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Bloc I 

Podem amb cada gest guanyar nous àmbits 

i amb cada mot acréixer l’esperança. 

Miquel Martí i Pol (Serem allò que vulguem ser) 
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1.1 Introducció 

Aquest projecte està carregat de bones intencions. Neix de la voluntat d’apropar als 

visitants de la Catedral de la Seu Vella de Lleida, allò que bé pel pas del temps o per 

conseqüència de la història li va ser arrabassat. Avui en dia, el que impressiona de 

la catedral és la seva arquitectura, la pedra, les seves dimensions.. però el que els 

seus visitants no saben és que gran part de les parets de la Seu Vella estaven 

pintades amb colors vius.  

El treball de reconstrucció de l’interior de la Catedral és una tasca molt feixuga, la 

qual s’ha de desenvolupar de manera progressiva. En aquest treball es vol donar un 

primer pas i fer una proposta de reconstrucció d’una de les estances de la Catedral, 

la Canonja. En concret, el projecte es basa en el disseny d’una aplicació de RA que 

permeti projectar les pintures de la Pia Almoina. Les pintures de la Pia Almoina són 

6 murals que cobrien les parets de la Canonja. Aquesta sala construïda al segle XIII 

i situada al costat del claustre, havia estat menjador de la institució benèfica de la 

Pia Almoina, institució destinada a oferir ajut als necessitats.  

En resum, el projecte té la intenció de retornar el color de les parets de la Seu Vella 

a través d’una projecció en realitat augmentada de les pintures de la Pia Almoina. La 

base d’aquest projecte és ajudar als visitants a fer-se una idea de com era la 

catedral en l’Edat Mitjana, en la seva època d’esplendor. 

A tot això vull afegir que la Seu Vella té un valor especial per a tots els lleidatans i 

lleidatanes. Al llarg de la història, per la posició estratègica del turó de Lleida i de la 

ciutat en si mateixa, Lleida ha sigut una ciutat molt maltractada, la qual ha sofert 

molt les conseqüències de la guerra. La Seu Vella s’ha convertit en un estigma per 

la població ilerdense, es tracta d’un monument que ens enorgulleix i que forma part 

de la identitat del nostre poble, ens representa. Per aquest motiu, reconstruir part del 

seu interior té tant valor, perquè d’alguna manera és com retornar als lleidatans  allò 

que els hi pertany. D’aquí que el projecte estigui carregat de bones intencions.  
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1.2 Motivació 

Des d’un principi, el que em motivava per fer aquest treball era realitzar un projecte 

vinculat amb la cultura i la història, i sobretot en la idea de fer-la més accessible, 

d’apropar-la a tothom. D’altra banda, i aprofitant que estic cursant el Grau de 

comunicació audiovisual, em volia allunyar dels textos feixucs que caracteritzen els 

llibres d’història i explorar un sistema més interactiu i dinàmic. És per aquest motiu, 

que vaig decidir endinsar-me en un món desconegut per mi, però que a la vegada 

em cridava molt l’atenció, la realitat augmentada.  

Aquesta tecnologia permet sobreposar elements virtuals a la realitat i crear una 

realitat més completa. Personalment li trobo gran similitud amb el maquillatge, però 

en lloc de col·locar una capa de pintura es tracta de sobreposar una capa virtual 

d’informació. I perquè no, si Jared Leto es podia convertir en Joker (Escuadron 

suicida, 2016) o Ralph Fiennes en Lord Voldemort ( Saga Harry Potter) a través de 

la realitat augmentada podia “maquillar” qualsevol cosa i oferir una imatge renovada.  

Així doncs, partint del punt que els fonaments d’aquest treball es troben en el seu 

caràcter històric i cultural, vaig decidir aplicar la realitat augmentada en aquests 

àmbits i reconstruir un monument històric que per conseqüència de la història 

s’hagués destruït. El fet d’escollir el monument va ser la part que em va resultar més 

senzilla de tot el procés, sigui per proximitat o per interès personal, el primer en el 

qual vaig pensar va ser el monument més emblemàtic de la ciutat de la qual sóc filla, 

la Seu Vella de Lleida.  
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1.3 Objectius 

General 

Aquest projecte té el propòsit de definir la infraestructura necessària per crear una 

projecció en realitat augmentada de les pintures de la Pia Almoina als murs de la 

Canonja (Seu Vella, Lleida). El treball no es basa tan sols a definir la infraestructura, 

sinó que també té l’objectiu de reconstruir hipotèticament i de manera parcial 

aquestes pintures. I encara intenta anar una mica més enllà i incorporar una capa de 

so i redactar el guió d’una audioguia.  

Secundaris 

D’altra banda, tot i que l’objectiu principal és dissenyar una projecció en realitat 

augmentada, com he comentat anteriorment, aquest treball també té el propòsit 

d’apropar la cultura a la ciutadania i fer que aquesta sigui més accessible. A més a 

més, a través d’aquest treball vull apropar la tecnologia de la realitat augmentada al 

patrimoni i demostrar la seva utilitat en entorns de reconstrucció d’espais amb 

interès cultural.   

Finalment, he tingut l’oportunitat de viure 4 anys a Barcelona i m’emporto la 

sensació que Lleida és una ciutat desconeguda i que tot i trobar-se a hora i mitja 

amb cotxe de la capital de Catalunya, molts no l’han visitat o només hi han estat de 

pas. Cal destacar que aquesta sensació no es basa en cap estudi, sinó que es 

tracta d’una percepció personal. Per aquest motiu, també és un dels objectius del 

treball donar a conèixer la ciutat de Lleida, en concret la Seu Vella i la seva història.  
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1.4 Metodologia 

Reconstruir és la paraula clau que podria definir aquest projecte. Reconstruir la Seu, 

les pintures, la història. Però a la vegada, s’ha convertit també en l’eix en el qual 

s’ha desenvolupat. El resultat final ha sigut provocat per la constant reconstrucció 

d’una idea inicial que a mesura que avançava s’anava reformulant. Amb l’objectiu de 

dissenyar una aplicació que incorporés la tecnologia de la RA, s’ha tingut en compte 

diversos aspectes per poder obtenir un resultat que s’ajustés al propòsit del projecte.  

Recerca bibliogràfica 

Amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement dels diferents apartats del projecte i 

definir un marc teòric de referència, s’ha efectuat una recerca i recopilació 

d’informació. En cada apartat del treball s’ha adaptat la recerca bibliogràfica a les 

particularitats que requerien.  

En el bloc II, el qual va dedicat a la Catedral de la Seu Vella, s’ha realitzat una 

documentació de la història i el significat de la institució de la Pia Almoina i les seves 

pintures. Per aprofundir més en aquesta fase també he realitzat una visita al Museu 

Diocesà de Lleida, on actualment es troben les pintures de la Pia Almoina. 

Finalment, per acabar d’orientar el treball he volgut comptar amb l’opinió de dos 

experts en la matèria. D’una banda en Josep Tort, ex director del consorci del Turó 

de la Seu i d’altra banda, en Albert Velasco, historiador de l’art medievalista i 

conservador del Museu de Lleida. Ambdós han aportat una visió complementària a 

la meva i han facilitat recursos que per mi sola no hauria pogut obtenir. 

De la mateixa manera, en el bloc III, el qual va dedicat a la tecnologia de la realitat 

augmentada, s’ha realitzat un treball de documentació. Els components de la RA 

són nombrosos i diversos, de manera que no hi ha un únic mètode per augmentar 

entorns, sinó que es permet fer de múltiples formes. Per aquest motiu, en aquest 

bloc es volia crear un marc teòric a partir del qual es poguessin resoldre qüestions 

relacionades en l’aplicació de la tecnologia RA en l’entorn de la Canonja. Cal 

esmentar que part de la informació que exposo en aquest apartat ha estat facilitada 
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per la Gemma Gómez, estudiant de doctorat. D’altra banda, també cal comentar que 

gran part s’ha recopilat d’altres projectes que plantejaven experiències similars.  

Estudi de l’entorn  

En centrar el projecte en un entorn concret, es va decidir d’una banda, fer l’estudi de 

l’espai a través de la recerca bibliogràfica. D’altra banda, en tractar-se d’un espai 

que era accessible, es va complementar la informació dels llibres amb una visita al 

monument. A través d’aquesta es va poder conèixer les característiques de la sala 

en primera persona.  

Instruments  

Per realitzar la proposta de reconstrucció de les pintures de la Pia Almoina, he 

utilitzat l’Adobe Photoshop cs6. Aquesta eina m’ha permès completar les sanefes a 

través de la còpia de textures i formes originals. D’altra banda, en alguns dels 

apartats s’incorporen figures d’elaboració pròpia. Aquestes han estat realitzades 

amb l’Adobe Illustrator cs6.   
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Bloc II 
A dalt de la muntanya que domina 

com miranda els bells termes lleidatans 
Magí Morera (El campanar de Lleida) 
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2.1 Conjunt monumental del turó  

Segons el consorci del turó de Lleida (Turoseuvella.cat, n.d.) el seu conjunt 

monumental està integrat bàsicament per tres construccions. A la part més alta 

trobem el Castell del Rei (1), més conegut com la Suda. Tal com indica el seu nom 

era el palau on residia el Rei quan visitava la regió. L’inici de la seva construcció va 

començar de manera paral·lela a la Catedral (2), la segona construcció.  

Aquesta tot i no ocupar el punt més alt del turó és l’edifici més destacat. Construïda 

entre els s. XIII i XV, va ser planificada com a Catedral romànica. Tot i això, al 

mateix temps que avançava la seva construcció, també ho feia l’estil gòtic a 

Catalunya. Per aquest motiu algunes de les estructures com el claustre i el 

campanar s’engloben dins d’aquest estil. Finalment, per culpa dels conflictes bèl·lics 

de l’època i degut a la seva posició estratègica, es va construir una fortificació (3) al 

voltant de la Catedral i la Suda.  

Fig 1 Plànol del recinte del Turó de la Seu Vella  

Font: Lladonosa, J. (1980). Visita a la Catedral antigua de Lérida 
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2.2 Història del Turó  

En bell mig de la plana de Lleida s’alça un turó que se situa en un lloc estratègic i 

privilegiat, fet que el portarà a ser protagonista de molts episodis de la història de 

Lleida. Avui sobre d’ell s’alça el conjunt monumental de la Seu Vella, però abans  

s’hi havien construït altres edificis. Lara (1977) narra que en el s.VI al turó hi havia 

un temple visigot, el qual va ser destruït i reconvertit en mesquita l’any 832, sota el 

mandat de Ben Musa.  

Durant  molts anys es va creure que la mesquita, coneguda entre els cristians com a 

Santa Maria in Sede, va ser l’antecedent del recinte que avui coneixem com a 

Canonja. Tot i això, no es pot saber en certesa perquè no s’han realitzat 

excavacions i fins al moment tan sols es poden fer aproximacions hipotètiques de la 

seva ubicació. (Carrero,2001).  

El que si sabem del cert, és que a partir de la reconquesta del territori per part dels 

cristians la mesquita va deixar d’ocupar les funcions per les quals s’havia aixecat. La 

reconquesta per part de les tropes de Berenguer es va produir el 1149. El mateix 

any en el qual es va restaurar el bisbat de Lleida i va començar la transformació del 

turó de la Seu Vella en el que coneixem avui en dia. (Lara,1977) 

Com comenta l’autor, la Seu Vella ha sigut resultat del treball de molts arquitectes i 

artistes.  El que es va encarregar de l’etapa inicial i del disseny del projecte va ser 

Pere de Coma, mestre d’obres del s XIII. Les obres es van iniciar el 22 de novembre 

de 1203, dia que es va col·locar la primera pedra. Les obres no van finalitzar fins a 

l’any 1413 amb la construcció del campanar. Tot i això, va ser consagrada abans de 

finalitzar les obres, concretament 75 anys després de posar la primera pedra.  

Pel que fa al seu estil, la planificació inicial de la Seu Vella es va realitzar en la seva 

totalitat dins dels cànons de l’estil romànic. Tot i això, de manera paral·lela a la 

construcció de la catedral va començar a aparèixer l’estil gòtic. Per aquest motiu no 

és d’estranyar que les parts que es van aixecar en els darrers anys de construcció 

pertanyin a aquest estil (Claustre i campanar). En finalitzar la seva construcció es va 
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començar a embellir el seu interior amb retaules i pintures, sepulcres i altres obres 

d’art. (Español i Ratés, 1991) 

Durant més de 300 anys la Catedral va complir la funció per la qual havia estat 

construïda,  el culte. Tot i això, a partir del s.XVIII la situació canviaria, ja que la seva 

activitat es veurà interrompuda amb l’arribada dels conflictes bèl·lics. La posició 

estratègica en la qual se situava la Catedral, li van suposar una permuta de 

funcions. Durant la Guerra de Segadors (1640 - 1652), es va construir una 

fortificació al voltant de la Suda i la Catedral, els quals van ser ocupats militarment i 

es van transformar en hospital i magatzem d’armes. No va recuperar les seves 

funcions fins que la guerra va finalitzar. En temps de pau es va reobrir al culte.  

(Lorés, 2007) 

L’autora destaca que el fet més traumàtic arribaria amb La Guerra de Successió 

(1700 - 1714), ja que durant aquest període perd definitivament les seves funcions. 

Concretament, el 13 de novembre de 1707, amb l’ocupació de la ciutat per part de 

l’exèrcit de Felip V i l’entrada de les tropes borbòniques al recinte de la Catedral. 

L’any 1749 se li va donar un nou ús i es va rehabilitar com a caserna militar. 

Habilitar-la en la nova funció va implicar unes obres que van malmetre els elements 

decoratius i l’estructura original de la Catedral.  (Lorés, 2007) 

Gairebé estarà 200 anys sent caserna militar i no serà fins al 1948 que començarà 

la seva restauració com a Catedral. Tot i això, no ha tornat a estar dedicada al culte. 

La història de la Seu Vella està marcada pels conflictes bèl·lics del s.XVIII, els quals 

van provocar la desconstrucció d’una catedral per la construcció d’una caserna 

militar. (Lorés, 2007) 
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Fig 2 Eix cronològic de la història de la Seu Vella 832 - 1948  

Font: Elaboració pròpia  

Fig 3 Eix cronològic de la història de la Seu Vella 1149 - 1948 
(Detallat)  

Font: Elaboració pròpia  
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2.3 La canonja  
Fig 4 Dibuix planta Catedral de la Seu Vella. 

!
Font: Lladonosa, J. (1980). Visita a la Catedral antigua de Lérida 

   

El conjunt de la Seu Vella està format per quatre edificacions diferents que a la 

vegada estan molt integrades entre elles. Al llarg de la història del turó, la canonja 

ha sigut un espai que ha sofert moltes modificacions. Avui en dia se’ns presenta 

com un espai monocrom i buit, aspecte que no té res a veure amb el que mantenia 

segles enrere. 

La canonja, de la mateixa manera que la catedral, està encarada cap a l’est i manté 

una de les seves parets annexada al claustre. La seva estructura es basa en dues 

voltes de canó però la distribució del seu interior s’ha reestructurat diverses vegades 

a causa dels canvis d’ús que se li ha atorgat al llarg de la història. En els últims 

capítols d’aquesta, correrà la mateixa sort que la resta d’edificis del conjunt 

monumental i es convertirà en caserna militar. Un cop es destitueix la funció militar  

l’any 1948 es reconvertirà en un convent. ( Carrero, 2001) 

Tot i convertir-se en caserna militar i convent, Carrero assenyala que la distribució 

actual de l’estança correspon a la del s.XV. En aquella època es va distribuir en tres 

habitacions que a partir del 1457 van albergar la capella de Santa Maria la Vella, el 

refectori de la Pia Almoina i la sala capitular del Cabilde.  
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Fig 5  Dibuix de planta de l’espai de la canonja 

Font:Carrero,(2001) 

Fig 6 i 7 Imatges de l’actualitat de l’espai de la canonja 

Font: Facilitades pel Consorci del turó de la Seu Vella (Antonio Benavente) 
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2.4 La Pia Almoina  

Un dels principis sobre el qual se sosté la religió cristiana és la caritat. No només 

entenent la caritat com l’acció de donar ajuda de manera desinteressada a qui ho 

necessita, sinó també com un valor, més enllà de la simple acció. Mantenir una 

actitud piadosa davant qui no té res, ens ajuda a sanar els pecats.  “Caritat, 

misericòrdia i beneficència són conceptes que estan íntimament lligats dins el 

pensament cristià de totes les èpoques com a pedra angular del sacrifici de Jesús 

pels homes.“ ( Monterroso, n.d:301) 
     

Per aquest motiu, en l’Edat Mitjana les institucions benèfiques que ajudaven de 

manera desinteressada van mantenir un paper important dins de la societat i la vida 

quotidiana de l’època. (Fernández, 2003) A Lleida es va fundar la institució de la Pia 

Almoina, la qual realitzava una labor benèfica donant aliment als necessitats i als 

peregrins que paraven a Lleida en el seu camí cap a Santiago de Compostela. Es 

tractava doncs, d’una institució benèfica que donava almoina en forma d’aliment. La 

institució es trobava al claustre de la Seu Vella i l’aliment es repartia al refectori de la 

catedral, una de les estances de la canonja. (Fernández, 2003) 

Com comenta Fernández en el seu article, la manera que es repartia l’almoina va 

sofrir canvis al llarg dels anys. En un principi, es donava en forma d’aliment i per 

aquest motiu s’utilitzava el refectori de la Pia Almoina. A finals del s.XV, es va 

canviar la manera de fer caritat de la institució,  la ració d’aliments es va substituir 

per la quantitat equivalent en monedes. L’any 1477 el refectori de la Pia Almoina va 

ser cedit a la Cofraria dels Clergues Pobres i va deixar de ser refectori.  

Durant la restauració del monument es van trobar a l’espai de la canonja unes 

pintures murals que cobrien les parets del que en èpoques anteriors havia estat  

refectori de la Pia Almoina.  
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2.5 Les pintures de la Pia Almoina de Lleida  

Tot i que en diferent grau de conservació, en l’actualitat tenim coneixença de 6 dels 

murals que cobrien les parets del refectori de l’organització benèfica de la Pia 

Almoina. Aquestes van ser realitzades entre el s.XIII i el s.XVI i són conegudes amb 

el nom de: Pintures de la Pia Almoina. (Monterroso, n.d) Amb el motiu de ser 

restaurades, es van col·locar en panels i es van portar al Museu d’Art de Catalunya. 

Avui en dia, no s’han retornat als murs on van ser trobades i s’alberguen al Museu 

Diocesà de Lleida. (Fernández, 2003) 
         
Es tracten de pintures al fresc, la modalitat més freqüent dins de les pintures murals. 

(Almendron.com, n.d). La importància d’aquestes pintures recau sobretot, en el seu 

caràcter testimonial, ja que les pintures són una clara representació de l’activitat que 

es desenvolupava en aquella estança de la Seu.  

L’autora destaca que aquestes pintures també són una representació dels diferents 

estatus socials que hi havia en aquella època. En l’Edat Mitjana les pintures solien 

ser de temàtica religiosa i representaven escenes de la bíblia, però aquest no és el 

cas que tenim davant. En les pintures del refectori, en ser una representació del 

menjador d’una institució caritativa, hi apareixen diferents personatges del conjunt 

de la societat. En elles també s’hi representen personatges del clergat però 

destaquen les figures de malalts, donzelles, pelegrins, dones serventes i pobres. 

(Fernández, 2003) 

Cal destacar que tot i que cada fragment és diferent i la seva elaboració no 

correspon en el temps, entre ells tenen una iconografia en comú. A continuació, 

seguint l’estudi de Fernández es presenta una breu anàlisi de cada una d’elles.   
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Fig 8 Fragment pictòric - nº de inventari 1 

Font:Facilitada pel Museu Diocesà de Lleida  

Cronològicament es tracta del fragment més tardà, ja que els seus trets són molt 

italianitzats. (Fernández, 2003) L’autora l’enquadra dins de la segona meitat del 

segle XIV. Pel que fa a l’estructura, podem dividir-la en dues parts, la superior i la 

inferior. De la primera d’elles tan sols es conserva la meitat de l’escena, però és 

suficient per apreciar que es tracta de la representació de 3 membres de l’església. 

Aquests personatges es mostren asseguts i cadascun d’ells sosté un llibre a les 

seves mans. 

Pel que fa a la part inferior, manté l’estructura que s’anirà repetint en els altres cinc 

fragments: una taula llarga sobre la qual es disposen aliments, plats, gerres i 

coberts. Si observem l’escena amb precisió, podem observar que l’aliment principal 

que es representa és el pa. Cal comentar que cadascun dels individus es troba sota 

un arc, aquest patró també es repetirà en els altres fragments. Finalment, cal 

comentar que dues línies trenades divideixen la composició en tres parts.  
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Fragment pictòric - nº d’inventari 2 

Estem enfront del fragment més ben conservat. Aquest no és l’aspecte amb el qual 

es va trobar als murs de la canonja, sinó que en gran part ha estat restaurat. 

L’escena manté la mateixa estructura que el nº d’inventari 1, en la part central 

s’estén una taula longitudinalment de banda a banda del mural. Sobre d’ella es 

disposen gerres, bols amb menjar i coberts. Pel que fa al menjar, destaca la 

presència de pans rodons. 

A més a més, de tractar-se del fragment millor conservat, també és el que té les 

dimensions més grans. L’escena es divideix en 8 parts que estan separades entre 

elles per columnes trenades. També en aquesta composició cadascun dels 

personatges apareix sota un arc.  

Cal destacar que l’escena està emmarcada per la part superior per unes 

inscripcions. Aquestes fan referència als noms de les persones que apadrinaven 

pobres. En elles també s’especifica quina era la seva aportació. Es tracta doncs, 

d’un reconeixement públic per l’obra caritativa que feien. En alguns dels altres 

fragments de pintures apareixen més inscripcions, les quals també faran referència 

a qui apadrinava a pobres. Per la part inferior, la composició està emmarcada per 

una sanefa que s’estén al llarg de tota la pintura.  

    

Cronològicament es tracta del fragment més antic que es conserva, Fernández 

estilísticament els inclou dins de “el corrent pictòric del primer gòtic, anomenat 

també gòtic lineal, havent estat datats al voltant de 1330.” (Fernández, 2003:100).  

Les dimensions d’aquest fragment obliguen a dividir-lo en dues parts. Aquestes han 

estat classificades com a nº d’inventari  2A i nº d’inventari 2B.  
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Fig 9 Fragment pictòric - nº d’inventari 2A   

Font: Facilitada pel Museu Diocesà de Lleida 

Fig 10 Fragment pictòric - nº d’inventari 2B  

  Font: Facilitada pel Museu Diocesà de Lleida 
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Fig 11 Fragment pictòric - nº d’inventari 3 

Font:Facilitada pel Museu Diocesà de Lleida  

El fragment pictòric següent mostra un  estat de deteriorament avançat i gran part 

de l’escena conté buits, cosa que dificulta la seva interpretació i no permet 

visualitzar els detalls. Tot i això, les parts que no estan malmeses ens deixen intuir 

que aquesta segueix la mateixa estructura que la resta de fragments. L’escena es 

centra en una taula llarga que s’estén de punta a punta del mural. En aquest cas el 

grau de deteriorament avançat no permet observar què hi ha sobre la taula, però  

els comensals mantenen la mateixa posició que en les altres escenes i s’intueix que 

estan menjant.   

Pel que fa a l’estructura, tres columnes divideixen el mural en 4 parts. Els 

personatges se situen sota dos tipus d’arcs, uns amb decoració i els altres sense. 

Cal destacar que els arcs amb decoracions de la part esquerra de l’escena ens 

recorden als arcs del fragment nº1. En la part inferior del mural s’estén una sanefa 

ornamental, aquesta ens recorda a la del fragment pictòric 2, ja que es tracta d’un 

dibuix molt similar. En integrar esquemes que es repeteixen en altres fragments, 
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Fernández situa aquest fragment cronològicament posterior als nº 1 i 2. El data de 

finals del s.XIV.  

Fig 12 Fragment pictòric - nº d’inventari 4 

Font: Facilitada pel Museu Diocesà de Lleida  

Aquest fragment està força deteriorat, més de la meitat de l’escena està en blanc. 

Tot i això el que es conserva ens permet fer una anàlisi i comprovar que estem 

davant de l’esquema que en línies generals es repeteix en tots els fragments.  

Com a característica específica d’aquesta pintura cal destacar que és l’única en la 

qual es mostren els peus dels comensals. Tot i que en els altres fragments, per la 

postura dels personatges es podia intuir que aquests no es trobaven asseguts, en 

aquesta pintura queda confirmat.  

De la mateixa manera que hem vist en els fragments anteriors, els individus es 

troben sota uns arcs i sobre la taula hi ha pa, plats i gerres. També cal destacar la 

baralla entre un gat i un gos que es representa a la part inferior de la pintura. El 
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deteriorament dificulta la datació d’aquest fragment. Tot i això, Fernández el situa 

pròxim a la segona meitat del s.XV. 

Fig 13 Fragment pictòric - nº d’inventari 5 

Font: Facilitada pel Museu Diocesà de Lleida  

Es tracta de la pintura en pitjor estat de conservació. D’ella tan sols es pot apreciar 

un petit fragment, el qual correspon amb el dibuix de part de la taula dels 

comensals. Si l’observem de forma detallada, podrem intuir part d’una taula coberta 

amb estovalles. Sobre d’aquesta s’aprecien elements com una gerra, els coberts i 

un plat. El que sí que es veu clarament és el dibuix d’una gerra blanca, la qual es 

situa sobre de la taula. Si ens fixem bé també es pot intuir una part d’una columna 

trenada. 

Tot i que el deteriorament no permet fer una anàlisi complet de l’escena, en tractar-

se d’un fragment de tot el conjunt de les pintures de la Pia Almoina i tenint en 

compte que els elements que es poden observar amb claredat són una taula, una 
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gerra i una part d’una columna trenada, ens podem fer una idea de com podia ser la 

composició, s’estructurava sobre el mateix eix que les altres.  

Fig 14  Fragment pictòric - nº de inventario 6 

Font: Facilitada pel Museu Diocesà de Lleida  

Es tracta de l’últim fragment que es conserva. Aquest segueix el mateix esquema 

que s’ha anat repetint anteriorment. S’estén una taula de banda a banda de la 

composició. A la part superior esquerra s’observa un petit gravat d’inscripció, basant-

nos en les altres pintures ens podem fer una idea de què la part superior estava 

coberta per una franja d’inscripcions.  

De l’escena cal destacar que se suprimeixen les columnes trenades i es tracta d’una 

escena única, els individus no estan separats entre ells i formen un únic grup. 

Aquest fet porta a pensar a Fernández que el fragment nº6 es va realitzar 

posteriorment a la resta de fragments. El situa a la primera meitat del s.XVI.  
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Bloc III 

Giro la moneda 

i és la lluna. 

Maria Mercè 
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3.1 Realitat Augmentada  

Azuma (1997) resumeix el significat de la RA en una frase: la combinació d’elements 

reals amb elements virtuals. La definició no es queda aquí i la completa afegint, que 

aquesta combinació d’elements es produeix en temps real, és a dir, que els 

elements interactuen de manera activa en el moment just en el qual es fa ús de la 

tecnologia. L’experiència se centra en “l’aquí i l’ara”.  

La combinació d’elements que esmenta Azuma es produeix a través de la 

superposició d’una capa virtual a un escenari físic real. La interacció s’estableix 

sempre en aquest ordre, els elements virtuals se sobreposen a la realitat, la qual 

actua com a base. A través d’aquesta combinació d’elements aconseguim mostrar 

una realitat diferent, basada en el món real. 

Aquí és on trobem la principal diferència entre realitat augmentada i realitat virtual. 

En la segona no apareix cap element real, de manera que se submergeix a l’usuari 

en un entorn nou. En canvi, la realitat augmentada combina una part real amb una 

de virtual i obté com a resultat una realitat mixta. L’any 1994 Paul Milgram i Fumio 

Kishino, per tal de definir aquesta escala entre la realitat i la virtualitat van utilitzar el 

concepte de Virtuality Continuum.  

Fig 15 Esquema del Virtuality continuum  

!  
 Font: Drhu.eu. (n.d.) Reality to Virtuality continuum. 

   

Seguint l’esquema de Paul Milgram i Fumio Kishino, podem dir que els entorns en  

realitat virtual són aquells que no estableixen cap vincle amb el món real. En el cas 

que l’entorn sigui fonamentalment virtual però, mantingui una mínima connexió amb 

el món físic, ens trobaríem en un entorn de virtualitat augmentada. Per contra, si 
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dins d’un entorn real apareixen alguns elements virtuals, faríem referència a un 

entorn de realitat augmentada. Finalment, en el cas que no aparegui cap element 

virtual parlaríem d’entorn real. (Sanchez, 2013) 

El terme de realitat augmentada no va aparèixer fins al 1990, quan Tom Caudell, va 

referir-se a la idea de sobreposar gràfics generats per un ordinador en un dispositiu 

Head Mounted.(Sanchez, 2013) Aquesta és la primera referència que contempla la 

idea de completar la realitat a través de la superposició d’elements virtuals.  

En els darrers anys, ha crescut molt l’ús en diferents àmbits i cada vegada 

s’aproxima més a establir-se com una tecnologia d’ús quotidià. La realitat 

augmentada es comença a utilitzar de manera eficaç com a mètode d’’interacció 

entre l’individu i la màquina.(larepublica.pe, 2014)  

Tot i això, després de més de 20 anys de la seva aparició, encara no existeix un 

llenguatge estàndard per fer realitat augmentada. Aquesta tecnologia encara no ha 

arribat a l’etapa madura i es troba en desenvolupament i investigació.  
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3.2 Processos i passos necessaris per a l'activació i visualització 
d'entorns augmentats 

Per dissenyar un sistema de RA són necessaris una sèrie de processos bàsics. A 

continuació s’explica de manera detallada quins passos cal seguir  per tal d’activar i 

visualitzar entorns augmentats. (Gómez, G., comunicació personal, 4 de maig de 

2017)         

  

En primer lloc, cal enregistrar l’escenari que voldrem 

visualitzar a través de la RA. Aquest procés es pot dur a 

terme a través d’un dispositiu que capturi imatges 

(vídeo-through), com podria ser una càmera fotogràfica, 

o bé, a través dels dipositius see-through. Aquests són 

més complexes i permeten capturar l’escena i a la 

vegada mostrar-la en RA. Un exemple d’aquests 

dispositius són les ulleres de realitat virtual. (López, 

2010)  

 

En segon lloc, cal identificar a quines parts de l’escenari 

físic real es vol sobreposar la capa d’informació digital i 

visualitzar a través de la RA. Per dur a terme el 

reconeixement de l’escena es pot fer a través de 

diferents sistemes. Un d’ells és a través de  marcadors. 

Aquests són imatges físiques que el sistema reconeix i 

que es col·loquen en l’escenari real. Per contra, el 

reconeixement es pot realitzar sense marcadors. En 

aquest cas el sistema per identificar l’escena serà  a 

través de la posició (GPS) o bé, del reconeixement 

d’imatges. La primera es basa en conèixer la localització 

i la orientació del dispositiu que s’utilitzarà per visualitzar 

la RA. D’altra banda, el reconeixement per imatges és un 

sistema que es basa en extraure informació 

característica de la zona que permeti al sistema fer una 

interpretació. (Cruz, Rodríguez, Martínez, 2013). 
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Finalment, cal destacar que existeixen  sistemes híbrids 

que combinen el reconeixement d’imatges amb la 

identificació de la posició. Cal tenir en compte que en el 

cas fer un reconeixement sense marcadors, seran 

necessaris elements de hardware com l’acceleròmetre o 

la brúixola digital.(López, 2010)    

     

Un cop hem capturat l’escena i hem identificat quines 

parts es visualitzaran en RA, el següent pas és combinar 

la informació virtual amb l’escena real, és a dir,  és en el 

tercer pas on se sobreposarà la capa d’informació digital 

a l’espai real. En aquest procés tindrà molta importància 

el software, ja que s’ha de disposar d’un programari 

adequat per sobreposar les imatges. Per fer-ho disposem 

de diverses llibreries d’augment com per exemple, 

ARToolkit o OpenCV. (López, 2010)  

El següent procés és l’emmagatzematge de les dades 

que hem generat i que són necessàries perquè el 

sistema funcioni. En aquest punt, es crea una base de 

dades on s’emmagatzema tota la informació.  

Finalment, l’últim pas és visualitzar l’escena a través de 

la RA. En l’etapa final podrem gaudir del resultat de tot el 

procés de creació. Per visualitzar l’escena necessitem en 

primer lloc, un dispositiu amb càmera, com podria ser un 

smartphone o una tableta. Cal remarcar que el dispositiu   

sigui de gama alta perquè ha de tenir un processador 

adequat. D’altra banda, es necessita un programari 

concret per visualitzar l’escena. Avui en dia existeixen 

diferents aplicacion que permeten visualitzar escenes en 

realitat augmentada.  
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3.3 Elements necessaris per per a l'activació i visualització 
d'entorns augmentats 

Com s’ha comentat en el punt anterior, per tal de fer realitat augmentada són 

indispensables els elements de de software i hardware. A mode de resum, la graella 

que es presenta a continuació es tracta d’un recull de les eines que són necessàries 

en cada etapa del procediment de creació d’una escena en RA.  

Fig 16 Esquema d’elements necessaris 

                             
Font: Elaboració pròpia 
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1. Captura  

Per la primera etapa del procés és necessari un dispositiu que tingui la capacitat de 

capturar imatges. Per aquest motiu, és imprescindible l’ús d’un dispositiu amb 

càmera fotogràfica, el qual ens permeti enregistrar imatges. Com s’ha comentat en 

l’apartat anterior, aquests dispositius poden ser vídeo-through o see-through.  

2. Reconeixement 

En aquesta etapa serà necessari una llibreria de reconeixement d’imatges, la qual 

ens permeti identificar els elements que es visualitzaran en RA. A continuació 

presento algunes de les més populars segons la classificació de Gómez (2017) 

ARToolKit: És una plataforma de codi obert que permet el desenvolupament 

d'aplicacions de realitat augmentada. Tot i que és una de les llibreries amb més bon 

nivell de rastreig, el seu ús es limita al reconeixement a través de marques.  

     

Bazar: És una llibreria de reconeixement que no està limitada pel 

reconeixement de patrons sinó que té la capacitat de reconèixer trets naturals. Per 

aquest motiu no és necessari l’ús de marques artificials. Tot i això, cal comentar que 

utilitza un llenguatge de programació de nivell alt.        

   

OpenCV (Open Source Computer Vision): És un SDK de codi obert que 

està disponible en plataformes com Linux, Mac OS X o Windows. Aquest programari 

intenta proporcionar una infraestructura comuna per a aplicacions que utilitzin el 

reconeixement d’imatges. El seu ús no està limitat pel reconeixement de marcadors. 

Layar: És una SDK que conté un ampli ventall de característiques per al 

desenvolupament d'apps de realitat augmentada. Aquest programari no està limitat 

al ús de marcadors.      

        

D’altra banda, a més a més de la llibreria de reconeixement, per tal  d’especificar la 

posició i l’orientació del dispositiu seran necessaris sensors com el magnetòmetre i 
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acceleròmetre. Per determinar la posició serà necessari l’identificador de 

posicionament GPS. (Cruz, Rodríguez, Martínez, 2013). 

3. Tractament 

En aquesta etapa serà necessària una llibreria de tractament d’imatges. En aquest 

cas, les llibreries de reconeixement d’imatges també inclouen en la seva SDK 

aquesta funció i per tant, aquest pas es pot realitzar amb les esmentades en el punt 

anterior (2.Reconeixement) 

4. Emmagatzematge 

En qüestió de programari emprat en aquesta etapa, un cop es tenen les dades 

necessàries per al sistema, es crea una base de dades on aquests són bolcats, 

organitzats i emmagatzemats. L’emmagatzematge es pot realitzar en un disc dur o 

bé al núvol.  

5. Visualització  

Finalment, en l’última etapa seran necessaris diferents elements. Pel que fa al 

hardware, necessitarem un dispositiu que permeti visualitzar imatges. Aquest pot ser 

o bé un dispositiu mòbil com un smartphone o un dispositiu fix com un ordinador. 

D’altra banda, també es poden utilitzar dispositius see-trhought.  

Pel que fa al software, serà necessari una aplicació que permeti visualitzar escenes 

augmentades. Aquesta es pot tractar d’una app pròpia, la qual hagi estat creada per 

visualitzar una escena en concret o bé, d’una aplicació genèrica, la qual actuï com a 

contenidor de projectes de RA. Pel que fa a les genèriques algunes de les més 

conegudes són (Gómez, G., comunicació personal, 4 de maig de 2017):  

Blippar: És un navegador que va ser creat l’any 2011. Aquest va ser el primer 

que va integrar la realitat augmentada, la intel·ligència artificial i la visió per 

ordinador. Avui en dia el seu ús es centra sobretot en publicitat.  
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Aurasma: És una plataforma de realitat augmentada que està disponible tant 

com a App per smartphone com per ordinador. Aquest navegador és totalment 

gratuït i a la vegada permet crear entorns augmentats. En resum, es tracta d’una 

plataforma que permet tant visualitzar com a la vegada, crear contingut RA. La 

interacció no es produeix tan sols a través de la projecció d’imatges 3D, sinó que 

també permet incorporar gràfics, àudio i animacions.  

Layar: És una aplicació per a smartphones. Va ser creada l’any 2009 

convertint-se en un dels navegadors pioners en aquest àmbit. Actualment es 

posiciona com a líder global, es tracta del navegador de RA per smartphones per 

excel·lència.  
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Bloc IV 

Ara, amb les mans pintades de colors, 

em posaré la roba de les festes. 

Miquel Martí i Pol (A claus de sorra) 
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4.1 Definició del projecte 

La Seu Vella de Lleida al llarg de la història ha sofert moltes modificacions i des del 

1714, quan es va convertir en caserna militar, se’ns presenta com un espai 

monocrom i pràcticament sense vida. La Catedral de Lleida no ha tingut sempre 

l’aspecte que presenta avui, sinó que més aviat al contrari, estava plena de colors i 

ornaments. Aquest treball té la intenció d’utilitzar el sistema de la realitat 

augmentada per projectar, sobre els murs de la canonja, les pintures de la Pia 

Almoina.  

Per aquest motiu, a continuació es presenta un projecte d’aplicació de mòbil de 

realitat augmentada. Aquest consta de dues parts, en la primera, es dissenya la 

infraestructura necessària per crear una projecció en realitat augmentada. El pla de 

producció s’estructura segons els processos que s’han presentat en l’apartat 3.2 

Processos i passos necessaris per a l'activació i visualització d'entorns augmentats.  

Per realitzar la primera part caldrà tenir molt clar quines són les característiques a 

les quals s’ha d’adaptar l’aplicació. (Sanchez, 2013) 

● La projecció se situa en un entorn tancat. Les condicions de llum són 

constants i controlables.  

● Es planteja una experiència en un entorn local. L’escena es limita a un 

espai determinat, els murs que en dècades anteriors havien estat refectori de 

la Pia Almoina. 

● Es tracta d’una aplicació per a dispositius mòbils (hand held). Per tant, 

es descarta la projecció estàtica i l’experiència implica un grau de moviment 

per part de l’usuari. 

D’altra banda, l’aplicació es divideix en 3 apartats diferents que, en tractar-se de 

realitat augmentada, anomenarem capes. En cada una d’aquestes capes es 

realitzarà una acció diferent, les quals s’especifiquen en l’apartat 4.3.  
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4.2 Pla de producció 

Hi ha diverses formes de configurar aquests sistemes. Per realitzar aquest pla de 

producció s’ha seguit els passos que s’estableixen en l’apartat 3.2. Seguint les 

característiques esmentades en el punt anterior, a continuació es definirà un pla de 

producció que determinarà el sistema adequat per crear l’aplicació de RA. 
 

El primer pas que hem de dur a terme bàsicament 

consisteix en fotografiar les parets on es projectarà les 

pintures. Amb l’objectiu d’obtenir un resultat de 

qualitat, cal que les fotografies que es realitzin una 

alta resolució. Per aquest motiu, les fotografies es 

realitzaran amb una càmera d’alta gamma. 

Com el projecte es desenvolupa en un entorn amb 

valor històric i cultural, considero important no utilitzar 

cap mètode invasiu, el qual pugui malmetre el 

patrimoni. Per aquest motiu, per dur a terme el 

reconeixement de l’escena, ho farem sense 

marcadors. En aquest cas, es proposa utilitzar un 

sistema híbrid que combini el reconeixement 

d’imatges naturals amb la identificació de la posició 

(GPS). En ut i l i tzar dos s is temes d i ferents 

aconseguirem que les mancances d’un puguin 

complementar a l’altre i a la inversa.  

Pel que fa a la llibreria de reconeixement, considero 

que la que s’adapta més a les característiques del 

projecte és OpenCV (Open Source Computer Vision). 

Aquesta llibreria és de codi obert, és multiplataforma, 

és compatible amb els sistemes sense marcadors i 

s’està convertint en una infraestructura base en el 

desenvolupament de RA.  
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DE DADES 
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DE L’ESCENA

1
2



 

  

Per tal de combinar la informació virtual amb l’escena 

real, utilitzarem la mateixa llibreria que hem escollit per 

fer el reconeixement d’imatges, la OpenCV. Per 

minimitzar els errors i aconseguir un resultat òptim 

considero que és important unificar el procés en una 

mateixa eina de treball. 

Perquè els usuaris puguin accedir a l’aplicació i 

descarregar-se-la, la informació s’ha d’emmagatzemar 

al núvol. D’aquesta manera sempre estarà disponible 

pels visitants de la Seu Vella que en vulguin fer ús.  

Finalment, el sistema de visualització escollit són els 

smartphones. Gràcies a la seva popularització i a la 

millora de prestacions que proporcionen, considero 

que és un mitjà adequat per aquest projecte. 

D’aquesta manera, es proporciona a l’usuari la llibertat 

d’experimentar lliurement a través del seu telèfon 

mòbil. El programari que s’ha escollit per visualitzar 

l’escena, és Aurasma. Es tracta d’una aplicació 

genèrica que actua com a contenidor de projectes en 

RA. Considero que és una bona eina per un projecte 

pilot com aquest. Més endavant, es podria proposar el 

disseny d’una aplicació pròpia.  
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4.3 Estructura de l’aplicació  

L’aplicació s’estructura en tres nivells que anomenarem capes. La primera d’elles 

consisteix a projectar els fragments pictòrics, els quals tinguem coneixença de la 

seva ubicació original, en els murs de la canonja. Aquesta projecció es realitzarà 

segons les característiques que s’han establert en el punt anterior, és a dir, es 

realitzarà en realitat augmentada i l’escena es visualitzarà a través d’un dispositiu 

mòbil.  

Com hem pogut observar en l’anàlisi del bloc II, avui en dia el que conservem dels 

fragments presenta danys importants. Per aquest motiu, la següent capa té el 

propòsit d’aportar més informació a l’usuari i proposa una reconstrucció d’aquestes 

pintures. El que es pretén en aquesta capa és recompondre els fragments pictòrics  

a través d’emplenar els buits que presenten en l’actualitat. Aquesta es tractarà d’una 

reconstrucció hipotètica, la qual més endavant s’especificarà de manera més 

concreta en què consistirà.  

Finalment, amb la intenció d’aportar més informació que tan sols la visual, el 

projecte incorpora una tercera capa que es basarà en el so. A través d’aquesta capa 

es vol apropar la història d’aquestes pintures amb una audioguia i a la vegada, fer 

una breu reconstrucció dels sons a través de l’ús d’efectes sonors.  

Fig 17  Esquema de l’estructura  

Font: Elaboració pròpia  
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4.3.1 Primera capa: Projecció  

La primera capa consisteix en projectar les pintures tal com es conserven 

actualment al Museu Diocesà de Lleida, als murs de la canonja. Gràcies al fet que 

en el moment en el qual es van descobrir les pintures, es van realitzar fotografies, 

avui en dia podem saber la seva localització exacta. Aquesta projecció es basa en la 

recol·locació de Fernández (2003)  

“Així doncs, els panells pictòrics, avui amb número d'inventari 2 i 4, se situaven 

en el mur nord, mentre que les catalogades amb el número 1 es trobaven 

enfront de les anteriors, al mur sud. Desafortunadament no hi ha el mateix 

document gràfic per als murs oriental i occidental, raó que ens impedeix donar 

una proposta hipotètica de l'emplaçament d'altres fragments pictòrics, encara 

que sí tenim l'evidència documental que aquests murs van estar també 

decorats amb pintures” ( Fernandez, 2003:98)  

Tal com fa referència l’autora, desafortunadament no es coneix la situació dels 6 

fragments pictòrics. Tot i això si que hi ha constància de la situació de tres d’ells, 

concretament dels fragments 1, 2 i 4. Per aquest motiu, ens basem en la projecció 

d’aquest tres murals.  

Fig 18 Dibuix de planta de la canonja amb col·locació dels fragments 
 

Cada número 
correspon al número 
d’inventari de cada 
fragment. El 2 i el 4 
es troben en el 
mateix mur, però el 4 
es troba a la part 
superior i el 2 a la 
inferior.  

      Font : Elaboració pròpia  
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4.3.2 Reconstrucció del fragments pictòrics  

Amb l’objectiu de fer que l’experiència sigui més enriquidora, he afegit una segona 

capa d’informació. Aquesta capa consisteix a projectar les pintures reconstruïdes, 

sense buits.  

Per fer una reconstrucció amb valor científic d’aquestes característiques, és 

necessari un treball de recerca històric i artístic molt rellevant, cosa que se n’anava 

del propòsit d’un treball de final de grau de comunicació audiovisual. Per aquest 

motiu s’ha descartat l’opció de reconstruir en la seva totalitat les pintures. Tot i això, 

he volgut fer una mostra del que constitiria aquesta capa, i he plantejat una 

hipotètica reconstrucció basada a omplir els buits de les sanefes que es mostraven 

incompletes o de la mateixa manera, dels elements que es mostraven en seqüència.  

Cal remarcar que es tracta d’una proposta de reconstrucció hipotètica, la qual no se 

sosté sobre un marc científic, sinó que es basa en la lògica de les formes. Per 

aquest motiu, no es mostraran les pintures completes en la seva totalitat. Els espais, 

com per exemple les cares que faltin o els forats que hi ha en algunes de les 

inscripcions, es mostraran tal com es troben conservades en el Museu Diocesà de 

Lleida.  

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, el projecte consisteix en la projecció dels 

fragments 1, 2 i 4, però en aquest cas, la proposta de reconstrucció només 

s’executarà en els fragments 1 i 2 perquè el 4 té un grau de deteriorament avançat i 

en les parts que són visibles no presenta cap sanefa. A continuació es presenta la 

versió original i la versió reconstruïda de cada un dels fragments escollits. També 

s’incorporen imatges detallades del procés de reconstrucció, amb l’objectiu de poder 

apreciar, amb un nivell de detall més alt, el treball que s’ha realitzat.   
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Fig 19 Fragment pictòric nº 1 - Actualment al Museu Diocesà de Lleida 

Font: Arxiu fotogràfic del Museu Diosesà de Lleida  

Fig 20 Fragment pictòric nº 1 - Proposta de reconstrucció   

Font: Elaboració pròpia  
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Reconstrucció detallada fragment pictòric 1 

Fig 21 Comparació de les columnes del fragment pictòric 1  
       Original           Reconstrucció 

  

Fig 22 Comparació dels arcs superiors del fragment pictòric 1 

  

Original 

  

 

Reconstrucció 
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Fig 23 Comparació dels arcs i escuts inferiors del fragment pictòric 1  

 

Original 

 

Reconstrucció 
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Fig 24 Fragment pictòric nº 2A - Actualment al Museu Diocesà de Lleida.  

Font: Arxiu fotogràfic del Museu Diosesà de Lleida  

Fig 25 Fragment pictòric nº 2A - Proposta de reconstrucció  

  

Font: Elaboració pròpia  

!47



Reconstrucció detallada fragment pictòric 2A 

Fig 26 Comparació dels arcs centrals i els escuts del fragment pictòric 2A 
Original 

 
Reconstrucció  

Fig 27 Comparació de les columnes del fragment pictòric 1  

Fig 27 Comparació de la sanefa inferior del fragment pictòric 2A 

Original 

 

Reconstrucció  
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Fig 28 Comparació de les columnes del fragment pictòric 2A 

       
        Original         Reconstrucció  
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Fig 29 Fragment pictòric nº 2B- Actualment al Museu Diocesà de Lleida.  

Font: Arxiu fotogràfic del Museu Diosesà de Lleida  
 

Fig 30 Fragment pictòric nº 2B- Actualment al Museu Diocesà de Lleida.  

Font: Elaboració pròpia  
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Reconstrucció detallada fragment pictòric 2B 

Fig 31 Comparació de part d’una columna del fragment pictòric 2B 

Original   Reconstrucció  

Fig 32 Comparació de part de la sanefa inferior del fragment pictòric 2B 

Original  

 
Reconstrucció  
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4.3.3 Tercera capa - Audioguia  

Fins al moment, s’ha presentat dues capes que proporcionen una experiència 

basada en la informació visual. La capa 3 té el propòsit d’incorporar un element que 

encara no ha aparegut en tot el projecte: el so. L’objectiu és fer que l’experiència 

sigui més enriquidora i que el visitant de manera simultània a la visualització de les 

capes 1 i 2 pugui també escoltar una audioguia.  

Des del meu punt de vista, tot i que la realitat augmentada és una tecnologia 

dinàmica, per proporcionar una experiència enriquidora en tots els sentits, cal 

incorporar una part d’àudio a l’aplicació. L’audioguia es planifica amb el propòsit de 

proporcionar informació històrica i artística de l’entorn de manera que no calgui fer 

ús dels panells d’informació. 

A més a més, un altre punt que cal tenir en compte és el fet que per poder gaudir i 

entendre en la seva totalitat la capa 1 i 2, cal que els visitants tinguin un mínim de 

coneixement del significat de les imatges que estan visualitzant. Així doncs, a través 

d’aquest sistema ens podem assegurar que els visitants coneguin la història de les 

pintures de la Pia Almoina.  

L’essència d’aquesta capa es troba en la simultaneïtat. La idea es basa a poder 

visualitzar l’entorn en realitat augmentada al mateix temps que s’està escoltant la 

informació que proporciona l’audioguia. Aquesta es tracta doncs, d’una capa 

complementària que aporta un valor afegit a l’aplicació.  
   
A continuació es presenta una proposta de guió per aquesta capa. Cal comentar que 

l’estil en el qual es crea aquesta es sosté sobre el concepte de menys és més. La 

intenció no és proporcionar molta quantitat d’informació, al contrari, es busca 

apropar la idea bàsica que cal saber per poder gaudir de l’experiència de manera 

plena en tots els sentits. Per aquest motiu, es redacta l’audioguia segons un estil 

senzill, breu i concís. D’altra banda, per tal de crear profunditat auditiva s’utilitzarà 

música i efectes d’ambient.  

!52



EFECTES VEU  

PP Música Edat 
Mitjana(EM)  

PP- 2P Música EM  

Fos encadenat a 2P: 
Música EM amb 

ambient multitud 

2P Soroll empassar 

Fos encadenat: 
Ambient multitud amb 

Música EM  
PP- 2P Música EM  

PP Música EM  
PP- 2P Música EM 

Un dels principis sobre el qual se sosté la religió cristiana 
és la caritat. Per aquest motiu, en l’Edat Mitjana les 
institucions benèfiques van mantenir un paper important. 

Ara mateix et trobes a l’espai que va ser menjador d’una 
institució benèfica de Lleida, la Pia Almoina. Aquesta 
institució donava almoina en forma d’aliment als 
necessitats i als peregrins que paraven a Lleida en el 
seu camí a Santiago.  

Les pintures que tens davant teu s’anomenen Pintures 
de la Pia Almoina. Es tracten de pintures al fresc, la 
modalitat més freqüent dins de les pintures murals. 

Són representacions de l’activitat que es duia a terme en 
aquesta estança. Com pots observar, tots els murals 
mantenen la mateixa estructura. L’element principal és 
una taula llarga sobre la qual es disposen aliments, 
plats, gerres i coberts. Si observes l’escena amb 
precisió, podràs observar que l’aliment principal que es 
representa és el pa. 
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4.4 Línies futures 

Com a últim punt del treball i a nivell de conclusió, s’ha elaborat una llista d’accions 

que es podrien realitzar a partir d’aquest treball de fi de grau. La intenció d’aquest 

projecte ha estat donar un primer pas en apropar la tecnologia de la realitat 

augmentada a la Seu Vella, amb l’objectiu de mostrar als visitants una imatge 

totalment diferent de l’actual. A partir d’aquest punt, són moltes les accions de línies 

futures que es poden desenvolupar, a continuació s’exposen algunes d’elles:   

Portar-lo a la pràctica. El primer punt és a la vegada el més evident, a partir 

del projecte proposat es pot elaborar l’aplicació que s’ha dissenyat.  

  

App pròpia. En un futur, en lloc de visualitzar els continguts a través duna 

app genèrica, partint dels conceptes aquí plantejats, es podria treballar en una 

aplicació del Turó de la Seu Vella que permetés veure entorns augmentats.  

Reconstrucció total de les Pintures de la Pia Almoina. Com s’ha comentat 

anteriorment, el projecte proposa la reconstrucció total de les pintures murals. Tot i 

això, només es fa el plantejament d’una reconstrucció parcial. Una de les línies 

futures que queden obertes és la reconstrucció en la seva totalitat. Emplenar tots els 

buits i poder visualitzar les escenes restaurades per complet.  

Projecció d’altres elements de l’interior. Aquest projecte s’ha centrat en un 

dels molts elements que es podrien reconstruir. L’última línia futura que vull proposar 

es basa a reconstruir altres parts de la Catedral per tal de retornar-li la imatge que 

tenia en l’Edat Mitjana. Són molts els elements que es podrien reconstruir 

digitalment i projectar a través de la realitat augmentada. Per exemple, l’altar major 

de l’església o la porta dels apòstols.  

!54



BIBLIOGRAFIA 

Alcoy Pedrós, R. (1991). La Seu Vella de Lleida: La catedral, els promotors, els artistes. 

S.XIII-S.XV.  

Almendron.com (n.d). Las técnicas – Artehistoria. [online]  

almendron.com/artehistoria/arte/pintura/las-claves-de-la-pintura/las-tecnicas/ 

Azuma, R (1997) A suervey of augmented reality 

Carrero, E. (2001). Sobre ámbitos arquitectónicos y vida reglar del clero. La canónica de la 

Seu Vella de Lleida. Seu Vella. Tercer Anuari D'història I Cultura dels Amics de la Seu. 

Cruz León, J., Rodríguez Flores, J. and Martínez Mirele, J. (2013). Análisis de la 

Realidad Aumentada en Dispositivos Móviles. [ebook]  

academia.edu/15234403/Análisis_de_la_Realidad_Aumentada_en_Dispositivos_Móviles  

Drhu.eu. (n.d.) Reality to Virtuality continuum. [online]  

drhu.eu/2012/05/reality-to-virtuality-continuum/  

Fernández Somoza, G. (2003). Imágenes de la caridad catedralicia. Orígenes y evolución 

funcional de las pinturas de la Pia Almoina de Lleida. De Arte. Revista de Historia del Arte. 

García, C. (n.d.). ¿QUÉ ES LA REALIDAD AUMENTADA? | Tócame, que soy Realidad 

Aumentada. [online] Blogs.larepublica.pe 

blogs.larepublica.pe/realidad-aumentada/2014/02/21/que-es-la-realidad-aumentada/  

Gomez, G. (2017). Comunicació personal 4 de maig de 2017 [email]. 

Lara Peinado, F. (1977). Lérida. La Seo Antigua. 

Lladonosa, J. (1980). Visita a la Catedral antigua de Lérida. 

López Pombo, H. (2010). Análisis y Desarrollo de Sistemas de Realidad Aumentada. 

Máster. Universidad Computense de Madrid. 

Lorés Otzet, I., Payà, X., Gil, I. and Loriente Pérez, A. (2007). La seu vella i el turó.  

Milgram,P i Kishino,F (1994). Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays 

Sanchez Riera, A. (2013). Evaluación de la tecnologia de realidad aumentada móvil en 

entornos educativos de ámbito de la arquitectura y la edificación. Doctorado. Universitat 

politècnica de Barcelona. 

!55



Turoseuvella.cat. (n.d.). turoseuvella —. [online] 

turoseuvella.cat/  

!56


	Títol: Reconstrucció de les Pintures de la Pia Almoina de Lleida a través de la Realitat augmentada
	Departament: [Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat]
	Tipus de TFG: [Projecte]
	Data: 1/06/2017
	Títol en català: Reconstrucció de les Pintures de la Pia Almoina de Lleida a través de la Realitat augmentada
	títol en castellà: Reconstrucción de las Pinturas de la Pia Almoina de Lleida a través de la Realidad aumentada
	títol en anglès: Reconstruction mural paiting of Pia Almoina through the augmented reality
	Autor: Marina Moreno Muñoz
	Professor tutor: Oscar Coromina
	Curs: [2016/17]
	Grau: [Comunicació Audiovisual]
	Paraules clau Català: Realitat augmentada (RA), Seu Vella, Patrimoni històrico
	Paraules Clau Castellà: Realidad aumentada (RA), Seu Vella, Patrimonio històric
	Paraules Clau Anglès: Augmented reality, Seu Vella, historic heritage
	Resum català: A través de la realitat augmentada es vol ajudar a imaginar com era la Seu Vella en l’edat mitjana, abans que les tropes de Felip IV la convertissin en caserna militar. La intenció d’aquest projecte és reconstruir part de l’interior de la Canonja a través de la projecció de les pintures de la Pia Almoina. Dotar de color i textures els espais buits i monocroms que dominen actualment. La tecnologia de la realitat augmentada permet completar la realitat a través d’una capa digital i vestir una catedral que reposa nua sobre el turó de Lleida.
	REsum castellà: A través de la realidad aumentada se quiere ayudar a imaginar cómo era la Seu Vella en la edad media, antes de que las tropas de Felipe IV la convirtieran en cuartel militar. La intención de este proyecto es reconstruir parte del interior de la Canónica a través de la proyección de las pinturas de la Pía Almoina. Dotar de color y texturas los espacios vacíos y monocromos que dominan actualmente. La tecnología de la realidad aumentada permite completar la realidad a través de una capa digital y vestir una catedral que reposa desnuda sobre la colina de Lleida.
	REsum anglès: Through the augmented reality, wants to help to imagine how the Seu Vella was in the Middle Ages before the troops of Felip IV converted it into a military barrack. The aim of this project is to make a reconstruction of the inside of the Canonja through the projection of the paintings of Pia Almoina, providing the empty and monochrome spaces with color and textures. The technology of the augmented reality allows to complete the reality with a digital layer and  to dress a beautiful cathedral that is resting undressed and quietly over the hill of Lleida.


