacteris tenen un gran poder sobre els 
processos que regeixen aquest planeta, que podem aprofitar 
per salvar-lo i salvar-nos.

Tot i la seva mida, aquests petits 
organismes poden ser els nostres 
aliats per reduir els efectes de 
l’escalfament global
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ATENCIÓ!
—

Per acompanyar aquestes explicacions i extreure idees per 
dissenyar els éssers microscòpics, podeu veure aquests 
vídeos:

Vídeo que explica les relacions i formes del plàncton:
https://www.youtube.com/watch?v=xFQ_fO2D7f0

Col·lecció de vídeos curts sobre diferents grups, formes i 
moviments del plàncton: 
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLRvlZvB3i03LAW4i8NHVfxwSl7BTvftxm

AJUDA!
—

Trobareu més 
informació sobre 
l’animació a 
l’annex Informació 
complementària 
clicant aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=xFQ_fO2D7f0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRvlZvB3i03LAW4i8NHVfxwSl7BTvftxm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRvlZvB3i03LAW4i8NHVfxwSl7BTvftxm
https://bioscopi.cccb.org/pdf/interespecies/bioscopi_annex_introduccio_CAT.pdf
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VISIONAMENTS DE REFERÈNCIA
—

DREAM DIARY
Steffie Yee, 2014
Fragment proposat: tota la peça (0:25 min)
Enllaç: https://vimeo.com/114412194

Aquesta peça d’animació crea una col·lecció d’imatges 
basades en els somnis de la realitzadora. És un perfecte 
exemple d’animació feta exclusivament per estratificació de 
plastilina, i és una manera d’entendre i imaginar com funciona 
la tècnica que s’utilitza per a aquesta activitat. Fixeu-vos 
especialment en la peça de plastilina, de diferents colors 
barrejats a mesura que disminueix, amb les formes que canvien 
i es transformen. Aquest recurs permet crear una forma viva, 
plena de colors i en contínua transformació. També podeu fer-
vos una idea dels resultats que ofereix aquesta tècnica buscant 
a Instagram amb el hashtag #stratacutanimation o #stratacut. 
En trobareu exemples com aquests:
@asismerion 
https://www.instagram.com/p/CAan-cRj6Ls/
@namhuin
https://www.instagram.com/p/BW9d2OclbQY/
https://www.instagram.com/explore/tags/stratacut/

https://vimeo.com/114412194
https://www.instagram.com/p/CAan-cRj6Ls/
https://www.instagram.com/p/BW9d2OclbQY/
https://www.instagram.com/explore/tags/stratacut/
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VISIONAMENTS DE REFERÈNCIA
—

MICRO MACRO
Encyclopedia Pictura, 2011
Fragment proposat: des del minut 0:11 fins a l’1:12
Enllaç: https://vimeo.com/13899429

El film mostra que es pot representar tot l’univers conegut, 
d’un àtom a una galàxia, tan sols buscant a la cuina alguns 
aliments i transformant-los a partir del moviment. Aquesta és 
la principal propietat de l’animació stop-motion, la capacitat 
de transformar qualsevol cosa a partir del moviment. En 
aquesta pel·lícula, dues fulles de remolatxa, sense cap 
alteració, es transformen en uns pulmons, i unes cols de 
Brussel·les i uns tomàquets petits, en els protons i neutrons 
d’un àtom. El cinema en general, i l’animació stop-motion en 
especial, tenen la capacitat de donar vida a objectes de tota 
mena. 

https://vimeo.com/13899429
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VISIONAMENTS DE REFERÈNCIA
—

WHILE DARWIN SLEEPS. . .
Paul Bush, 2004
Fragment proposat: des del minut 2:15 fins al 2:57
Enllaç: https://vimeo.com/271932549

Un recurs molt habitual en l’animació feta en stop-motion 
és la substitució d’un element per un altre. El cineasta 
experimental Paul Bush utilitza aquesta tècnica per fer una 
pel·lícula amb més de 3.000 insectes “dissecats” del Museu 
d’Història Natural de Lucerna. El resultat és un viatge per 
l’evolució natural, feta d’infinites i minúscules variacions de 
forma i color. L’animació per substitució d’aquests milers 
d’insectes posa de manifest la riquesa animal del nostre 
planeta i la fascinant bellesa de l’evolució de les espècies. 
Un simple exercici d’ordenació i substitució com el que 
proposa aquesta peça pot ser una poderosa eina d’evocació. 

https://vimeo.com/271932549
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LA IDEA
—

Per imaginar com pot ser aquest ésser microscòpic, és 
important que procureu fer-vos les mateixes preguntes que es 
faria una biòloga. Imagineu que la càmera del vostre dispositiu 
mòbil o tauleta és el visor del vostre microscopi i que estudieu 
les característiques morfològiques d’aquest ésser. Per què 
té aquesta forma? De què li serveixen les seves extremitats? 
Totes aquestes preguntes us ajudaran a decidir com serà 
l’ésser que esteu cercant.

• Com s’alimenta? (Fa la fotosíntesi i necessita la llum del sol, 
o és un animal que s’alimenta d’altres? Si és un animal, quin 
tipus d’estructura té per alimentar-se? Tentacles com les 
meduses, potetes i mandíbules com els copèpodes, pinces 
i mandíbules com els crancs, ventoses per empassar-se 
altres organismes?)

• Com es desplaça? (Va a la deriva i només flota amb 
filaments i gotetes de greix? O es mou activament? Pot 
propulsar-se com les meduses, o amb l’ajut de cilis al 
voltant del cos, flagels, plomalls per flotar, potetes per nedar 
o aletes?)

• Com es comunica? (Amb ulls, antenes, pèls?)

Evidentment, es poden plantejar també altres preguntes.

ATENCIÓ!
—

Abans de començar a construir l’ésser, penseu en totes 
aquestes coses i feu alguns esbossos de referència fins a 
trobar una forma suggestiva. Aquests esbossos no formaran 
part de la peça final, però us serviran per fer-vos una idea més 
clara de com pot ser el vostre ésser microscòpic. 
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L’ANIMACIÓ
—

PAS 1. 
LA FORMA
—

Amb la plastilina

Per fer la forma del vostre ésser microscòpic haureu de seguir 
els següents passos:

Feu xurros de plastilina de diferents colors, d’aproximadament 
50 o 60 centímetres.

Ajunteu els diferents xurros en un de sol, pressioneu-los i 
barregeu-los segons el vostre gust (trenant-los entre ells o 
simplement barrejant-los, per exemple). Aquesta nova peça de 
plastilina ha de fer aproximadament 20 centímetres de llarg i 
uns 5 centímetres de diàmetre.

Talleu el xurro en làmines de mig centímetre de gruix com a 
mínim (entre 20 i 30 làmines). Per tallar-lo, utilitzeu un fil de 
niló.

C. 1 2 3

A. B. 41 2 3 5
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PAS 2. 
LES EXTREMITATS
—

Amb paper i retolador

Col·loqueu la primera làmina de plastilina sobre una cartolina, 
al bell mig. Dibuixeu al seu voltant les extremitats del cos. Per 
decidir quines capacitats té l’ésser que esteu creant, recordeu 
les preguntes que hem plantejat a l’inici:

• Com s’alimenta? 
• Com es desplaça? 
• Com es comunica? 

Per dibuixar les extremitats d’aquests organismes 
microscòpics és important que penseu com són i quina funció 
tenen els filaments, els flagels (òrgan microscòpic en forma 
de fuet) o les extremitats locomotores del plàncton. En alguns 
casos, aquests elements són fonamentals per flotar, nadar o 
comunicar-se: la seva funció determina la seva forma. 

Per exemple:

EXTREMITATS
LOCOMOTORES

ÒRGANS
VISUALS

ÒRGANS 
SENSORIALS 
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ATENCIÓ!
—

El dibuix de les extremitats serà el mateix que utilitzarem en 
cada captura, per tant, les extremitats no estaran animades. 
El moviment es generarà a partir del canvi de color de les 
diferents làmines de plastilina.

PAS 3. 
CLASSIFICACIÓ
—

Totes les espècies descobertes estan classificades i 
referenciades. Aquest procés és molt important, ja que ens 
permet catalogar tots els animals, plantes i microorganismes 
que coneixem.
 
Un cop tingueu creada la vostra criatura, continueu la vostra 
tasca de biòlogues, classificant aquesta nova espècie. Caldrà 
que:

- Definiu la característica més distintiva del vostre ésser. En 
una frase molt sintètica podeu explicar si és un animal, una 
planta o un microorganisme i la principal característica: 
si té una boca molt gran per poder menjar millor, si té uns 
tentacles que li permeten nedar molt ràpid...

1 2 3



BIOSCOPI: CRIATURES IMAGINÀRIESCCCB EDUCACIÓ

—  25

- Inventeu un nom. Denominareu l’ésser inventat amb un nom 
compost. Aquest nom compost serà una suma d’adjectius 
falsament declinats en llatí. Els adjectius poden fer 
referència tant a les seves característiques formals com 
a les seves capacitats. Per exemple: Coloridus tentaculus 
rapidissimus vulgaris.

PAS 4. 
LA CAPTURA
—

Amb l’aplicació Stop Motion Studio.

Primer de tot, construïu el set.

ATENCIÓ!   
—

És important recordar que la gravació ha de ser en format 
horitzontal. 

AJUDA!
—

Trobareu com 
construir un set 
de captura a 
l’annex Informació 
complementària 
clicant aquí. 

TRÍPODE

TELÈFON MÒBIL

https://bioscopi.cccb.org/pdf/interespecies/bioscopi_annex_captura_CAT.pdf
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Cal utilitzar l’aplicació Stop Motion Studio (mòbil o tauleta). 
Un cop teniu el set instal·lat, caldrà fotografiar les làmines 
de plastilina una per una per tal de muntar l’animació. 
Procureu col·locar-les sempre en la mateixa posició, al mig 
de la cartolina i amb les extremitats dibuixades al voltant ben 
visibles. Un cop fotografiades totes les làmines, cal fer-ne un 
loop copiant i enganxant els fotogrames per tal d’allargar el 
vídeo. Ho podeu fer tal com s’indica al tutorial.

—

És important que les extremitats dibuixades sobre la cartolina 
estiguin sempre visibles i la posició de les diferents làmines 
de plastilina sigui sempre la mateixa. L’aplicació Stop Motion 
Studio té una opció que permet veure la imatge anterior 
superposada, de manera que es pot fer aquest ajust fàcilment.

EL SO
—

Imagineu quins sons pot emetre aquest ésser microscòpic i 
intenteu recrear-los amb la veu. 
Per ajudar-vos, podeu pensar en:

- Recrear alguna acció que fa aquest organisme: menjar, 
respirar, desplaçar-se, comunicar-se amb altres espècies.

- Imaginar quins sons sent en el seu medi: l’aigua d’un mar o 
llac, el so de plantes aquàtiques bellugant-se, el so de les 
onades. 

- Les associacions que la imatge i el so creen, que poden ser 
sorprenents: experimenteu amb els sons que podeu fer amb 
la boca i segurament en descobrireu noves possibilitats.

Podeu enregistrar directament el so amb l’aplicació Stop 
Motion Studio. 

AJUDA!
—

Trobareu un 
VIDEOTUTORIAL 
del pas a pas 
d’aquesta activitat 
clicant aquí.

https://vimeo.com/547899942/5e398d6354
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ATENCIÓ!
—

És important que la creació de la banda sonora sigui de collita 
pròpia, feta amb les vostres veus. No ha de ser un relat, sinó 
sons ambientals o sons hipotètics dels vostres éssers!

L’ENVIAMENT
—

A través del formulari que trobareu al web bioscopi.cccb.org 
caldrà enviar les animacions per tal que formin part d’un catàleg 
d’éssers imaginaris. Serà un catàleg fet del conjunt de totes les 
pel·lícules (tots els vostres éssers microscòpics), que es podrà 
consultar al web de Bioscopi en forma de mosaic animat. El 
formulari també us demanarà un títol: en aquest camp haureu 
de posar el nom del vostre ésser. 

LA REFLEXIÓ FINAL
—

Podeu compartir amb els altres les vostres animacions 
i reflexionar de forma conjunta sobre les formes de vida 
generades. Podeu fer servir les mateixes preguntes que us han 
guiat en la creació d’aquest ésser. A quines reflexions heu 
arribat? Coincideixen amb les vostres conclusions? Intentar 
esbrinar el motiu pel qual una altra persona ha dibuixat una 
extremitat o una altra pot servir per descobrir i atorgar noves 
capacitats als organismes que heu creat. 

http://bioscopi.cccb.org
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— 
MODALITAT 2
—
ÉSSERS 
COMPLEMENTARIS

—
PARTICIPANTS: 
En solitari o en petits grups cooperatius

TEMPORITZACIÓ: 
Total aproximat de 75 minuts

EDAT:
12-18 anys 
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— 
ÉSSERS COMPLEMENTARIS
—

Aquesta activitat permet crear una animació d’una cadena 
d’éssers vius complementaris. Vol incidir en l’entramat de 
col·laboracions, mutacions i intercanvis de què està fet el 
nostre ecosistema. Es tracta, doncs, no només de crear 
formes de vida animades, sinó d’imaginar quines relacions 
s’estableixen entre elles.

TEMPORITZACIÓ
—

Total aproximat: 75 minuts

• Visionament i introducció: 15 minuts
• Treball amb els materials i esbossos de les figures: 25 

minuts
• Proves amb l’aplicació Stop Motion Studio: 5 minuts
• Gravació del vídeo final: 20 minuts
• Reflexió final: 10 minuts

MATERIALS
—

Per a la cadena d’éssers vius complementaris:

• Una família d’objectes, com per exemple pedres (entre 15 i 
30), fulles, taps, monedes, material de bricolatge (cargols, 
volanderes, tacs...) o objectes d’escriptori (gomes, clips, 
cinta adhesiva...) de diferents mides, formes i colors.
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• Una superfície llisa d’un color que contrasti prou amb els 
objectes escollits.

• Un dispositiu mòbil o tauleta amb càmera equipat amb 
l’aplicació Stop Motion Studio (disponible per a Android i 
iOS).

• De manera opcional: Blu-Tack o cinta de pintor per a 
ajudar-se una mica a mantenir les peces unides.

Per al set de captura:

• Un telèfon mòbil amb càmera i amb l’aplicació Stop Motion 
Studio instal·lada (disponible per a Android i iOS)

• Una capsa de cartró (tipus sabates)
• Un penjador
• Un llum petit
• Cinta adhesiva de pintor

AJUDA!
—

Trobareu més 
informació sobre 
el funcionament 
de l’aplicació Stop 
Motion Studio a 
l’annex Informació 
complementària 
clicant aquí. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/stop-motion-studio/id441651297
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/stop-motion-studio/id441651297
https://bioscopi.cccb.org/pdf/interespecies/bioscopi_annex_stopmotion_CAT.pdf
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— 
ALGUNES IDEES PER COMENÇAR
—

Us proposem una breu introducció al tema del cinema 
d’animació, incloent-hi un petit visionament d’un o dos 
fragments dels proposats a continuació. Ens serviran per 
trencar possibles prejudicis sobre el que és animació.

Després podeu reflexionar sobre el fet que en el món viu tot 
està connectat. Res existeix aïllat. Res pot viure sol. No existeix 
la independència. Tot forma part d’una xarxa complexa on es 
troben i interactuen els diferents organismes en relacions tan 
intenses i continuades en el temps que fan que les espècies 
evolucionin juntes. La interdependència és tan gran que les 
adaptacions d’una espècie estimulen canvis en la resta, en 
el que es coneix com a coevolució. Canvien perquè la seva 
relació no canviï, per seguir al mateix lloc dins de la xarxa. La 
coevolució és el món de la Reina Roja d’Alícia a través del 
mirall, un món que canvia contínuament i obliga a canviar per 
no quedar-se enrere.
 
Aquestes relacions i interdependències les trobem a tot 
arreu, tot i que algunes són poc visibles o evidents. Plantes 
i insectes tenen una història conjunta de milions d’anys. Els 
colors, la forma i la fragància de les flors no són fruit de l’atzar, 
sinó que depenen del tipus d’insecte pol·linitzador que està 
associat a elles. Cada flor atreu un tipus concret d’insectes 
i viceversa. Per exemple, les flors amb una corol·la profunda 
depenen d’insectes amb una llengua prou llarga per arribar 
fins al nèctar, protegit al seu fons. No només pol·linitzen les 
flors els insectes: també hi ha ocells com els colibrís o alguns 
ratpenats que han desenvolupat relacions molt estretes amb 
algunes plantes. 
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Però la relació de les plantes amb els insectes no sempre és 
de cooperació: molts s’alimenten de les seves fulles i tiges, les 
plantes generen compostos químics que les fan tòxiques per 
evitar ser menjades i els insectes desenvolupen resistències a 
aquests productes.

El mateix passa en les relacions depredador-presa entre 
animals. Les preses han desenvolupat un sentit de la vista i de 
l’olfacte molt refinat per poder detectar el perill. Molts animals, 
com els cavalls, tenen els ulls a cada cantó de la cara per poder 
veure gairebé tot el que passa al seu voltant, fins i tot darrere 
seu. En canvi, els depredadors tenen els dos ulls al front, com 
nosaltres mateixos o els gats, per poder calcular millor les 
distàncies abans de la carrera. Molts presenten també dissenys 
de pell amb taques, com els lleopards o els tigres, per poder-se 
amagar i no ser vistos per les preses.

La coevolució, però, no sempre implica un conflicte entre 
espècies. Més aviat al contrari: moltes relacions són 
associacions entre dues espècies amb beneficis per a totes 
dues. A vegades, aquesta aliança pot ser tan íntima que les 
espècies perden la seva individualitat i acaben funcionant 
com un sol organisme. Quan això passa, parlem de simbiosi. 
Els líquens que creixen als arbres o a sobre de les pedres 
són simbionts: tot i que semblen una sola espècie, en realitat 
són la combinació d’una alga i un fong. En realitat, tots els 
animals som simbionts, també els humans. Tots tenim una 
flora intestinal de bacteris especialitzats que troben dintre 
nostre calor, humitat, aliment i seguretat, i a canvi ens 
ajuden amb la digestió. Sense aquests bacteris no podríem 
sobreviure.

També trobem relacions de col·laboració entre els animals 
que viuen al mar. Alguns crancs ermitans i anemones de 
mar conviuen i treuen profit els uns dels altres. El cranc està 
protegit dels depredadors pels tentacles urticants de les 
anemones, i el moviment del cranc ajuda l’anemone a trobar 
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menjar. Una cosa similar passa amb les anemones i els peixos 
pallassos: ells guanyen un refugi, i les anemones, protecció.
 
Dins del mar hi ha crustacis que viuen sobre els peixos, els 
quals ho permeten perquè els crustacis s’alimenten dels 
paràsits que s’instal·len a les seves escates. També hi ha 
peixos petits que neden al costat d’altres de grans, fins i tot 
taurons, i es col·loquen dins les seves boques. Són peixos 
que actuen com a dentistes: s’alimenten de les restes que hi 
ha entre les dents d’altres animals a canvi de netejar-los les 
boques.

Algunes relacions són tan antigues que es perden en el 
temps, com és el cas de la simbiosi entre fongs i plantes, en el 
que es coneix com a micorrizes. Els fongs obtenen els sucres 
que necessiten per desenvolupar-se de les plantes i, a canvi, 
capten del terra aigua i minerals que comparteixen amb la 
planta i li faciliten el creixement. Sense fongs, sense aquesta 
associació que té més de 400 milions d’anys, no existirien els 
boscos.

El parasitisme és un altre tipus de coevolució. Els organismes 
paràsits, com els bacteris i els virus, canvien contínuament a 
mesura que les defenses de l’hoste s’adapten per evitar-los. El 
sistema immunològic dels animals es va adaptant a les noves 

Tot és una gran xarxa d’interaccions.
Per això, perdre una espècie no és 
perdre només una espècie sinó una sèrie 
completa d’interaccions, una història 
conjunta de milers o milions d’anys.
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malalties, i aquestes van canviant per mirar d’evitar-ne les 
defenses. La vida és canvi continu.  

Al final tots els organismes depenen d’un altre per sobreviure, i 
aquesta dependència genera alhora major diversitat biològica. 
Gràcies a la coevolució tenim milions d’espècies en lloc de 
milers. Al mateix temps, ens ensenya com d’intricat està tot 
amb tot, i les conseqüències que això té també per als humans: 
hem canviat el món i, en fer-ho, hem canviat altres espècies. 

Els casos més evidents són les plantes i els animals 
domesticats. Els hem seleccionat per adaptar-los a les nostres 
necessitats, fins al punt que moltes d’aquestes espècies 
depenen de nosaltres per sobreviure igual que nosaltres 
depenem d’elles per alimentar-nos. En les poblacions 
humanes, la tolerància a la lactosa es va generar després de 
domesticar les vaques i tenir accés diari a la seva llet. Cada 
acció té conseqüències, tot és una gran xarxa d’interaccions. 
Per això, perdre una espècie no és perdre només una espècie 
sinó una sèrie completa d’interaccions, una història conjunta 
de milers o milions d’anys. És fer un forat a la xarxa de la qual 
formem part. Un forat cada cop més gran. I si un dia el forat és 
tan gran que cau tota la xarxa? Què passarà? 

AJUDA!
—

Trobareu més 
informació sobre 
l’animació a 
l’annex Informació 
complementària 
clicant aquí.

https://bioscopi.cccb.org/pdf/interespecies/bioscopi_annex_introduccio_CAT.pdf
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VISIONAMENTS DE REFERÈNCIA
—

A GAME WITH STONES
Jan Svankmajer, 1965
Fragment de referència: del minut 4:00 al 4:45
Enllaç: https://vimeo.com/99961406

A Game With Stones és un curt animat del famós realitzador 
txec Jan Svankmajer, fet amb la tècnica de l’stop-motion. 
El fragment seleccionat és un bon exemple per entendre 
el procés de treball que s’ha de seguir per fer l’animació 
d’aquesta activitat. A partir d’un conjunt de còdols de 
diferents mides, i jugant amb el contrast entre el blanc i el 
negre, el realitzador construeix un univers de figures i formes 
en simbiosi. Amb uns recursos i objectes molt limitats, és 
capaç d’imaginar múltiples formes en moviment i un univers 
ric en combinacions i transformacions. El que es proposa 
en aquesta activitat és un joc similar, amb la diferència que 
heu de pensar quina relació s’estableix entre els éssers que 
representeu.

https://vimeo.com/99961406
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VISIONAMENTS DE REFERÈNCIA
—

SHORELINES
Alan Jarnow, 1977
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=mbcvVYobCXI

En aquest cas, el realitzador Alan Jarnow no només utilitza 
còdols sinó tot allò que troba entre la sorra de la platja. 
L’animació, feta per substitució d’objectes com ara petxines, 
pals, algues i pedres, evoca el so i les textures que el 
mar arrossega. El joc de formes i colors que produeix la 
seqüencialització d’aquests regals de la natura converteix el 
vídeo en una poesia hipnòtica. Aquesta peça pot servir per 
posar en valor el poder evocador dels objectes trobats. 

https://www.youtube.com/watch?v=mbcvVYobCXI
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VISIONAMENTS DE REFERÈNCIA
—

SHIFT, AN ABSTRACT SCI-FI ADVENTURE
Max Hattler, 2012
Fragment de referència: del minut 1:00 a l’1:20
Enllaç: https://vimeo.com/42832538

Aquesta peça d’animació abstracta amb material de 
bricolatge industrial és un exemple d’altres maneres de 
fer composicions amb materials no naturals. És una bona 
mostra de com el material manufacturat permet realitzar 
composicions estranyes i suggestives que transiten entre el 
món natural i l’artificial. 

https://vimeo.com/42832538
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LA IDEA
—

Per imaginar les relacions entre els éssers que animareu, 
penseu en la seva coevolució, en la llarga història evolutiva 
conjunta que comparteixen i que ha modelat la seva forma 
i la seva conducta. Penseu en el tipus de relació que hi ha 
entre ells: si són espècies que competeixen pel mateix recurs 
o col·laboren com ho fan els fongs i les plantes; si totes dues 
treuen beneficis de la seva relació, com les flors i els animals 
que les pol·linitzen, o són un depredador i una presa jugant a 
fet i amagar. Imagineu com interaccionen els éssers que esteu 
creant i com els transforma aquesta relació. Per imaginar 
aquests canvis, us podeu fer les següents preguntes:
 
• Com es relacionen? (Comparteixen recursos com els fongs 

i les plantes; es beneficien mútuament com les abelles i les 
flors, o el peix pallasso i l’anemone; fan simbiosi com els 
líquens; o tenen una relació presa-depredador?) 

• Com es complementen? (L’un es menja l’altre, l’un obté 
menjar de l’altre, l’un obté protecció de l’altre o s’ajuden a 
obtenir menjar mútuament?)

• Com condiciona la seva relació la forma de cada espècie? 
(Pensem en estructures necessàries per dur a terme la seva 
activitat: el gat necessita ungles i dents afilades per caçar, 
i els ratolins bona vista i bona oïda per veure’ls venir; flors i 
insectes han de tenir formes complementàries; la xarxa de 
fongs al voltant de l’arrel de l’arbre permet captar aigua i 
minerals del terra.)

Evidentment, es poden plantejar també altres preguntes.
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ATENCIÓ!
—

Abans de començar a construir les figures, penseu en totes 
aquestes qüestions i feu proves amb els objectes que hàgiu 
seleccionat. Podeu prendre apunts en forma de dibuixos 
esbossats. Aquests esbossos no formaran part de la peça 
final, però serviran com a referència per construir els éssers i 
poder passar de l’un a l’altre amb més facilitat.

L’ANIMACIÓ
—

PAS 1. 
LA FORMA
—

Fent servir objectes: taps, pedres, material de bricolatge... 

Per donar forma als vostres éssers complementaris fareu ús 
de diferents objectes, com per exemple pedres, fulles, taps, 
monedes, material de bricolatge (cargols, volanderes, tacs...) 
o objectes d’escriptori (gomes, clips, cinta adhesiva...) de 
diferents mides, formes i colors. Necessitareu entre 15 i 30 
objectes. 
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Per decidir quins éssers representareu i com es relacionaran 
entre ells, feu-vos les preguntes que hem plantejat abans:

• Com es relacionen?
• Com es complementen?
• Com condiciona la seva relació la seva forma?

També en podem pensar altres:

• Com es comuniquen l’un amb l’altre?
• Com es mouen?
• Com es comporten quan estan sols?
• Com ho fan quan interaccionen?

Intenteu crear unes 3 o 4 composicions diferents que 
representin les distintes espècies i les seves relacions. Les que 
més us agradin les podeu copiar en un full a part, de forma 
esquemàtica, per poder recordar-les.

A.

C.

B.

D.
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PAS 2. 
LA CAPTURA
—

Amb l’aplicació Stop Motion Studio.

Primer de tot, construïu el set.

ATENCIÓ!   
—

És important recordar que la gravació ha de ser en format 
horitzontal. 

Cal utilitzar l’aplicació Stop Motion Studio (mòbil o tauleta). 
Col·loqueu totes les peces juntes al mig sobre la superfície 
llisa, que us fa de fons. Un cop les tingueu agrupades al mig de 
la superfície, feu-ne la primera fotografia. 

Ara haureu d’animar la primera figura. El grup d’objectes que 
heu col·locat al mig s’ha de transformar en la primera figura 
(els esbossos que heu fet en el pas anterior us serviran de 
referència). Aneu separant i organitzant els objectes a poc a 
poc i, entre cada petit desplaçament, dispareu una fotografia. 
Per poder generar la figura haureu de fer-ne aproximadament 
unes 5 fotografies.

AJUDA!
—

Trobareu com 
construir un set 
de captura a 
l’annex Informació 
complementària 
clicant aquí. 

1 2 3 4 5

A

https://bioscopi.cccb.org/pdf/interespecies/bioscopi_annex_captura_CAT.pdf
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Un cop tingueu la primera figura muntada, sense moure cap 
objecte feu-ne unes quantes fotografies (mínim 10, que seran 
idèntiques).

Animeu com es desfà la figura. Simplement aneu ajuntant 
totes les peces al mig de la superfície i, entre cada petit 
desplaçament, dispareu una fotografia tal com ho heu fet 
abans en muntar la primera figura. Per poder desmuntar la 
figura necessitareu aproximadament unes 5 fotografies.

Feu la següent figura. Torneu a col·locar els objectes que teniu 
ajuntats al mig. Recordeu que els esbossos que heu fet abans 
us serviran de referència per construir la nova figura.

Repetiu aquesta operació fins a tenir totes les figures. 

16 17 18 19 20

25 40 45 65 80

DCB

A
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Ajunteu tots els objectes al mig, una última vegada, i feu-ne 
una sola fotografia. Així, després podreu fer un loop.

Finalment, cal copiar i enganxar els fotogrames per tal d’allargar 
el vídeo. Ho podeu fer tal com s’indica al videotutorial.

ATENCIÓ!
—

És important que l’animació estigui centrada i que controleu 
els desplaçaments perquè no siguin massa grans ni massa 
petits.

L’aplicació Stop Motion Studio té una opció que permet 
veure la imatge anterior superposada, de manera que és fàcil 
controlar les distàncies i les posicions entre les diferents 
fotografies.

AJUDA!
—

Trobareu un 
VIDEOTUTORIAL 
del pas a pas 
d’aquesta activitat 
clicant aquí. 

LOOP 1 15 20 25 35 405

4080 65 60 55 4575

https://vimeo.com/547900393/2d5fec61c7
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EL SO
—

Imagineu quins sons poden emetre aquests éssers 
complementaris i intenteu recrear-los amb la veu. 
Heu de pensar en dos tipus de sons: els sincrònics i els 
d’ambient. 

• Els sons sincrònics són aquells que coincideixen amb 
l’acció, com petjades, salts, impactes, crits o brams.

• Els sons d’ambient són els que acompanyen i 
contextualitzen l’acció: l’aigua del mar, les fulles dels arbres 
o el xiulet del vent. 

• Les associacions que la imatge i el so creen poden ser 
sorprenents: experimenteu amb els sons que podeu fer amb 
la boca i segurament en descobrireu noves possibilitats.

Podeu enregistrar directament el so amb l’aplicació Stop 
Motion Studio. 

ATENCIÓ!
—

És important que la creació de la banda sonora sigui de collita 
pròpia, feta amb les vostres veus. No ha de ser un relat sinó 
sons ambientals o sons hipotètics dels vostres éssers!

L’ENVIAMENT
—

A través del formulari que trobareu al web bioscopi.cccb.org 
caldrà enviar les animacions per tal que formin part d’un catàleg 
d’éssers imaginaris. Serà un catàleg fet del conjunt de totes 
les pel·lícules (tots els vostres éssers complementaris) que es 
podrà consultar al web de Bioscopi en forma de mosaic animat. 

http://bioscopi.cccb.org
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El formulari també us demanarà un títol: en aquest camp podeu 
intentar resumir, en poques paraules, la relació entre els vostres 
éssers vius. 

LA REFLEXIÓ FINAL
—

Compartiu els resultats de les vostres videocreacions 
amb companys i amics, i intenteu ampliar la vostra xarxa 
d’intercanvis. Com podeu enllaçar les relacions entre les 
espècies que heu treballat amb la cadena que han creat altres 
companys? 

Posant-les en contacte, podreu ampliar encara més l’entramat 
de relacions que es construeixen en l’hàbitat natural i visualitzar 
com de complexa és aquesta xarxa de relacions, i com de rica i 
fràgil n’és la composició. Pregunteu-vos si aquest recorregut de 
formes complementàries té sentit i si les decisions que heu pres 
responen a algunes de les preguntes que us heu fet a l’inici.  
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— 
MODALITAT 3
—
ÉSSERS QUE 
EVOLUCIONEN I 
COEVOLUCIONEN

—
PARTICIPANTS: 
En solitari o en petits grups cooperatius

TEMPORITZACIÓ: 
Mínim de 90 minuts

EDAT RECOMANADA: 
12-18 anys
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— 
ÉSSERS QUE EVOLUCIONEN I 
COEVOLUCIONEN
—

Aquesta activitat permet generar l’evolució d’un ésser viu 
imaginari mitjançant una eina d’intel·ligència artificial en 
línia. El web d’Artbreeder deixa combinar diferents gens 
d’animals, vegetals i fongs per crear noves espècies que seran 
el punt de partida de l’activitat. Fareu evolucionar cadascuna 
de les creacions modificant-ne els gens o combinant-les amb 
altres éssers. Amb l’ajuda d’aquesta intel·ligència artificial 
es generarà una cadena evolutiva en múltiples iteracions. 
La xarxa neuronal d’aprenentatge profund (així és com 
s’anomenen aquest tipus d’intel·ligències artificials) que 
s’utilitza en aquesta activitat ha après a crear imatges a partir 
d’un conjunt immens de fotografies. Aquest corpus visual està 
organitzat per espècies d’animals, vegetals i fongs (i d’altres 
categories) agrupats en supercategories (com per exemple 
“ocells”, “insectes” o “gossos”).

ATENCIÓ!
—

L’activitat es pot realitzar en grups de màxim cinc persones, 
que comparteixen un dispositiu en el qual es crea i es fa 
evolucionar un sol ésser. Si tots els participants tenen 
un dispositiu, cada participant pot crear un ésser i 
posteriorment fer evolucionar el de qualsevol dels altres 
participants.
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—

La durada de l’activitat pot variar en funció del nombre de 
participants i de les iteracions de l’evolució que es facin.

—

L’aplicació usa el concepte de gen per definir una espècie, i no 
es correspon, per tant, amb la definició científica. 

TEMPORITZACIÓ
—

Total aproximat: 90 minuts

• Visionament i introducció: 20 minuts
• Aprenentatge de l’eina en línia: 15 minuts
• Generació d’éssers: mínim 30 minuts
• Generació del vídeo final: 15 minuts
• Reflexió final: 10 minuts

MATERIALS
—

• Ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a internet.
• Aplicació en línia Artbreeder (https://artbreeder.com), que 

permet crear imatges mitjançant la intel·ligència artificial 
(anomenada també xarxa neuronal).

https://artbreeder.com
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ATENCIÓ!
—

L’eina és gratuïta però és necessari entrar-hi mitjançant el 
login de Google o creant un compte d’usuari. Per fer-ho, només 
es necessita una adreça de correu i un usuari. Els termes i 
condicions de l’eina es poden trobar a https://www.artbreeder.
com/terms.pdf, i indiquen que s’ha de ser major de 13 anys.

—

L’eina està només en anglès. 

AJUDA!
—

Trobareu més 
informació sobre 
el funcionament 
d’Artbreeder en 
videotutorials 
inclosos en els 
diferents passos de 
l’activitat.

https://www.artbreeder.com/terms.pdf
https://www.artbreeder.com/terms.pdf
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— 
ALGUNES IDEES PER COMENÇAR
—

Us proposem una breu introducció a l’ús de la intel·ligència 
artificial aplicada a les imatges i també a l’evolució de les 
espècies, abans de fer evolucionar els vostres éssers vius a 
partir de l’Artbreeder. 

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

El desenvolupament actual de la intel·ligència artificial se 
centra en l’aprenentatge automàtic, i més específicament 
en l’aprenentatge profund utilitzant les anomenades xarxes 
neuronals d’aprenentatge profund. Amb aquestes eines, 
les màquines aprenen per si soles a dur a terme tasques a 
partir dels exemples que els ensenyem. L’objectiu d’aquests 
desenvolupaments és automatitzar la màxima quantitat de 
processos i aplicar-los a grans bases de dades: classificar, cercar 
patrons, predir comportaments o monitorar de manera massiva. 

Durant els últims anys, aquestes eines s’han anat fent 
més comunes. Les trobem aplicades a filtres de les xarxes 
socials, en cotxes de conducció autònoma i en assistents 

Amb aquestes eines, les màquines 
aprenen per si soles a dur a terme 
tasques a partir dels exemples que els 
ensenyem
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de veu, i poden competir amb nosaltres en jocs com ara Go, 
Dota o Starcraft. També han anat apareixent als mitjans de 
comunicació, en notícies que expliquen que aquestes eines 
digitals aprenen i que ho fan de manera, fins a cert punt, 
autònoma. 

Què és el que aprenen i quina és la seva autonomia? Aprenen 
a dur a terme tasques concretes, com ara descriure una imatge 
i identificar si hi apareix una cara. Si es consideren autònomes 
és perquè les persones que les desenvolupen no intervenen en 
totes les fases del procés de creació. Les persones decideixen 
la tasca que durà a terme la màquina, certes característiques 
de l’eina i els exemples amb els quals aprendrà, i un cop 
entrenada valoren el seu funcionament. Però no intervenen en 
la programació dels passos concrets que farà l’eina per resoldre 
la tasca assignada: aquest funcionament intern sorgeix com 
a conclusió de l’entrenament, durant el qual la xarxa inicial 
s’autoconfigura a partir dels exemples que se li proporcionen. 
Seguint amb l’exemple de les cares, necessitaríem milers 
d’imatges de cares, idealment desenes o centenars de milers, 
o fins i tot milions, perquè l’eina aprengués totes les possibles 
formes d’una cara (mides de nassos, separació i colors d’ulls, 
etcètera) per poder generalitzar i detectar correctament una 
cara quan li donem una nova imatge. 

Un dels camps d’aplicació d’aquestes eines són les imatges. 
Una llista no exhaustiva de les tasques que poden dur a terme 
és: classificar una imatge en diferents categories, detectar 
objectes dins de la imatge, descriure una imatge, identificar 
persones dins d’una imatge, convertir una imatge a un nou 
estil o generar-ne de noves. Per fer la nostra animació usarem 
concretament una xarxa neuronal de generació d’imatges. 
Aquest tipus de xarxes aprenen a generar noves imatges 
a partir dels exemples que els hem donat, i per tant les 
imatges generades seran semblants als exemples que els 
hem proporcionat. Per exemple, si li proporcionem imatges de 
papallones, la xarxa aprendrà a generar papallones. Ho farà 
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sense construir una definició de “papallona”, només partint 
de les imatges d’exemple amb què l’hem alimentat. Però si 
li proporcionem imatges diferents, per exemple, d’espècies 
animals diverses, la xarxa també crearà imatges noves que 
barregen característiques dels diferents tipus d’imatges. I 
ho farà en totes les gradacions, és a dir, des d’imatges que 
s’assemblen molt al tipus A i poc al tipus B, fins a imatges que 
s’assemblen poc al tipus A i molt al B, passant per tots els 
passos intermedis. És aquesta modalitat la que usarem ara per 
poder crear nous éssers imaginaris barrejant diferents animals, 
vegetals i fongs i generar-ne finalment un vídeo de l’evolució.

EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES

La vida és canvi i evolució. Sense diversitat no hi ha canvi 
possible, per això la vida defuig l’homogeneïtat. La diversitat 
és una de les claus de l’evolució. Els fills no som iguals que 
els pares. Ens hi podem assemblar, però, per sort, cada 
persona és única. El mateix succeeix amb les plantes i la resta 
d’organismes. Cada llavor dona lloc a una planta lleugerament 
diferent de les altres, igual que en una ventrada de gats cada 
cadell és diferent de la resta. Aquestes lleugeres diferències 
són el producte de la variabilitat genètica, i això és essencial 
per a l’evolució de les espècies. 

La variabilitat genètica pot tenir moltes causes, des de la 
reproducció sexual que permet recombinar el material genètic 

Sense diversitat no hi ha canvi possible, 
per això la vida defuig l’homogeneïtat. 
La diversitat és una de les claus de 
l’evolució
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dels progenitors fins a l’aparició de mutacions que generen 
noves variacions d’uns gens. Molta d’aquesta variabilitat i la 
majoria d’aquestes petites diferències no tenen importància. 
Que un gat tingui el nas rosat o negre no afecta la seva 
vida, però hi ha diferències que sí són importants perquè 
condicionen la supervivència de l’organisme. La selecció 
natural actua sobre aquestes diferències, “seleccionant” 
aquelles variants que són més eficaces per sobreviure i 
reproduir-se. La selecció natural és el principal mecanisme 
de l’evolució. Va filtrant tota aquesta variabilitat fent que al 
llarg del temps la composició genètica i la morfologia de les 
espècies canviïn.

Però, què és la selecció natural? La selecció natural és 
l’ecosistema, l’ambient en el qual viu un organisme i les 
espècies amb les quals interacciona. Per exemple, viatgem 
un moment a l’Àrtic i els seus paisatges nevats. Allà tot és 
blanc. Durant mesos és el color dominant. No sols el paisatge 
és blanc, també ho són els animals. Les llebres són blanques 
per passar desapercebudes als seus depredadors. A l’Àrtic, el 
blanc persegueix el blanc sobre un paisatge blanc. Si en aquest 
paisatge una guineu porta una mutació que la fa ser marró, li 
serà molt més difícil aconseguir menjar. L’hivern, el blanc, és la 
selecció natural: fa que tinguin més possibilitats de sobreviure 
els animals blancs i que aquest sigui el color dominant. Però la 
selecció natural canvia amb el paisatge, i en regions sense neu 

La selecció natural guia l’evolució 
de les espècies i depèn de l’ambient 
i canvia amb el temps, perquè les 
circumstàncies canvien
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les llebres i les guineus no són blanques sinó grises i marrons, 
per camuflar-se entre la vegetació.   
Així doncs, la selecció natural guia l’evolució de les espècies 
i depèn de l’ambient i canvia amb el temps, perquè les 
circumstàncies canvien. Si el canvi climàtic va a pitjor, regions 
on fins ara es seleccionaven animals blancs poden canviar en 
el futur. L’èxit d’un individu no depèn tant d’ell mateix com dels 
ecosistemes que habita, el paisatge i la resta d’organismes amb 
els quals conviu.

En el procés evolutiu no hi ha cap objectiu ni voluntat per part 
dels organismes: no poden guiar l’evolució cap a on volen, 
sinó que la selecció natural, els ecosistemes, els empenyen 
en una direcció o una altra segons les circumstàncies. No hi 
ha cap pla. El món pot canviar de sobte i la vida s’hi adaptarà i 
evolucionarà en la nova direcció. 

ATENCIÓ!
—

Si voleu, podeu acompanyar les explicacions sobre la selecció 
natural amb els següents vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=Pop-xetGaBM
https://www.youtube.com/watch?v=I5lTZ0bfqqI

https://www.youtube.com/watch?v=Pop-xetGaBM
https://www.youtube.com/watch?v=I5lTZ0bfqqI
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PROJECTES DE REFERÈNCIA
—

ESPAIS LATENTS
Estampa, 2018
Enllaç vídeo: https://vimeo.com/309897719
Enllaç web: https://tallerestampa.com/estampa/espais-latents/

Aquest projecte s’ha realitzat mitjançant el mateix tipus de 
xarxes neuronals de generació d’imatges que s’utilitza en 
aquesta activitat. El vídeo és un exemple dels resultats que 
generen aquest tipus de tecnologies. El món de les ciències 
naturals ha estat un dels sabers on més s’ha desenvolupat 
el concepte de taxonomia –és a dir, de la classificació 
dels objectes del saber– i on les imatges serveixen com a 
il·lustracions ideals de cada categoria classificatòria (una 
papallona o un escarabat ideal). L’espai latent que genera la 
intel·ligència artificial crea totes aquestes imatges i omple 
els buits entre les categories. El resultat és una amalgama 
de formes i colors, d’animals que evolucionen i s’hibriden. Es 
tracta d’un joc genètic i gràfic d’imaginació entomòloga –és a 
dir, de l’estudi dels insectes.

https://vimeo.com/309897719
https://tallerestampa.com/estampa/espais-latents/
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PROJECTES DE REFERÈNCIA
—

MOSAIC VIRUS
Anna Ridler, 2019
Enllaç web: http://annaridler.com/mosaic-virus

Mosaic Virus és una videoinstal·lació de tres pantalles amb 
imatges de tulipes generades amb un tipus d’intel·ligència 
artificial. Per aconseguir aquest mostrari de tulipes 
“inexistents” (ja que no existeixen ni han existit en la vida 
real), l’artista ha hagut de proporcionar a la màquina un 
dataset específic d’imatges (un corpus d’imatges similars), és 
a dir, una gran quantitat d’exemples de fotografies de tulipes. 
El dataset amb què s’ha entrenat la xarxa que s’utilitza en 
aquesta activitat per tal de generar els éssers segueix el mateix 
procediment. Amb aquest entrenament, Ridler aconsegueix 
mesclar les característiques de totes les fotografies de tulipes 
utilitzades i generar-ne de noves i diferents. Aquesta activitat 
planteja la possibilitat de fer el mateix però amb diferents tipus 
d’espècies animals, vegetals i fongs, un exercici formal de 
“mescla genètica”.

http://annaridler.com/mosaic-virus
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LA IDEA
—

Aquesta activitat neix amb la voluntat de respondre de 
forma imaginativa i no antropocèntrica la pregunta: quina 
serà l’evolució de les formes de vida futures? La resposta la 
generareu a través d’un web existent per poder treballar amb 
un tipus d’intel·ligència artificial. El resultat, per tant, serà 
una combinació de les vostres decisions, però també de la 
capacitat d’aquesta màquina per crear de forma autònoma les 
seves associacions, com si fossin mutacions naturals sobre 
les quals no teniu control. Vosaltres representareu la selecció 
natural que va guiant l’evolució dels éssers.

En solitari o petits grups, creareu la vostra espècie fusionant 
els gens de diferents éssers vius. Fareu servir la intuïció i la 
imaginació per guiar l’evolució de l’espècie, però també serà 
interessant que us plantegeu les següents preguntes: 

• Com és al principi el vostre organisme?
• En quin entorn viu? 
• Com es mou?
• Com s’alimenta? És depredador o presa?

ENTORN

MOVIMENT

ALIMENTACIÓ
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A partir d’aquesta primera creació anireu fent evolucionar la 
vostra espècie. Per poder decidir cap a on evolucionen els 
éssers que heu generat, hi ha preparades una sèrie de targetes 
amb detonants que funcionaran com a condicionants naturals 
que afectaran, d’una manera o una altra, el vostre ésser viu. 
Per preservar-ne la continuïtat, aquest haurà d’evolucionar. 
Cada mutació donarà resposta a un detonant que posarà 
a prova la vostra presa de decisions en el nou disseny de 
l’espècie. Alguns d’aquests detonants tenen una estreta 
relació amb el canvi climàtic. Alguns exemples poden ser:

• Hi ha una caiguda de les temperatures, de sobte tot es 
cobreix de neu i gel.

• Les teves preses cada cop són més ràpides.
• Hi ha un forat a la capa d’ozó i entren molts raigs de sol. 

Cremen.
• No hi ha menjar, et veus obligat a fusionar-te en simbiosi 

amb un altre organisme per explorar noves opcions 
d’aconseguir energia.

Cada detonant us ha de fer pensar quines estratègies 
desplegueu per fer evolucionar l’espècie i donar-li continuïtat. 
Per exemple: si apareix un nou depredador dins del vostre 
medi, com pot sobreviure? Podeu plantejar-vos un canvi de 
medi on el depredador no tingui accés? Podeu desenvolupar 
un mecanisme de defensa que combati el nou enemic?

DETONANT

EVOLUCIÓ
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En aquests punts d’inflexió, us podeu plantejar:

• Com afecten aquests canvis el vostre ésser?
• Cap a on el fan evolucionar?
• Quina nova forma adopta?
• Canvia de colors?
• Canvia la seva interacció amb altres éssers?

Aquest procés el fareu tantes vegades com participants hi hagi 
al grup, o en funció del temps del qual disposeu.

ATENCIÓ!
—

La categorització i agrupació de les espècies de l’eina no 
segueix sempre les taxonomies científiques. Per exemple, té la 
supercategoria “fish” (‘peix’), dins la qual hi ha les estrelles de 
mar, que no són peixos.

LA GENERACIÓ D’IMATGES
—

PAS 1. 
DESCOBRIM L’EINA I CREEM 
EL PRIMER ANIMAL
—

Amb l’aplicació en línia Artbreeder. 

Accediu al programa en línia Artbreeder. Un cop allà, clicareu el 
botó “Start”. Us demanarà entrar mitjançant el login de Google 
o amb un compte d’usuari. En cas d’haver de crear un compte 
d’usuari, us demanarà el nom d’usuari, un correu electrònic i la 
contrasenya. Cada participant o grup de participants s’haurà de 
fer el seu propi compte o entrar amb un compte de Google.
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És recomanable que primerament us familiaritzeu amb el 
programa i les seves possibilitats. L’aplicació és relativament 
senzilla però requereix un període d’aprenentatge. Podeu 
visionar-ne el videotutorial i jugar uns 15 minuts abans de 
començar a generar les imatges definitives.

Utilitzeu l’opció “Create” (a dalt a la dreta), després l’opció 
“General” i, finalment, “Compose” per generar un nou ésser viu a 
partir dels seus gens. Anireu definint el vostre ésser viu ajustant 
els paràmetres, i en guardareu la imatge que més us agradi.

Per poder decidir com serà el vostre nou ésser viu, us podeu fer 
aquestes preguntes:

• Quin tipus d’ésser és?
• En quin entorn ha de sobreviure?
• Durant l’evolució, passa d’un entorn a un altre?
• De què s’alimenta? És depredador o presa?
• Amb quins altres éssers conviu?

En cas que l’activitat es faci per grups, un dels participants 
serà el que inicialment usi l’eina, i poden ser la resta de 
companys els que formulin aquestes preguntes.

Un cop creat l’ésser, li assignareu una etiqueta (p. ex., 
#BioscopiCCCB_3erA_IESMariaVives) per tal que els 
companys puguin trobar els éssers creats en l’activitat. 
També podeu assignar l’etiqueta #BioscopiCCCB per a fer-
ne difusió i que el puguin trobar altres participants fora 
d’aquesta activitat. 

AJUDA!
—

Trobareu un 
VIDEOTUTORIAL 
sobre el 
funcionament 
d’Artbreeder, per 
crear el primer 
ésser, clicant 
aquí.

#
Bioscopi
CCCB

https://vimeo.com/547900861/b149de41d8
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PAS 2. 
COMPARTIU I CREEU LA CADENA 
EVOLUTIVA
—

Amb l’aplicació en línia Artbreeder. 

Un cop teniu els primers “éssers vius”, es tracta de fer-ne 
l’evolució.

Per trobar els éssers fets pels vostres companys podeu 
buscar l’etiqueta assignada en el primer pas o, en cas que 
l’activitat es faci en grups, es pot canviar la persona que usa 
l’eina i que un altre company faci evolucionar l’ésser creat pel 
primer participant.

Prepareu les targetes de detonants, que funcionaran com 
a condicionants naturals i afectaran, d’una manera o una 
altra, el vostre ésser viu. Les podeu trobar en aquest enllaç. A 
l’atzar, escolliu-ne tantes com membres tingui el vostre grup 
o iteracions de l’evolució vulgueu realitzar. Imprimiu-les o 
escriviu-les en un paper per tal de tenir-les a mà.

Escolliu, també a l’atzar, la primera targeta que utilitzareu 
per iniciar el procés d’evolució. Aquest detonant us ha 
de fer pensar quines estratègies podeu desplegar per fer 
evolucionar l’espècie i donar-li continuïtat. Podeu pensar:

• Com afecten aquests canvis el vostre ésser?
• Cap a on el fan evolucionar?
• Quina nova forma adopta?
• Canvia de colors?
• Canvia la seva interacció amb altres éssers?

I, per a guiar l’evolució, penseu en altres animals, plantes o 
fongs que tinguin les característiques que permeten fer que 
l’ésser s’adapti a aquest canvi, i useu els seus gens.

https://bioscopi.cccb.org/pdf/interespecies/bioscopi_annex_detonants_CAT.pdf
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Un cop hàgiu reflexionat i pres les vostres decisions, 
modificareu els seus gens al web per obtenir una evolució de 
l’ésser a partir del primer.

Un cop evolucionat l’ésser, li assignareu les etiquetes com 
heu fet en el primer pas.

Repetireu aquest pas tantes vegades com membres tingui el 
grup, o en funció del temps del qual disposeu.

PAS 3. 
FEU UN VÍDEO
—

Amb l’aplicació en línia Artbreeder. 

Un cop teniu els éssers creats i evolucionats, podeu fer un 
vídeo de transició entre ells.

Començareu la creació del vídeo accedint a l’opció “Create”, 
després seleccionareu l’opció “General” i, finalment, “Animate”.

Escollireu quins éssers voleu que formin part del vídeo:

- En cas de fer-ho per grups, el més recomanable és escollir 
les diferents iteracions de l’evolució de l’ésser que heu creat 
i fet evolucionar per poder generar un vídeo de tot el procés.

1 2 3

AJUDA!
—

Trobareu un 
VIDEOTUTORIAL 
del funcionament 
d’Artbreeder, per 
fer l’evolució d’un 
ésser, clicant
aquí.

https://vimeo.com/547901139/9e7ab6795d
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- En cas de fer-ho individualment, podeu escollir els 
diferents éssers que formin part de l’evolució d’algun 
ésser que heu creat o un conjunt d’éssers dels creats pels 
altres participants de Bioscopi. Podeu cercar al web amb 
l’etiqueta #BioscopiCCCB.

Un cop escollits, els posareu en l’ordre d’evolució. Tornareu 
a posar el primer ésser al final de l’animació per tal que 
pugui funcionar en loop i configurareu els paràmetres 
de l’animació: el temps de transició entre imatges i els 
fotogrames per segon del vídeo final.

Clicareu el botó “Generate”.

Un cop generat el vídeo, rebreu un correu amb un enllaç on 
poder-lo descarregar. Igualment, el trobareu dins de l’eina, a 
l’apartat “Video downloads” del menú principal.

ATENCIÓ!
—

A causa del processament que requereix aquesta eina, el 
vídeo no es genera immediatament, sinó que pot tardar 
minuts o hores.

1 3

2 4 6 8

5 7 1
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—

L’eina té una limitació, pel que fa a la durada dels vídeos 
generats, en nombre de fotogrames. Amb els paràmetres per 
defecte permet fer un vídeo amb 12 éssers (més el primer 
repetit). La limitació és mensual.

L’ENVIAMENT
—

A través del formulari que trobareu al  web bioscopi.cccb.org 
caldrà enviar les animacions per tal que formin part d’un catàleg 
d’éssers imaginaris. Serà un catàleg fet del conjunt de totes 
les pel·lícules (de cadenes d’evolució). El formulari també us 
demanarà un títol: en aquest camp podeu intentar resumir, en 
poques paraules, els reptes i les conseqüents evolucions que 
heu anat dissenyant.  

LA REFLEXIÓ FINAL
—

EVOLUCIONS DELS ÉSSERS

Per a la reflexió general es poden visualitzar tots els 
éssers creats durant l’activitat, buscant-los per l’etiqueta 
usada. Se’n poden escollir alguns, visualitzar-ne l’evolució 
i que el participant comenti i justifiqui els canvis que ha 
experimentat al llarg de l’evolució. Quins detonants l’han 
condicionat? Com han afectat aquests canvis l’ésser? Quines 
formes ha adoptat? Ha canviat de colors? Com ha estat la 
interacció amb els altres éssers?

AJUDA!
—

Trobareu un 
VIDEOTUTORIAL 
del funcionament 
d’Artbreeder, per 
fer el vídeo, clicant 
aquí.

http://bioscopi.cccb.org
https://vimeo.com/547901050/bd35d8dbe8
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INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

En aquest sentit, és interessant reflexionar sobre el fet que 
aquest tipus d’eines tenen una certa autonomia, tal com s’ha 
comentat a l’apartat “Algunes idees per començar”. Així, els 
resultats que s’obtenen responen en part a les decisions 
preses pels participants, però també al comportament de 
l’eina. I com que aquest comportament ha sorgit durant 
l’entrenament sense la vostra intervenció, no en podeu 
conèixer ni controlar el funcionament. Creieu, doncs, que 
l’eina és coautora de les imatges? Ara que cada cop s’usa 
més la intel·ligència artificial, què en penseu, del fet que 
prenguin decisions de forma autònoma i sense que nosaltres 
en tinguem tot el control?

Finalment, podeu visualitzar el vídeos i veure com l’eina 
també ha creat tots els éssers intermedis entre els creats 
pels participants. Així es pot veure més clarament com les 
xarxes neuronals de generació d’imatge són capaces de 
generar tots els punts intermedis.



Consultes i assessorament: 
seducatiu@cccb.org

Tot el material i informació en línia a:
bioscopi.cccb.org

http://bioscopi.cccb.org

