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1. Objectius

L’objectiu general d’aquest treball és investigar en trobar una solució pel silenciós, però

greu impacte que està tenint aquesta tendència digital sobre el medi ambient. Per

complir aquest objectiu s’assolirà un cas pràctic real que exemplifiqui possibles

solucions, alternatives o mesures per reduir aquest impacte.

Objectius específics

·Realitzar una investigació del context que envolta el criptoart, precisament els NFTs i el

blockchain.

·Analitzar si la comunitat que envolta aquesta tendència està prenent mesures per

solucionar aquests problemes.

·Des del punt de vista d’un artista digital, desenvolupar una col·lecció de NFTs que

estigui relacionada amb com tractem el medi ambient i certificar-la en un marketplace

alineat amb l’objectiu general d’aquest treball si s’escau.
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2. Introducció

“Bitcoin”, “criptomonedes”, “criptoart”, “NFTs” són tots conceptes d’un món o

subcultura digital que, durant bastant temps, han estat bastant allunyats de

l’experiència habitual que tenim com usuaris a la xarxa. Tanmateix, els successos de

2020, on la digitalització finalment es posiciona com a imprescindible en la vida de més

del 63% de la població mundial, acceleren de forma estrambòtica el seu salt al

contingut més mainstream. I no puc parlar de criptoart sense parlar de la tecnologia

que la fonamenta i precedeix: les criptomonedes. Avui dia gairebé tothom haurà sentit

el terme criptomoneda i per conseqüència la pionera Bitcoin, però més de la meitat

segur que no sap quin és veritablement el seu propòsit i una quantitat major desconeix

el seu origen.

Sense gaires preàmbuls i directe al punt el sistema Bitcoin neix de la desconfiança que

s’estén per la crisi del 2008 generada principalment per la incompetent gestió dels

bancs mundials. Per qualsevol transacció econòmica tant comprador com venedor han

de confiar en un tercer, un intermediari, una entitat financera amb reputació, un banc.

Però el problema ve quan la població s’adona que els diners que dipositen al banc

s’utilitza per formalitzar préstecs i hipoteques i que la fracció que retenen és molt

petita. En definitiva, si un gran percentatge volgués retirar aquests diners al mateix

moment, els bancs podrien no tenir suficient liquiditat per abastir-los. Bitcoin neix per

acabar amb aquest intermediari, un algoritme, un sistema totalment descentralitzat, és

a dir, que no persegueix cap dels objectius o pressions imposats per una institució. Una

moneda virtual on comprador i venedor confien en la mateixa transacció econòmica

sense la necessitat d’un banc i sense la intervenció d’institucions com hisenda. El rest

és història… La indústria de les monedes virtuals creix convertint-se el 2020 en un dels

sectors més importants de l’economia de la nova dècada generant milers de milions en

benefici.

La mateixa premissa o essència i possible èxit es manifesta en el protagonista d’aquest

document, els NFTs, o tokens no fungibles actius digitals en qualsevol format: vídeo,

imatge, videojoc o fins i tot tweet que s’adquireixen únicament amb aquestes monedes

virtuals, sense necessitat de cap intermediari i que et certifica com a únic propietari

d’aquell arxiu. El problema és que en el seu nucli la tecnologia emprada per realitzar

totes aquestes transferències necessita grans quantitats d’energia que acaba tenint un

gran impacte en el nostre planeta. Aquest treball doncs consolida una investigació en

tot el que envolta aquesta cultura digital i respon a si hi ha solucions o alternatives a

aquest greu inconvenient que pot tirar enrere els avenços d’aquesta jove indústria en
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un futur no molt llunyà. En ell s’han aplicat gran part dels coneixements adquirits en el

grau de disseny digital i tecnologies creatives com alguns de caràcter més personal i

molts dels punts exposats estan conceptualitzats com a guia per algú interessat a

publicar la seva pròpia col·lecció de NFTs de forma responsable.

3. Motivació

A part de ser una tecnologia emergent i per conseqüència un punt d’interès per al grau

i la seva sortida professional, la principal motivació d’aquest treball és el desconcert i

rebuig que em va produir descobrir que un simple arxiu digital que no és tangible en el

món real pogués afectar-lo tan negativament; per ficar-ho en perspectiva, s’estima que

la compravenda d’un sol actiu digital d’aquest tipus genera més de 200 kg en emissions

de carboni el que equivaldria a conduir un cotxe per quasi mil quilòmetres.

Aquestes xifres espanten i sol són la punta de l’iceberg, ja que la tecnologia mare

darrere d’aquest “boom” dels NFTs, les criptomonedes, porten més d’una dècada amb

aquestes sinergies, contaminant, mellant el nostre únic planeta d’una forma invisible i

intangible. Poc temps després de descobrir el caòtic i sempre canviant món de les

criptomonedes també vaig interioritzar el significat de l’agenda 20-30 i els objectius de

desenvolupament sostenible (ODS). Com a futur dissenyador digital, crec que és

imprescindible tenir en compte alguns d’aquests punts a l’hora de realitzar qualsevol

producte, entorn o experiència, crec que és necessari el pas a un nou tipus de

professional i ciutadà molt més responsable en les seves accions en el seu entorn més

pròxim. Així doncs, aquest treball serveix com un apropament, una reflexió a com

podria formalitzar els projectes a esdevenir. Per la seva realització s’han tingut en

compte l’objectiu 13, que es centra en l’acció davant el canvi climàtic com l’objectiu 17

que impulsa crear aliances cooperatives per garantir un desenvolupament sostenible

en diferents medis.

L'últim input que em va impulsar per abordar tota aquesta conflictiva, va ser la

intervenció d’una figura propera. Albert Barqué-Duran artista i antic docent al grau va

realitzar el maig de 2021 a Factory Berlin una conferència amb altres professionals

sobre com l’art podria afavorir-se del paradigma que presentaven els NFTs i tot i que

aquesta anava enfocada en la situació que envoltava aquesta tecnologia, l’Albert va fer

un petit incís sobre una plataforma que, contrària a la majoria, tenia molt en compte el

seu impacte en el medi ambient, HicEtNunc plataforma amb la qual estava treballant.

Un any després, rescato aquest borrós record que indica que hi ha equips, comunitats

senceres treballant en aquest problema.
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4. Contextualització i estat de l’art

4.1. Contextualització – Bitcoin, Blockchain i el seu dany al planeta

Com es va esmentar a la introducció, el Bitcoin és un sistema, un complex algoritme de

codi obert que fa la seva incursió a Internet el 2009. El qui o com no són importants en

aquesta història, Bitcoin i tot el que ho fonamenta intenta dotar-se “d’autosostenible”

encara que això és qüestionable considerant tot el precedent humà. Aquesta

tecnologia encara revolucionària s’anomena Blockchain o cadena de blocs, un sistema

distribuït en què una immensa xarxa d’ordinadors arreu del món es fiquen d'acord amb

l’uníson i emmagatzemen totes les dades de totes les transaccions que s’han fet al llarg

de la seva vida perquè no puguin ser alterades. Ningú pot canviar-les perquè ho hauria

de fer en tots aquests milers d’ordinadors al mateix temps. La tecnologia és interessant,

crida l’atenció i guanya la confiança dels usuaris més experimentats els quals amb el

temps generen altres criptomonedes amb modificacions de l’algoritme i amb funcions i

implementacions diferents. I Bitcoin va fent-se camí, valent 0,09 dòlars americans el

2010, aconsegueix arribar a la inexpugnable, però fugaç xifra de 69 mil dòlars el 2021

postulant tota la indústria com una de les inversions amb majors beneficis de la

història.

Avui en dia en aquest mercat existeixen eines per mesurar tota mena d’estadístiques

per compra, venda i intercanvi com si es tractés de comerç d’accions, existeixen milers

de blogs de gent que ven cursos que presenten com la clau per tenir èxit amb les

criptomonedes i milers d’equips que postulen els seus projectes com els següents

Bitcoin. I tot i que aquesta té competència, la realitat és que més del 95% dels

projectes que surten amb promeses i plans a futur no duren més d’un any i molts

també són estafes. Però gairebé ningú fica atenció en un dels problemes que genera

aquest sistema de blockchain i és que com s’ha comentat les transaccions han de

passar per una enorme quantitat d’ordinadors el que suposa un consum alarmant que

no ha fet més que incrementar amb el pas del temps. Només el 2021 Bitcoin va generar

emissions de carboni properes a les que genera un país tant gran com Nova Zelanda i

una sola transacció equival a tirar els components de dos iPhones a la deixalleria.

Doncs la pregunta que es formula després de sorprenent dany resumit en xifres és: hi

ha mesures o alternatives per reduir o parar aquest incessant impacte i si n’hi ha per

què tarden tant a ser implementades. La realitat és que la tecnologia existeix per

millorar i optimitzar-se, ja que els reptes i necessitats canvien amb el temps. Del

Blockchain neixen una branca de projectes que redueixen aquest impacte de forma

molt eficaç. Al Blockchain hi ha dos mètodes o protocols molt diferents per realitzar

totes aquestes transaccions amb fam d’energia: Proof of Work (PoW) i Proof of

Stake(PoS). El protocol PoW o prova de treball és l’original del sector, el que neix amb

Bitcoin i durant bastant temps el més estès. En aquest, totes les transaccions es validen

a través del minatge i el consens de la xarxa d’ordinadors que requereixen una
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quantitat d’energia elèctrica que incrementa amb el nombre de persones “lluitant” per

aconseguir monedes i realitzar transaccions.

La prova de treball ha guanyat la confiança de tothom pel seu temps de presència, per

la seva seguretat davant atacs a la xarxa o clients amb intencions malicioses i per la

seva “inicial” accessibilitat d’entrada. Les criptomonedes més exitoses a part de Bitcoin

com Ethereum o Monero utilitzen aquest protocol. D’altra banda, el mètode de prova

de participació neix per resoldre molts dels problemes de l’anterior i dels més

importants es troba la reducció en més del 90% d’aquest consum energètic el que

alleugera significativament les seves emissions. Aquest funciona implementant

validadors aleatoris de la xarxa que s’asseguren de verificar les transaccions, sense

haver de passar per tota la xarxa evitant congestionar-la. Aquest últim protocol està

guanyant tracció en els últims anys escalant a monedes com Solana o Tesos en

posicions molt properes al Bitcoin o l’Ethereum, la segona criptomoneda amb més èxit

al món.

El problema radica en que el mercat de les criptomonedes és un sector enterament

especulatiu, és a dir, la gent actua en funció d’on pot treure més benefici, d’on hi ha

més capital. Si les criptomonedes que utilitzen PoW són les que més temps tenen i les

més utilitzades és conseqüent que l’impacte que tenen sobre les PoS sigui major. Tot i

que el protocol prova de participació s’ha implementat en moltes criptomonedes i

plataformes que les venen, té una gran batalla que lluitar. Inevitablement, aquestes

males pràctiques acaben impregnant el cor de la branca més artística que neix de les

criptomonedes, el criptoart.

Gràfica 1. (Investopedia, Hugo Lin, 2022). Evolució del preu del Bitcoin des del 2010 fins al 2022.
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Gràfica 2. (Wikipedia Commons, Elikrieg, 2021). Evolució del consum d’electricitat de Bitcoin en tera
watts-hora des del 2016. Cal recalcar que segueix una trajectòria semblant a l’anterior, on a més elevat preu té
l’actiu, més energia demanda a la xarxa.

4.2. Contextualització – Criptoart, controvèrsia, l’origen dels NFTs i l’extensió

dels errors del Blockchain

Com s’ha relatat al final de l’apartat anterior, el criptoart, és la branca més recent

d’aquesta economia virtual, comparteix el nucli, filosofia i per extensió el futur de les

criptomonedes. El criptoart es podria definir com la compravenda de qualsevol

contingut digital que ha sigut adquirit mitjançant la tecnologia blockchain de les

criptomonedes. Per aquesta branca del sector, aquesta tecnologia certifica que el

comprador virtual és l’únic propietari d’aquell arxiu en concret, és a dir, no es pot

suplantar o robar i tampoc es pot intercanviar si el propietari no ho decideix. I en

essència aquesta és la premissa dels NFTs, els tokens no fungibles mantenen

l’autenticitat de l’original al Blockchain tot i que les imatges, moltes vegades idèntiques,

poden ser accessibles per Internet. No obstant això, els pocs avantatges que

proveeixen es veuen desproporcionats per un continu descobriment d’inconvenients i

incongruències tant de concepte com d’implementació.

La controvèrsia comença quan el procés d’encriptació, protecció i autenticitat que

defensen els entusiastes d’aquest corrent falla en cobrir una les bases naturals dels

arxius digitals: la seva idèntica i senzilla replicació a la qual pot tenir accés un gran

nombre de persones a més de l’afecte i elogi que com a espècie li donem als objectes

materials i la seva possible exclusivitat forjant una clara divisió de visions entre artistes,

fanàtics de l’art i col·leccionistes. Aquesta polèmica agafa encara més força tenint en

compte que per comprar la majoria d’aquest tipus d’arxius s’utilitza en la gran quantitat

de casos la criptomoneda Ethereum, la criptomoneda amb més capitalització de

mercat darrere del Bitcoin i que també fa ús de la contaminant tecnologia Proof of
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Work. Acabant de confirmar que perquè hi hagi un canvi, aquest depèn de les

criptomonedes i en definitiva de la gent. Per acabar és un corrent que es mou tant en

l’especulació del mercat de les criptomonedes com l’especulació tradicional heretada

de les peces d’art reals.

Les sinergies entre aquestes tecnologies de moment no són gaires positives el que

genera una resposta molt negativa que arriba directament a les persones interessades i

inclús a aquelles que no ho estan com molta gent del meu voltant, molts futurs

dissenyadors digitals com jo. És interessant el punt que va relatar Andrew Hatton, cap

de tecnologies de la informació de Greenpeace al 2021, on estipula que estem

subministrant a escala massiva tecnologia del segle XXI amb fonts d’energia del segle

XIX; sense una mínima contemplació o oportunitat eliminem la possibilitat de les

energies renovables per aquest tipus de tecnologies que efectivament necessiten un

canvi de paradigma. Per sort on hi ha necessitat hi ha enginy i acció i es pot veure en el

recent anunci de la comunitat d’Ethereum la qual farà el canvi del protocol PoW al de

consum més subtil PoS. Són grans notícies que afectaran positivament aquesta sempre

canviant tendència.

4.3. Estat de l’art – La revolució dels NFTs, l’artista Beeple i la casa de subhastes

Christie’s

Sabent ja que són les criptomonedes, el seu fonamental paper sobre la creació del

criptoart i tot el desapercebut, però greu impacte sobre la natura, queda saber quines

són les causes de la seva sobtada presentació al telenotícies més tradicional o bé que

siguin trending topic a les xarxes més habituals. El concepte NFT té una primera

aplicació l’any 2015 amb un projecte de nínxol del sector anomenat Etheria, un

projecte comunitari que permet als usuaris subhastar trossos de terreny digital 3D el

qual poden acaparar per construir mons sencers. Tanmateix, la categoria de NFTs al

que tots estem més familiaritzats no comença fins al 2017 amb la col·lecció de deu mil

personatges únics amb estil píxel art, i que en el seu moment eren gratuïts per tothom

que reclamés que tenia una cartera d’Ethereum i aquests comencen a obrir-se mercat.

La revolució, però, no arriba al seu punt més culminant fins al 2021 quan la casa de

subhastes Christie’s adquireix un NFT per més de cinquanta-vuit milions d’euros pel

conegut artista 3D Beeple. L’obra titulada “5000 days of everydays” completament

digital i pagada a través de milers d’ethereums, és la tercera obra més cara de la casa

de subhastes la qual porta activa des del 1766. A través de la pàgina web Cryptoart.io

es poden visualitzar les peces de criptoart més cares fins al moment, aquesta sent la

més cara, però seguida de moltes que també valen milions d’euros.
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Després d’aquestes fites, la llista de creadors produint i venen NFTs de tota mena

augmenta exponencialment amb personalitats conegudes com Shakira, Paris Hilton o

entitats que mouen masses com el Barça posicionant aquest jove mercat en xifres de

més de 2 mil milions d’euros de capitalització al primer trimestre de 2021. No obstant

això, com economia de creatius de la que forma part aquesta “revolució” de l’art del

segle XXI, a aquesta se li ha d’aplicar les regles del sector:

● Regla 1: “Sempre hi ha guanyadors i perdedors”

● Regla 2: “En una revolució del sector no confonguem els primers resultats amb

els resultats definitius”

● Regla 3: “Els insurgents amb èxit tendeixen a convertir-se en titulars massa

poderosos”

● Regla 4: “Les tecnologies de la llibertat inevitablement es converteixen en

tecnologies de control”

Aquestes regles, formalitzades pels autors i professors Paul Saffo i Stewart Brand tenen

molta rellevància a l’ecosistema que s’ha anat formant al voltant de tota la tendència

cripto i la primera i la segona són d’especial importància pels NFTs. El tema és que

aquest inicial èxit no ha acompanyat i, segons fonts com Forbes, l’interès per aquest

tipus de digitalització s’ha reduït dràsticament el 2022. Aquest sector ha presentat

pràctiques oportunistes que inevitablement han saturat la seva curta existència i

d’altres greus problemes que marquen la seva reputació. La quantitat de gent

disposada a comprar aquest tipus de col·leccionables no ha acompanyat al gran

nombre d’artistes que volen unir-se a aquesta per molts “moda”. I, és completament

normal, com s’ha relatat en l’apartat anterior els NFTs tenen molt pocs avantatges

comparats a la seva incessant llista d’inconvenients i no proporciona el valor intrínsec

que li donem moltes vegades a l’art: l’exclusivitat, el que sigui un objecte físic que

estimuli els nostres sentits i una ornamenta que ocupi un lloc especial al nostre

habitatge.

Figura 1. (Etheria.world, 2022). Etheria, el primer NFT del món.
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Figura 2. (Christie’s, 2021). Cryptopunks, la col·lecció NFT de 8 bits que val 14 milions d’euros.

Figura 3. (Cryptoart.com, 2022). Col·lecció de les peces de criptoart més cares del món.
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4.4. Estat de l’art – Detractors i defensors del medi

Com s’ha pogut observar al llarg d’aquest apartat, l’emergent indústria del criptoart

s’ha vist envoltada en un gran nombre de polèmiques amb raons justificades i d’altres

que només volen fer soroll. Tot i el sector no tenir un gran nombre d’avantatges a gran

escala fins al moment, es parla de futures aplicacions que poden proporcionar una

millor actitud davant aquesta modalitat; propostes que giren entorn del seu paper en

la captació de fons per obres benèfiques o bé fusionar aquest tipus de tecnologia amb

objectes físics com roba, murals o art interactiva.

Detractors

Joanie Lemercier

Aquest prestigiós artista francès d’escultures de llum, descriu al seu portfoli

professional als NFTs com una extensió amb bones intencions pels artistes: bona

traçabilitat, seguretat i comissions pels artistes però que tot això es veu eclipsat pel

desconcertant impacte que tenen sobre el planeta. Continua descrivint que amb les

condicions actuals del blockchain tot és un gran desastre que va en contra de les seves

conviccions morals i ètiques. Crítica a les grans plataformes com OpenSea, Rarible o

Foundation que funcionen només amb Ethereum de la seva poca transparència i poca

actuació seguint la constant pràctica oportunista que arrossega la indústria.

Lemercier continua relatant en un perspicaç i profunda anàlisicom nosaltres com a

consumidors no ens adonem d’aquest consum energètic, de com pagar les factures i no

tenir a vista immediata les infraestructures que generen tota aquesta energia ens dona

la falsa sensació que aquesta és abundant i no perjudicial. Quan en realitat estem

arrasant boscos, expropiant a gent de les seves poblacions i destruint molts cops tot el

que en algun moment ens va costar tant construir.

De tota manera el missatge de l’artista és esperançador explicant que en el moment

d’escriure i actualitzar aquell article, 20 de febrer de 2020, més de 30 plataformes, de

baix consum energètic i molt més ètiques que les anteriors havien sigut creades. Parla

molt bé d’HicEtNunc plataforma que estava apropant-se a les xifres d’usuaris actius de

les plataformes que critica. El seu testimoni és d’importància perquè com en aquest

document indaga en buscar solucions o alternatives que no tinguin tant impacte i dona

a conèixer que sí són possibles postures ecològiques en el futur de la tecnologia tant a

nivell de consumidor com de creador.
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Chris Precht

Chris Precht, arquitecte austríac, va declarar el març de 2021 en diferents medis que

abandonava la idea de vendre art digital en forma de tokens no fungibles per les

mateixes raons que declara Joanie. Ell volia crear una col·lecció de 300 NFTs a partir de

tres peces en format de vídeo però es retreia de la idea perquè calculava que l’impacte

seria equivalent al seu consum energètic al llarg de vint anys. Exclamava que no volia

aquest tipus de culpa a la seva ment i que aquest tipus d’inconvenients s’havien de

denunciar per figurar algun tipus de canvi a la indústria.

La Xarxa

En general la visió que tenen els usuaris d’Internet d’aquesta tendència és negativa i

molts cops de sorollós “odi”. Les xarxes socials són un conegut espai que aborda tota

classe d’opinions moltes vegades buscant acaparar fugaç atenció o treure a la llum

algun tipus de frustració o disconformitat que en alguns cops és immadura i egoista. I

és que entre les raons del seu disgust no es troba que afecta el benestar del planeta,

no, molts critiquen el poc original que és el contingut que es genera, que no aporta cap

valor, es mofen de la gent que segons ells estan pagant per un “JPG” que poden trobar

a Internet. I sens dubte la trajectòria dels NFTs i el seu valor és qüestionable però la

manera que ho tracta la xarxa és del tot inadequada. Però tot és dir, aquests espais són

un reflex sense filtre del que som i ens interessa i això també aplica al criptoart.

Figura 4. (Joanielemercier.com, 2021). Part de l’article que Joanie Lemercier va dedicar al criptoart i els seus
problemes.
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Figura 5. (Deezen.com, 2021). Article que recull l’opinió de l’arquitecte Chris Precht sobre l’impacte
mediambiental dels NFTs.

Defensors

Albert Barqué-Duran

L’artista digital Albert Barqué-Duran ha declarat molts cops el seu interès per la

tecnologia blockchain i també ha manifestat la importància que aquesta evolucioni a

una que respecti el medi ambient. El 2021 l’Albert llança el seu projecte audiovisual

“CRYPTO ROOTS”, un metavers contemplatiu inspirat en l’estètica característica del

festival Sònar+D. Aquest metavers dissenyat com una galeria virtual, a la qual es pot

accedir pel navegador; inclou composicions de tota mena, artistes del calibre de Daito

Manabe artista multidisciplinari anomenat per molts medis qualificats com “l’artista

del futur”. Les obres exposades, moltes com NFTs, exploren els valors fonamentals dels

quals s’hauria de regir el criptoart: l’impacte mediambiental i l’exploració de nous

formats. Aquesta obra és d’especial rellevància perquè d’alguna manera filtra tot el

soroll i inconvenients d’aquest corrent artístic i exposa obres que mostren el potencial

dels NFTs.

Són de molt interès per aquest treball l’obra “Ligatures (Node 1)” de Sougwen Chung

obra que explora la tecnologia de la realitat augmentada i perquè està certificada a la

plataforma blockchain de Verisart i és representant de la iniciativa Fair Trade Art la qual

té com a meta la col·laboració d’artistes i organitzacions socials. Les obres que estan

sota aquest certificat dediquen tots els seus guanys a obres caritatives, en el cas de

“Ligatures (Node 1)” el benefici anava dedicat a una organització que subministra

aliments a la gent en zones més afectades per la Covid.
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L'altra obra és de Mario Klingemann. La seva obra, “Art is Over (If you want it)”

funciona com ambaixadora d’un futur més responsable, que té més en compte el seu

impacte mediambiental sent allotjada a la plataforma HicEtNunc, plataforma que

funciona amb Tesos com a moneda, partidària del protocol prova de participació.

Mario Klingemann decideix apostar per aquesta plataforma en compte de les més

dominants però contaminants del sector.

Alberto Mielgo

El guardonat artista digital Alberto Mielgo dona una visió que es podria catalogar de

filosòfica, ja que aborda temes considerats de branques posthumanes i de la

transcendència de l’art. En els vídeos documentals que escenifiquen la seva incursió en

el món dels NFTs, es pot veure una clara intenció d’equilibri entre l’art més tradicional i

l’art digital. En el vídeo titulat “The art of permanence” Mielgo relata els impediments i

les restriccions tant d’emmagatzemar com de conservar l’art com objecte físic, el qual

relata té una data de caducitat inclús abans de plasmar-se en un canvas. L’art digital, en

canvi, es pot observar indefinidament sense cap canvi, roman immutable al pas del

temps. L’analògic té una expectativa de vida que pot ser eliminada per la tecnologia

digital, ja que, de moment, en el codi no existeix l’envelliment.

La seva col·lecció també anomenada “The art of permanence” es va inaugurar el 14

d’abril de 2021 i combinar imatges escanejades dels seus quadres tradicionals en una

qualitat que captura en gran detall les imperfeccions, textures i escala i les transforma

en una composició digital que les immortalitza. Per a ell, l’evolució està en la

implementació de la digitalització, ja que en algun moment del futur pròxim relata que

arribarem apreciar les coses que no existeixen i que aquest nou paradigma dels NFTs

potser una de les portes per aquest procés d’acceptació.
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Figura 6. (Youtube, 2021). Tour virtual de l’obra CRYPTO ROOTS d’Albert Barqué-Duran.

Figura 7. (Makersplace, 2021). Part de la col·lecció de NFTs d’Alberto Mielgo.
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4.5. Estat de l’art – El sorgiment dels eco NFTs

La tendència més important per aquest treball i l’última fita del corrent del criptoart

com s’ha pogut observar és principalment impulsada pels creatius. En general els

col·leccionistes, que tampoc han crescut notablement amb el pas del temps, continuen

utilitzant les plataformes que empren Ethereum, moneda que com hem vist és

criticada per les seves emissions de carboni.

Tanmateix, en el lapse de tan sols un any, més de 30 plataformes estan optant per

criptomonedes i sistemes de prova de participació. Moltes declaren una neutralitat

d’emissions completa i institucions com l’ONU afavoreixen aquest tipus d’iniciatives en

diversos programes que formen part de l’evolució de l’economia creativa. L’ONU va

declarar el 2021 com l’any d’aquesta evolució la qual té com a part dels seus objectius

la participació i involucració dels països subdesenvolupats en l’acció climàtica. És un pla

que de forma indirecta adopta algunes de les pràctiques positives del mateix corrent

per tal de crear cooperació entre gent en contexts i objectius diferents.

“Digitalart4climate” és un dels màxims representants d’aquesta part del criptoart.

Impulsada per l’ONU, és una iniciativa multidisciplinària que té en compte els ODS i els

aplica involucrant dissenyadors d’experiència d’usuari i de web com d’aplicacions per

tal de crear plataformes que facilitin l’entrada als artistes a aquesta branca dels NFTs.

L’any 2021 van participar i complir nombrosos projectes vinculats amb competicions

d’art i fundacions com la OpenEarth Foundation, que s’encarrega de la recerca i

desplegament de tecnologia destinada a l’acció climàtica. La iniciativa també aborda

conscienciar al jovent per ser ciutadans i líders comunitaris més responsables amb el

medi ambient. La iniciativa ha tingut una rebuda molt positiva i molts dels

patrocinadors com la IAAI o bé UNHABITAT voldrien repetir aquests resultats a una

major escala.

Tot agafa una intenció molt més noble i de progrés quan aquesta part del mercat dels

NFTs s’interessa pel talent i el públic llatinoamericà i africà. En aquest apartat del

treball descobreixo que les pràctiques oportunistes tant de les criptomonedes com dels

NFTs són predominants dels països de primer món, Estats Units, Alemanya o Islàndia

els seus usuaris controlen molta distribució d’aquest capital i el hardware el que exclou

a Llatinoamèrica del benefici econòmic i l’ús del blockchain. Ethereum, autònoma i

descentralitzada, tan sols pel seu abast a la indústria es veu manipulada per grups que

tenen grans quantitats de monedes. Caient inevitablement en la regla 4 de l’economia

creativa: “les tecnologies de la llibertat es convertiran en tecnologies de control.”
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Així que aquest interès és molt rellevant perquè dona l’oportunitat a artistes

llatinoamericans lligats a països en conflictives polítiques i econòmiques a publicar les

seves obres i genera ingressos amb una afectació mínima al medi ambient. L’adopció

sembla positiva, ja que la primera pel·lícula finançada per NFTs titulada “Durmientes”

és llatinoamericana.

El panorama africà és diferent del llatinoamericà perquè aquí les criptomonedes tenen

molta presència per intentar lluitar l’escassetat d’oportunitats i el mercat dels NFTs

també té una rebuda que està creixent. Tanmateix, és complicat per molts artistes

mostrar el seu art a les plataformes convencionals perquè molts cops necessiten una

inversió inicial considerable així que suport econòmic d’aquest tipus d’institucions a

més de l’accés a plataformes més responsables és un pas que si s’arriba a executar

podria ser molt encertat i tenir bona rebuda.

Les dues últimes dinàmiques explicades podrien ser un treball sencer amb tota la

informació que surt cada dia i en general la contínua participació de tothom que a

diferència d’occident sembla innovar a un ritme molt més ràpid. Nigèria, Marroc i

Sud-àfrica són els més actius al continent i organitzen convencions i galeries artístiques

que volen l’atenció d’institucions internacionals que puguin assistir localment i exposar

l’art més enllà del continent. Pel que fa a Llatinoamèrica els màxims exponents són

Mèxic i Argentina tenint predilecció pel mercat de col·leccionables de futbol.

Tot aquest moviment marca un precedent molt interessant, divers i que sembla que vol

ser més accessible per a tothom, una condició que ha estat molt positiva pel següent

punt del treball: la nostra pròpia col·lecció d’eco NFTs.

5. Pla d’acció

Bé, amb tot l’après i amb més confiança per l'acceptació dels eco NFTs tant pels artistes

com pels desenvolupadors, continuo amb el cas pràctic que mostri una col·lecció d’eco

NFTs allotjada en una plataforma que comparteixi la nostra visió. Els passos a seguir

han sigut els següents:

● Investigar sobre les plataformes disponibles, comparar els seus avantatges,

comunitat, condicions i sobretot nivell d’impacte ambiental. Escollir la que més

s’adapta a la visió d’acció del treball.

● Idear i formalitzar una col·lecció de NFTs tenint en compte referents artístics,

requisits tècnics dels arxius i un missatge personal relacionat amb el medi

ambient.

● Allotjar la col·lecció en la plataforma escollida. Documentar tots els passos i

causalitats que esdevenen.
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Crec que aquests punts a grans trets conformen els objectius tant generals com

específics prèviament establerts i com hem vist la tecnologia blockchain ens permet

mesurar de forma molt precisa diferents mètriques.

5.1. Recerca de plataformes

Abans de formalitzar l’obra he considerat clau fer una recerca sobre si en realitat és

viable i possible allotjar-la en un marketplace responsable amb el medi ambient. Les

primeres cerques de Google, cerques com “Eco NFTs”, “Eco NFTs marketplace” o bé

“Eco friendly NFTs” em portaven en la gran majoria a notícies i articles semblants als

consultats per escriure la contextualització del criptoart. És per això que la primera

plataforma que vaig investigar va ser la que molts artistes sense cap connexió aparent

mencionaven: HicEtNunc.

HicEtNunc

Al moment d’escriure aquest document per desgràcia aquesta plataforma fa mesos que

ha desaparegut. Segons diferents fonts, l’onze de novembre de 2021 el seu creador,

Rafael Lima, havia decidit discontinuar sense cap raó el projecte deixant una de les

plataformes més importants i responsables del criptoart i més de 40.000 usuaris amb

carteres de liquiditat actives en una incertesa que sempre impressiona, però que no és

novetat en el món cripto. I abans d’extrapolar-ho al sistema centralitzat dels bancs on

una situació així significaria que els clients no podrien accedir als seus diners, aquest

cas prova els avantatges dels sistemes descentralitzats de les criptomonedes. La

plataforma va ser discontinuada, però com que en realitat tots aquests actius i el seu

valor no estaven en control de la plataforma sinó del públic, autònom i immutable

blockchain; els usuaris van ser capaços de recuperar tota la informació relacionada a

les seves carteres, obres i beneficis i continuar amb les seves transaccions sense una

interfície d’usuari però amb tota normalitat i llibertat. És un exemple violent, però que

demostra un potencial increïble en la indústria i el futur de les finances.

El que feia tan especial a HicEtNunc i un candidat molt rellevant per a mi és que va ser

una pionera molt ben fonamentada respecte al medi ambient i amb filosofies que

afavorien tant als artistes com als col·leccionistes. HicEtNunc utilitzava la criptomoneda

Tezos, criptomoneda amigable amb el planeta i amb comissions més reduïdes que la

dominant Ethereum el que també feia que l’entrada pels artistes fos més accessible.

Era una plataforma que en poc temps estava arribant a les xifres de les principals

plataformes com OpenSea o Foundation que, a part de fer servir Ethereum tenen

comissions altes i funcionen com plataformes centralitzades on els usuaris sí que

perdrien part dels actius que la plataforma conserva en els seus servidors. És

depriment saber el seu final perquè era un projecte totalment democràtic i accessible
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que com hem vist comptava amb el suport de molts artistes, especialment d’artistes en

zones on l’art és totalment marginalitzat o on rebre suport per a crear no és possible.

Les raons de la seva desaparició encara no se saben i giren entorn l’especulació. Sent la

primera plataforma en aquesta recerca la seva durada deixa un sabor agredolç que

esperava no fos habitual. No obstant això, de la seva desaparició es manifesten moltes

coses interessants de la filosofia cripto i la seva descentralització. Si el marketplace

desapareix, no és tan important, ja que sol és una interfície d’una xarxa que no es pot

esborrar o canviar. La comunitat es pot encarregar de continuar la visió i les metes si

s’ho proposa i que és necessari que tant els artistes com els col·leccionistes siguin

coneixedors d’aquestes mesures i la seva participació per tal de recuperar el que és

seu.

Figura 8. (NFTS.WTF, 2021). Accès denegat a l’entrar a HicEtNunc.

ECO NFT

La pàgina econft.market és el segon resultat a la cerca “Eco nft market” a Google. La

pàgina d’inici conté un slider amb el contingut i l’estètica dels NFTs que alberga, NFTs

amb personatges animals amb to despreocupat i amb missatges que indiquen la seva

preocupació pel medi ambient. Al menú de navegació es troben diferents seccions que

inclouen informació com una guia d’usuari o bé la secció de mercat. En navegar per poc

temps a través de les seccions un s’adona que és una plataforma que només permet la

compra d’una certa col·lecció de NFTs. Tot i que aquesta condició la descarta dels

objectius del cas pràctic, l’aparent responsabilitat amb el canvi climàtic prèviament

establerta a la pàgina d’inici es veu qüestionada quan a la secció de guia d’usuari, que

indica com comprar els tokens, indiquen que utilitzen la xarxa d’Ethereum, la que

volem evitar incondicionalment.
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Indagant més en el tema i volent trobar resposta al seu ús d’Ethereum a l’apartat

“docs” de la plataforma s’explica en detall tot el seu funcionament. ECO NFT és un

entorn que només permet la compra de NFTs, però que permet bloquejar els NFTs per

generar guanys als col·leccionistes en un procés que s’anomena Staking. Aquest procés,

derivat de les criptomonedes, permet afegir més capacitat al blockchain a través d’un

bloqueig dels criptoactius, és a dir, que no es poden fer servir durant una quantitat

determinada de temps, però que a canvi genera beneficis sòlids pel client. És una

proposta eficaç i climàticament responsable perquè elimina la necessitat de fer la xarxa

més gran, només distribueix en la ja existent aprofitant tots els seus recursos.

Majoritàriament, aquests beneficis es reben en la mateixa criptomoneda que s’han

utilitzat per fer Staking i en aquesta plataforma no és diferent.

En aquest apartat també s’indica que la plataforma accepta dues criptomonedes:

Ethereum i ESG, també de la xarxa d’Ethereum. ESG la criptomoneda i projecte,

semblen ser els propietaris d’aquesta plataforma. Els seus objectius són crear

productes lligats a l’economia d’energies renovables. Des d’aquest apartat s'entén que

la plataforma ECO NFT utilitza protocols que, esperant que d’algun mode fossin

respectuosos amb el medi ambient, només doten als NFTs d’escassetat digital, poques

còpies i capacitat de ser intercanviables en moltes aplicacions. La seva acció contra el

canvi climàtic comença amb la venda de cada NFT i no en el mateix token. La

distribució de cada venda comparteix en diferents percentatges els profits com per

exemple un 2% a organitzacions mediambientals o bé un 70% en inversió de projectes

d’energia renovable. Per acabar, aquí i no a la pàgina principal es contextualitza el

simbolisme de la col·lecció la qual representa animals que estan en perill d’extinció a

causa de la degradació ambiental.

Tot i que la plataforma exposa un sistema de distribució de beneficis interessant i que

sembla que pren mesures davant la situació climàtica no ens permet allotjar la nostra

pròpia col·lecció i també sembla bastant discontinuada, ja que només disposa de 2

col·leccions i no es veu cap registre de transaccions per part d’usuaris. En definitiva,

una plataforma aparentment noble, però que falla en la seva actualització que estic

segur estaria present si permet l’entrada a més creadors.
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Figura 9. (Econft.market, 2022). Col·lecció de NFTs a la plataforma ECO NFT que es pot adquirir amb Ethereum
o ESG.

Figura 10. (Econft.market, 2022). Apartat documentació de la plataforma on es pot observar la distribució de
les vendes en percentatges.
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Capitalika NFT

En aquesta plataforma es nota un grau molt notable de millora tant en experiència

d’usuari com en la qualitat dels seus serveis. Pertanyent a la plataforma blockchain

equatoriana per operar amb criptomonedes Capitalika, Capitalika NFT neix per a

potenciar l’entrada a aquest món als artistes llatinoamericans i incursiona amb una

plataforma ecològica. Aquesta certifica als NFTs vinculats a la plataforma amb una

emissió de tan sols 0,2 g CO₂ per unitat, xifres molt atractives i que superen amb

escreix totes les expectatives establertes. Aquesta ve patrocinada per OARO blockchain

una xarxa un 95% menys agressiva amb el medi ambient que les convencionals.

Navegant per la seva web es descobreix que OARO aposta molt pel mercat

llatinoamericà proporcionant la seva xarxa per a projectes similars a Argentina i

diferents galeries d’art llatinoamericà.

Capitalika NFT fa un bon treball en mostrar-te els seus avantatges on pots allotjar els

teus NFTs, vendre’ls o subhastar-los com a edicions limitades. Els creadors reben un

percentatge per a cada venda futura, és a dir, si el col·leccionista decideix revendre la

seva adquisició. També disposa d’un mostrari artístic molt més atractiu i que s’ajustava

més al tipus de col·lecció que es volia aconseguir en aquest treball. En general es

mostra com un marketplace que vol trobar un balanç entre els avantatges pels artistes

però també pels col·leccionistes oferint filtres de realitat augmentada per les creacions

en 3D.

Amb tots aquests avantatges era vital intentar crear-me un compte i a partir d’aquí

analitzar requisits i la viabilitat del pla que volia desenvolupar. A la pàgina principal,

però, hi ha una secció que t’invita a contactar amb ells si el teu objectiu és la creació de

NFTs a la seva plataforma i vaig procedir a fer-ne ús. Només havies de deixar el teu

correu a la seva bústia i ells s’encarregaven de contactar-te. Després d’uns 4 intents

amb un marge d’entre 2 i 3 dies vaig desistir, ja que no vaig rebre cap retorn. No

obstant això, buscant informació d’alguns dels artistes presents a Capitalika per la xarxa

vaig descobrir un article que referència a la plataforma en qüestió com només funciona

a Llatinoamèrica. I després d’investigar molts dels artistes m’adono que són talent de

molt prestigi el que potser també complicava la nostra entrada.
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Figura 11. (Capitalika.com, 2022). Pàgina d’inici de la plataforma Capitalika.

Figura 12. (Elaboració pròpia). NFTs titulars de Capitalika en USDT, una criptomoneda estable lligada al preu
del dòlar.
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Figura 13. (Elaboració pròpia). Creadors promocionats per la plataforma tots amb una reputació en la
indústria de l’art.

ATOMIC HUB

Atomic Hub és la principal plataforma de NFTs de la comunitat cripto WAX. WAX és un

gran ecosistema que funciona all blockchain, té la seva pròpia criptomoneda del mateix

nom però és un espai on es poden desenvolupar aplicacions, videojocs i negocis

d’e-commerce. WAX en essència vol ser l’ecosistema més complet i medi

ambientalment responsable per a marques, creadors i artistes interessats en el

potencial a esdevenir del blockchain.

La premissa de WAX amb els NFTs és que cap és més important que el planeta. WAX

utilitza un sistema de prova de participació amb credencials d’un impacte neutre de

carboni. Certificat per ClimateCare, l’ecosistema de WAX patenta els vIRL NFTs, NFTs

que et permeten ser propietari d’objectes físics però sense ser lliurats amb la idea

d’evitar tot el consum de recursos d’enviament. El nou propietari té l’opció de

redimir-lo el que alguns casos ho transforma en compostatge per a sòl o bé

revendre-ho. Amb més de 13 milions d’usuaris i més de 23 milions de transaccions per

dia aquest ecosistema és dos-cents mil cops més eficient que Ethereum generant un

consum d’energia estable en el temps molt allunyat dels centenars de tera watts

d’Ethereum o Bitcoin.

Atomic Hub doncs té bon precedent, una infraestructura estable que supera amb

escreix els requisits d’aquest document. La plataforma en si és d’estètica informal i

presenta les col·leccions verificades que en la gran majoria són de marques conegudes

de joguines com Funko o bé Hot Wheels. A banda de la secció de mercat té la secció de

NFT creator que t’invita de forma ràpida a formar part del seu catàleg. Amb més de

275 mil operacions per dia els preus dels NFTs varia, la gran majoria valent cèntims

però alguns amb valors de centenes d’euro.
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En general Atomic Hub és un candidat valuós per la infraestructura on es troba, per

l’actiu mercat que té i per l’aparent facilitat d’entrada i creació.

Figura 14. (Elaboració pròpia). Secció de mercat a Atomic Hub.

Figura 15. (Elaboració pròpia). NFT de la marca Funko disponible per a la seva venda.

29



Mintbase

Mintbase és una de les diverses plataformes que té l’emergent comunitat NEAR

relacionat als NFTs. NEAR és un projecte molt similar a WAX al que es refereix en

tecnologia blockchain emprada i responsabilitat amb el medi ambient. Sent també

d’impacte neutral de carboni certificat per South Pole NEAR es centra més en la creació

d’aplicacions de Web3 d’ús massiu destinant una quantitat de 800 milions de dòlars pel

seu desenvolupament. Web3 és un tema que ha interessat a l’ecosistema cripto durant

els últims anys, amb ella consideren que les criptomonedes per fi arribaran al seu ús

massiu. Web3 significa el pas a un Internet que s’enfoca més en la seguretat i privacitat

de l’usuari, que aquesta informació no estigui emmagatzemada en el servidor d’una

empresa que pugui ser identificada, atacada i robada. En aquesta iteració d’Internet

tampoc hi ha tercers que vulguin la teva informació, però com altres conceptes de la

indústria cripto aquest té certs conflictes en la seva implementació i formalització.

L’espai de NEAR invita a desenvolupar i disposa de molta documentació per a diferents

tipus de perfils digitals interessats en les finances descentralitzades, blockchain i Web3.

La seva filosofia amb el canvi climàtic és que no es tracta d’un tema guiat per

l’esperança i la culpa sinó que ha de ser un protocol guiat per la ciència i el compromís.

La ciència ajuda a formalitzar els objectius a complir, amb ella es mesura es redueix i

també es poden eliminar les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Continuen que

mesurar l’impacte d’una infraestructura tan gran i dispersa és difícil i mai exacta però

és un inici per poder millorar la situació i desplegar mètodes per poder equilibrar

aquest impacte.

Aquesta filosofia atreu professionals de molts àmbits de la tecnologia que creen entre

altres la plataforma Mintbase. Mintbase és la primera plataforma de NFTs ecològics de

NEAR. Amb ella afirmen que la creació de NFTs és fàcil, ràpid i molt més assequible que

les plataformes líders d’Ethereum. Mintbase prioritza molt als artistes petits i en zones

econòmicament inestables i aposta molt per les col·laboracions entre diferents artistes.

Ho demostra amb la col·laboració encara activa dels Green NFTs, un projecte on la

meitat del recapte va als artistes i l’altra meitat a diferents projectes d’acció climàtica

de South Pole, projectes que incloeixen la preservació de la fauna salvatge a Zimbàbue

o bé la generació d’energia renovable en diferents llocs d’Àfrica.

En general la plataforma de Mintbase és una combinació de tots els avantatges vists en

les anteriors, incorpora alguns més i té una certa similitud a la missió de la pionera

HicEtNunc. La plataforma compta amb una gran diversitat d’art en la qual s’inclouen

videoart, art generativa o fotografia. És una plataforma captivadora perquè moltes

composicions s’allunyen de l’àmbit comercial i conformen un gènere més experimental

i creatiu. Hi ha artistes de moltes zones com Brasil, Suïssa o Kenya el que confirma
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aquest propòsit de ser accessible. La interfície és molt més seriosa i minimalista que les

anteriors i fa un bon treball mostrant a l’usuari les coses que estan sota el seu control.

A més a més, sembla que la plataforma està molt oberta a què experimentis amb les

noves actualitzacions que implementen respecte als NFTs. Mintbase és el principal

candidat per totes les bones pràctiques que esdevenen al seu espai i per complir més

que satisfactòriament el que es vol obtenir en aquest treball.

Figura 16. (Elaboració pròpia). Perfil de Green NFTs a Mintbase.

Figura 17. (Elaboració pròpia). NFT d’artista brasiler a Mintbase.
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5.2. Comparativa amb les plataformes líders

No considerava aquesta recerca completa sense tenir en compte les principals

plataformes d’aquest sector, OpenSea i Rarible i com s’han mantingut en aquestes

posicions.

OpenSea

Opensea és, amb diferència, la plataforma més coneguda i activa del sector dels NFTs.

OpenSea és la pionera de tota la tendència creada el 2017, reiterant un patró

contraproduent en la indústria cripto on molts cops té més tracció i ús aquell contingut

que només té l’avantatge d’arribar primer que aquell que intenta millorar les coses.

Aquí es troben algunes de les col·leccions que han tingut més èxit en els últims mesos

com Bored Ape o Pudgy Penguins col·leccions que arriben als milions d’euros i que

tenen milers de col·leccionistes.

Els usuaris descriuen a OpenSea com una plataforma basada en la compravenda ràpida

i la consideren una plataforma sòlida per a principiants. La interfície és bastant neta

amb tipografia de gran dimensió i en general només informació relacionada amb l’acció

de l’usuari. Les principals criptomonedes que accepta són Ethereum, Solana i Polygon,

les dues últimes sent molt més respectuoses amb el medi ambient. De tota manera, la

gran majoria de col·leccions només accepten Ethereum i aquesta acapara el nombre

més gran de transaccions.

OpenSea és coneguda també per les elevades comissions que han de pagar tant artista

per allotjar els NFTs com el col·leccionista per comprar-los. No obstant això, aquest

inconvenient està present només a la xarxa d’Ethereum, però un altre cop és la més

utilitzada de la plataforma. El que fa que sigui bastant més difícil d’accedir com a

artista, la plataforma sembla ser un lloc que només afavoreix a aquells que van fer

fortuna amb Ethereum temps enrere. Tota l’afluència que té l’ha fet una plataforma

que conforma moltes pràctiques oportunistes tant d’artistes com de col·leccionistes.

Molts col·leccionistes hi són per l’especulació del preu d’algunes peces, és a dir, la

pràctica és revendre a un preu més car que la compra per obtenir beneficis de forma

ràpida i despreocupada. També és coneguda per alguns casos d’artistes que prometen

fer algun tipus de col·lecció i demanen cert suport als usuaris de la plataforma per a

després no complir amb la seva paraula i fugir amb el recapte.

En definitiva, tot i ser una plataforma prestigiosa i que genera molt benefici, té certs

problemes que hauria de millorar pel temps que porta a la indústria, una que està en

constant canvi. OpenSea té el potencial de ser molt més accessible i igualitària una

vegada el Merge d’Ethereum es completi, tanmateix, crec que no han de ser totalment
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dependents d’aquest esdeveniment, ja que existeixen altres mètodes ara mateix per

ser millors, per brindar una experiència com la que vol estandarditzar la competència.

Figura 18. (Elaboració pròpia). Col·lecció de Bored Ape a OpenSea.

Figura 19. (Elaboració pròpia). NFT número 6148 de Bored Ape amb un valor de cent trenta mil dòlars.
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Rarible

Rarible és una de les plataformes lluitant per les posicions darrere OpenSea amb

Foundation i SuperRare. Aquesta plataforma és molt semblant a OpenSea de fet acull

algunes extensions dels projectes d'aquesta. Són les úniques dos que tenen aplicació

mòbil amb més d'un milió de descàrregues el que suposa un avantatge bastant gran

sobre la competència.

Les dues plataformes són molt semblants, no obstant això, Rarible té una filosofia més

descentralitzada. En lloc de tenir un equip d'administració com OpenSea que

decideixen el rumb de la plataforma, Rarible té el seu propi token anomenat RARI. Els

usuaris que posseeixin aquest token tenen votació en les futures decisions de la

plataforma. Ethereum continua sent l'actiu amb més valor de la pàgina, però compten

de Solana, Polygon, Tezos i Flow com a alternatives més responsables, dues més que

OpenSea.

L'aspecte de la pàgina és d'un color fosc contrastat amb icones grogues seguint

l'esquema de colors de la seva identitat corporativa. Rarible també fa ús de tipografies

de gran mida, però opta pel contingut en format vídeo i animació al contrari d'OpenSea

que opta per un és més estàtic. Ethereum també és l'actiu més emprat i el que més

promociona la plataforma, tanmateix, els preus de moltes col·leccions són molt més

accessibles que a OpenSea i en general hi ha una cultura menys oportunista i més

d'apreciació.

Rarible es defensa en la predilecció per Ethereum per la seva gran audiència i

dominació de mercat però replica que en un bon dia una unitat NFT en aquesta xarxa

costa 60 dòlars. Rarible també fica les seves esperances en el canvi a prova de

participació d'Ethereum.

En general són dues plataformes molt similars tant en el bo com el dolent. La seva

passivitat en termes ambientals és bastant alarmant mentre altres comunitats tenen

una visió més activa l'únic moviment d'aquestes dues plataformes només ha sigut

incloure altres formes de pagament, el que també els beneficia a ells. Cap mena de

programa o col·laboració o per intentar equilibrar aquest impacte com s'ha vist en

moltes comunitats els últims dos anys.
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Figura 20. (Rarible, 2022). Principals col·leccions NFT a Rarible, moltes presents també a OpenSea.

Figura 21. (Rarible, 2022). Producte allotjat a Rarible, amb opcions d’oferta de part de compradors.

5.3. Comparativa d’emissions entre plataformes

Doncs bé amb la informació contrastada es veu que els dos avantatges que fan que el

domini de la indústria sigui d’OpenSea i Rarible és la predilecció per la popular xarxa

d’Ethereum i presència en forma d’aplicació mòbil. La primera és complicada de

contrarestar i necessitaria molt més esforç, capital i temps que desenvolupar una

aplicació del seu propi ecosistema en el cas d'Atomic Hub i Mintbase. En general

aquestes dues últimes estan fonamentades de millor manera, és clar, tenint a OpenSea

com a principal referent.
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La comparativa final es tracta de recavar gràfiques i dades que quantifiquin les

emissions i ens donin una última mirada abans d’elegir plataforma i començar la

producció de la col·lecció.

Taula 1. (Github, Kyle Mcdonald, 2021). Taula d’emissions de les principals plataformes NFT en quilograms de
diòxid de carboni.

Figura 22. (Elaboració pròpia). Emissions de diòxid de carboni de les principals plataformes ecològiques WAX i
NEAR en tones.

Tot i no trobar cap informació sobre les extensions NFTs d’aquestes plataformes, per
tenir una millor comparativa veiem que sol per l’ús d’Ethereum com a principal actiu fa
que tinguin més impacte més gran que aquestes grans infraestructures blockchain que
no només s’enfoquen en NFTs. En la taula s’inclouen totes les transaccions, des de
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cancel·lacions, venda, oferta de preus, tots els passos d’un customer journey
satisfactori, però el que satura més la xarxa d’Ethereum, una amb fam d’energia.
Mintbase i Atomic Hub són els millors candidats i, amb el descobert, el pas correcte per
complir els objectius del treball.

5.4. Creació de la col·lecció eco NFT

Bé, aquest apartat tot i seguir un mètode poc ortodox i amb canvis dràstics en

producció, es pot desglossar i formalitzar d’una forma cronològica. També cal dir que

compleix tots els requisits tant visuals, com conceptuals i tècnics d’aquesta tendència

dels NFTs.

Per començar sabia que volia que les composicions fossin art 3D, la meva principal àrea

d’interès i desenvolupament en aquest grau. Tenia molta inspiració i grans referents al

mateix mercat dels NFTs per això vaig decidir fer petites notes del missatge que tenia

present. A grans trets el que volia transmetre al principi és el potencial de la relació

humana amb la natura, entre altres una que estigués en harmonia amb aquesta

prenent de referència el Biocè que ha pres tanta força durant els últims anys i que ha

estat molt present en mi en aquest últim any de la carrera. Sense buscar cap referent ni

obra concreta en la meva ment ja es dibuixaven elements orgànics, deformacions,

colors vius i imatges on l’humà no era necessàriament el protagonista. A partir d’aquí

vaig seguir aquest primer sender de la meva imaginació i vaig començar buscant

referents. Els referents artístics que en el seu moment em van inspirar més van ser

ItwasLeo i 3rdeyeview. Amb estils pictòricament diferents els dos mostraven a la seva

manera aquesta apreciació de l’humà per la natura inclús mutant amb ella en

composicions plenes de detalls en textures, materials i il·luminació.
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Figura 23. (Makersplace, 2022). Obra de ItwasLeo, artista 3D veneçolà.

Figura 24. (Youtube, 2022). Obra de 3rdeyeview, disponible un making of a Youtube.

Amb l'estètica i el missatge una mica desenvolupats era hora d'investigar els requisits

tècnics dels arxius NFTs. A través de la pàgina NFTguru vaig descobrir moltes de les

tendències i requisits d'aquests arxius. Primer la resolució d'imatge, la gran majoria de
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NFTs del mercat són d'una resolució de 1080x1080 píxels, una resolució òptima i que

funciona bé per les imatges de perfils que molts cops són utilitzats els NFTs a les xarxes.

No obstant això, recomanen doblar aquesta ràtio quadrada per una resolució de

2048x2048 píxels el que fa que tingui més qualitat i sigui més flexible a través de

diferents plataformes i xarxes socials sense incrementar notablement el pes de l'arxiu.

El pes de l'arxiu recomanen que sigui menor a 30 MB la majoria d'aplicacions tenint un

espai límit de pujada de 50 MB, però que augmentaven el preu dràsticament per cada

10 MB.

Aquesta resolució es veu als NFTs que estan tenint més èxit el 2022 col·leccions com

Bored Ape o Pudgy Penguins abans mencionades. El format de l’arxiu podia ser tan

JPG, com PNG com MP4 per vídeo. La pàgina també recomana utilitzar eines de

compressió d’imatge i vídeo si es té problemes de visualització a la plataforma i que la

quantitat de NFTs sigui menor a 15 per composició per generar aquesta sensació

d’escassetat al públic. No hi ha cap limitació d’esquema de color i en general consens

estàndard de censura.

Amb aquesta part també completada em disposava a plasmar en el canvas digital.

L’eina emprada és Blender, un programari lliure i gratuït que inclou tota la producció i

postproducció per a la creació d’imatges i animacions 3D. La versió usada, la 2.93,

inclou els motors gràfics Eevee en temps real i Cycles, dos motors amb els quals he

tingut molt tacte durant el grau igual que l’eina i moltes de les seves extensions. El

primer que vaig fer és actualitzar la càmera de l’escena als paràmetres òptims per als

NFTs, en primera instància per accelerar els temps de renderitzat d’imatges vaig ficar

1080 x 1080 píxels i una distància focal de 80 mm que s’utilitza per a retrats i molts

primers plànols. Vaig decidir fer ús de Cycles per la seva fidelitat a com funcionen els

materials i la il·luminació en la realitat. Vaig començar afegint un model 3D de pràctica

de fotogrametria, un bust d’Ada Lovelace, la primera programadora. A partir d’aquí vaig

experimentar amb els materials prenent de referència a ItwasLeo amb un fons clar al

principi, però experimentant vaig acabar optant per un escenari totalment obscur i un

bust de cristall amb dispersió.

A partir d'aquí vaig afegir una flor a dins del bust amb la idea que es veiés amb el seu

color natural i contrastes amb el reflex del vidre de l'escultura. El resultat va ser molt

diferent del que tenia al cap, en concepte es complia a la perfecció i donava aquest toc

d'harmonia amb la natura, però estèticament era dèbil i poc elaborat. Després de

diversos intents de fer la composició més interessant amb canvis d'il·luminació de

l'escenari i canvis en el material de la flor buscant un aspecte més esotèric o fora del

comú vaig optar per un canvi de materials, menys realista, però que li donava aquest

aspecte més pintoresc a l'escena. L'escena té dues llums enfocades al subjecte de

l'escena i aquestes arrabassen la seva superfície transparent. Llavors vaig canviar el
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color de la il·luminació a un verd natural i el material de la flor a un blau brillant que

potenciés la seva presència a la imatge.

Amb aquest resultat vaig estar més satisfet només li faltava quelcom, tenia aquesta

sensació plana, sense textura del fons que desentonava una mica amb el subjecte.

Volia una llum volumètrica, aquella llum que dona molt volum sobre l'objecte en el

qual infereixen els raigs, com els finestrals de les Esglésies. Després de diversos intents

que només afegien artifici i soroll innecessari a la imatge, vaig poder arribar a un

resultat satisfactori cercant tota l'escena visible en un cub invisible que donava l'efecte

desitjat. Amb això vaig renderitzar algunes versions d'entre 500 i 1000 samples,

nombre de passos per cada píxel que fa el processador o la targeta gràfica a l'hora de

renderitzar.

Figura 25. (Elaboració pròpia). Espai de treball a Blender en la conceptualització del primer NFT del treball.
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Figura 26. (Elaboració pròpia). Render final del primer NFT, imatge en format PNG.

El resultat d’aquesta primera composició em va ser satisfactòria i el feedback que vaig

rebre de companys de professió també era positiva. Apreciaven el contrast de colors,

l’efecte 2D dels contorns i que la planta reflectia les ramificacions del sistema

respiratori en una mena de relació de simbiosi amb el subjecte, una idea interessant en

la narrativa que estava intentant donar vida.

Tot i això, inspirat en fer les següents iteracions, no vaig trobar un enllaç prou

captivador per a les altres. La següent escena que vaig estar perfilant s’assemblava

molt a la primera en concepte, un altre cop la relació benigna entre l’humà i la natura.

L’estètica era diferent, tirant més pel corrent del futurisme, però un altre cop dèbil i

una creació no gaire distintiva de moltes altres. En aquesta fase em vaig adonar que el

Biocè, que ja havia explorat abans, no m’estava donant massa discursos prou

interessants per continuar per aquesta senda.
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Vaig estar cert temps amb bloqueig creatiu, havia contingut que encara m’inspirava,

però que em costava encaixar amb el que volia transmetre que també canviava amb les

diferents coses que investigava. Després d’una desconnexió en la producció vaig

desenvolupar especial interès per les composicions més distòpiques i que parlaven de

l’ara, crítiques del món actual i al que pot derivar en un futur no molt llunyà. El meu

interès doncs s’orientava més cap a l’Antropocè, l’era en la qual l’humà té total control

sobre els canvis en els ecosistemes de la Terra. Notava que els recursos derivats

d’aquest corrent m’eren molt més variats i complexos.

Molts perfils de la plataforma de dissenyadors, Behance, tractaven aquest tema d'una

forma molt cohesionada i estèticament atractiva. Aquesta plataforma és molt útil

perquè molts professionals indiquen exactament el procés creatiu i tècnic per arribar a

certs discursos. Els treballs de l'estudi Glare, del dissenyador digital Taehoon Park i la

pel·lícula d'animació japonesa Akira em van ser de molta inspiració per aquest reinici

de la col·lecció a produir. L'estètica d'aquests projectes reflexa molt l'ús de la

tecnologia sobretot la que envaeix el cos, l'ús de colors agressius com el vermell i

sobretot especial cura pel fotorealisme o en algun cas hiperrealisme. L'eina predilecta

d'aquests artistes és Cinema4D, un programari propietari molt professional, però el

veritablement important és el motor gràfic per renderitzar. Gairebé tota la indústria

domèsticament fa servir Octane, una aplicació per renderitzar en temps real amb

targetes gràfiques NVIDIA. Aquesta aplicació va fer la seva incursió a la meva eina de

confiança, Blender, el 2019 de forma totalment gratuïta i a finals de 2020 vaig

instal·lar-me tot el kernel per experimentar amb ella.

Voldria dir que, tot i treballa amb arbre de nodes com en altres motors amb els quals

estava familiaritzat, aquest era bastant diferent i la documentació en la seva recent

migració a Blender era bastant escassa. No va ser fins a principis de 2022 que vaig

començar a experimentar amb composicions més complexes i que es podien millorar

per tot el contingut didàctic que s’havia generat. Aquest experiment amb noves eines

també em va motivar a trobar un tema prou sòlid per plasmar sobre aquesta

tecnologia d’avantguarda.

La primera base d’aquest reinici va ser veure la tendència estètica dels NFTs,

col·leccionables que partien d’una base, d’un subjecte amb petites modificacions en

cada iteració que conformades el denotaven com a diferent i únic. En part d’aquí va

néixer la meva idea, vida basada en el carboni. Tot ésser sensible del planeta entra dins

d’aquesta categoria, una gran varietat d’espècies moltes de les quals també estan

desapareixent per l’acció i inacció humana. Així doncs, l'interès per mostrar espècies en

perill i espècies amb un rol vital per a la vida a la Terra va proliferar. Volia plasmar

aquesta sensació de col·leccionisme d’un objecte tangible que podia existir en la

realitat. Aquest discurs va evolucionar a la visió cínica que tenim del món, un el que tot
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té preu i un comprador. Un món en el qual la carrera i visió capitalista enverina molts

projectes i moltes ments. La mateixa indústria NFT en la seva curta vida hem vist que és

víctima d’aquest malson capitalista on en realitat són uns pocs els que estan fent

considerable capital. A grans trets Carbon Based Lifeforms és una col·lecció que forma

part d’aquest negoci, però que vol alliçonar de la vida que s’està perdent.

Bé, a partir d'aquí vaig començar a crear l'escena a Blender que em permetria

visualitzar el missatge de la col·lecció. El primer que vaig tenir en compte és crear la

sensació de col·leccionable a cada imatge. Després d'experimentar em va agradar el

concepte de crom col·leccionable, vaig modelar un contenidor de vidre rectangular

bastant fi que li donaria un efecte hologràfic a l'objecte contingut. Vaig continuar

provant com els colors afectaven el material que li havia aplicat a la superfície

modelada i el vermell era molt satisfactori. Vaig aplicar els mateixos paràmetres a la

càmera respecte a la distància focal, 80 mm, i les dimensions d'imatge 1080x1080

píxels per a renders molt més ràpids.

Figura 27. (Elaboració pròpia). Escenificació de la col·lecció Carbon Based Lifeforms a Octane.

A partir d'aquí vaig començar a buscar els subjectes per a cada composició que en

aquesta fase vaig decidir que serien quatre. Un balanç entre éssers vitals per a la Terra i

aquells més vulnerables i en perill, tots dos a mercè de l'acció humana. Aquí vaig una

selecció d'éssers vitals: plantes, abelles i coralls. En perill moltes espècies: aus,

pangolins i inclús l'humà. Vaig recórrer a Sketchfab, una biblioteca de models 3D amb

llicència creative commons que m'havia set molt útil al llarg del grau. Tenia molt clar

que només podia fer ús d'aquells models sota la llicència d'atribució amb ús comercial

permès o domini públic.
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Composició 001

La composició titulada "001" consta d'un corall, específicament el corall Scolymia

Lacera. Aquest forma part del parell que és vital per a la vida a la Terra, ja que neteja

les emissions de diòxid de carboni de l’atmosfera. Al seu torn també està en perill per

l'increment de les temperatures dels oceans i l'acidificació d'aquest. El model escollit

ha sigut proporcionat pel perfil Digital Atlas of Ancient Life a Sketchfab amb llicència de

domini públic. En voler renderitzar aquesta composició se'm va ocórrer que la millor

manera d'acreditar als respectius creadors era la seva presència al crom, en la part

frontal vaig ficar el títol, diferent informació relacionada amb el projecte i un QR que

enllaça a una visualització 3D del model en qüestió a la plataforma.

Figura 28. (Elaboració pròpia). Visualització del model 3D a Sketchfab.

Figura 29. (Elaboració pròpia). QR que enllaça al model.

La base i els elements que s’anirien repetint dotant a la col·lecció de consistència

estaven coberts, només calia renderitzar i a partir d’aquí fer els canvis necessaris.

44



Figura 30. (Elaboració pròpia). Primera iteració de la col·lecció.

Satisfet amb els resultats vaig continuar amb l’elecció dels següents models i la

reiteració de l’estructura que havia construït.

Composició 002

Aquesta composició va més enllà i tracta sobre nosaltres mateixos, el perill que

nosaltres creem. Recentment, s'ha ficat molt èmfasi al telenotícies l'estat del medi

ambient, tot i això, molts experts des de fa dècades adverteixen del que significa

aquesta degradació pels éssers humans igual que el cinema. Zones habitades

inundades en un futur no molt llunyà, sequeres, mobilitzacions massives de gent,

pèrdua d'agricultura entre d'altres més o menys catastròfiques. Aquesta composició té

a un nadó com a subjecte amb tota la seva vida al davant o no, tot això depèn única i

exclusivament de nosaltres. L'estructura és la mateixa, model de Sketchfab

proporcionat per l'usuari joekarava sota la llicència d'atribució, permès l’ús comercial.

L'únic canvi va ser fer un material i textura de pell pel respectiu motor gràfic.

45



Figura 31. (Elaboració pròpia). Segona iteració de la col·lecció.

Composició 003

Aquesta és la composició més impactant de la col·lecció i potser també la que es

promocionarà més en els diferents mitjans que publiqui l'art. En la 003 el subjecte és

l'esquelet d'un gibó adult. És d'importància perquè totes les espècies d'aquest primat

es troben en perill d'extinció. Les causes són vàries, és clar, desforestació del seu

hàbitat, la caça il·legal al sud-est asiàtic per la seva carn i el comerç il·legal com a

mascota a països com Indonèsia. La figura d'aquest model proporcionat per

l'organització Visible Ape project és impressionant i té molt nivell de qualitat. Aquesta

organització vol proveir d'una col·lecció digital de domini públic d'anatomia de primats,

scans, dibuixos, reconstruccions en 3D per veure la seva evolució.

Per al render només es va escollir un material que imités el color i la textura

característics dels ossos i en concret d'aquesta espècie.
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Figura 32. (Elaboració pròpia). Tercera iteració de la col·lecció.

La 003 és la imatge que més engagement ha tingut entre el cercle de companys als

quals els mostrava el progrés del treball i tot i que això em deia que perseguís aquest

estil, la base de la col·lecció era mostra tota mena de vida en perill i el que ens unia a

tots inclús sent tan diferents anatòmicament.

Composició 004

La composició 004 potser és la més normal de totes, la que passa més desapercebuda,

perquè és una planta qualsevol, una planta d'exterior que es pot trobar en molts llocs

amb diferents climes. Però no oblidem el vital rol de les plantes al planeta: produir

oxigen, regular la humitat del clima, ser aliment i recer per a molts animals, entre

moltes altres. I inclús sent abundants ara mateix, el futur pot ser molt diferent si no

actuem d'una forma més conscient.
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Figura 33. (Elaboració pròpia). Quarta iteració de la col·lecció.

Al renderitzar les 4 imatges a 5000 samples en una gtx 1080ti de NVIDIA tardant uns 35

minuts de mitja per render vaig quedar molt satisfet amb els resultats i vaig presenciar

en un nivell més elevat el potencial del motor gràfic Octane. Les imatges en aquesta

resolució tenien un pes de 2 MB bastant bo i allunyat del pes màxim permès a les

plataformes NFT.

De tota manera sempre es pot millorar i en aquest cas la superfície del vidre del crom

era perfecta sense cap mena d’imperfecció i això trencava una mica amb el

fotorealisme que perseguia. Vaig afegir imperfeccions, rascades i pols de forma

procedural, que s’ajustaven a la superfície. El text del crom en apropar-se es veia

pixelat i el QR no funcionava en cap de les composicions. És per això que vaig decidir

afegir 5 mm més a la distància focal, ara 85 mm, i incrementar la resolució als 2048 que

s’havien recomanat. Aquest canvi va significar pujar la durada de render a uns 48

minuts per imatge, però va augmentar la qualitat del text i va fer que el QR sigues

funcional.
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Figura 34. (Elaboració pròpia). Comparativa de millora en els detalls de les imatges.

El següent pas va ser preparar una correcció de color uniforme per a les imatges amb

l’editor Photoshop. L’esquema consta de correcció d’il·luminació pujant la brillantor

general de la imatge i en menor mesura el contrast, l’exposició i la saturació dels colors

per brindar equilibri i intensitat als colors. A més es va afegir un Color Lookup que li

donava una aberració cromàtica a les imatges.

Figura 35. (Elaboració pròpia). Comparativa de les imatges amb i sense correcció de color.
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Amb tot el postprocessat anterior, els arxius d'imatge PNG ocupaven 6 MB cada un, 4
imatges que conformaven la col·lecció de la branca Eco NFT, Carbon Based Lifeforms.
En aquesta fase ja estava llest per allotjar-la a la millor plataforma disponible segons els
objectius d'aquest treball. Els dos millors candidats eren Atomic Hub i Mintbase. Vaig
acabar optant per Mintbase després de veure opinions dels usuaris i veure un consens
general en el poc èxit que tenien les col·leccions amb un clar missatge artístic o social,
és una plataforma més per a marques amb productes digitals. A més el preu d'entrada
és lleugerament major que a Mintbase, Atomic Hub funciona per RAM al perfil d'usuari
per poder pujar contingut i aquesta RAM s'havia de comprar amb la seva criptomoneda
WAX el que també podria encarir encara més el preu per la col·lecció, ja que no es
donava un estimat del que ocuparia. Mintbase sí que dona un pes estimat, només
cobra 6,5 NEARS per botiga NFT el que serien uns 28 € i 0,25 NEARS per connectar la
teva wallet de NEAR a Mintbase.

Vaig prosseguir a crear-me una cartera NEAR i vaig comprar 38 € per poder desplegar la

botiga de la col·lecció i costejar les diferents comissions del servei. Després d'analitzar

tot el detall que es mostra de la transacció de forma transparent i pública a la seva

xarxa vaig connectar la cartera a Mintbase i vaig seguir la documentació que

proveeixen per allotjar els NFTs a la plataforma. El procés és bastant intuïtiu, tanmateix,

vaig veure petits canvis en la interfície que em va fer processar les coses dos cops

abans d'actuar. Un cop vist el procés vaig anar a la secció Launchpad i vaig desplegar la

botiga que vaig titular com la col·lecció, Carbon Based Lifeforms i se'm va cobrar

6,5/8,75 NEARS que havia comprat. A partir d'aquí va ser personalitzar la botiga amb la

col·lecció.

Figura 36. (Elaboració pròpia). Transacció de NEARs per poder allotjar la col·lecció a Mintbase, transacció
pública, detallada i inalterable a la xarxa de NEAR.
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Títol, descripció, logo, bàner, web referida i perfils de xarxes socials són algunes de les

nombroses opcions a la secció de botiga. Aquí doncs vaig crear contingut específic per

a la presentació de l'obra, però a partir del contingut i estètica que havia generat. Un

logo de 500x500 píxels i un bàner de 1500x500 píxels, arxius màxims de 2 MB. Un cop

coberta aquesta part de presentació, se'm va mostrar les opcions de forever royalties i

split revenues per a la botiga. Les forever royalties són benefici que rep el creador

durant tota la vida útil del token, inclús quan ja no és de la seva possessió. Aquesta

opció és un dels avantatges dels NFTs i funciona molt bé pels projectes col·laboratius

perquè a Mintbase es pot repartir aquest benefici en 25 carteres més sense cap

intermediari ni comissió aplicada. Aquest benefici pot ser fins a un 50% del valor del

token o la botiga. Split revenue és benefici que també es pot repartir amb les mateixes

condicions però de només la primera venda del token.

Figura 37. (Elaboració pròpia). Creació del bàner per a la botiga de NFTs per a Mintbase a Photoshop.

Aquesta part va ser bastant complicada de determinar perquè encara no sabia ben bé

els preus i temia que no es pogués canviar després. Vaig investigar com distribuir els

percentatges d’una forma correcta i seguidament vaig contrastar-los amb els d’usuaris

de la plataforma. Vaig decidir d’establir una forever royalty del 8% de la venda i una

split revenue del 89,5%, percentatges equilibrats i que donava molt més incentiu

d’entrada als compradors.

51



Amb aquestes regalies cobertes vaig poder publicar la botiga sense cap problema. La

descripció, el logo i el bàner es veien bé només quedava crear els NFTs. En la secció

Mint de la botiga vaig començar a afegir també totes les dades per al primer NFT de la

col·lecció titulat 001. L'opció més important potser és la quantitat de tokens que volia

disponibles i recordant el consell de la pàgina NFTguru, vaig considerar que 10 per

imatge era bastant equilibrat tot i encara no saber ben bé quin seria el preu final per

NFT. Aquí també va arribar el primer afer i és que l'espai màxim de pujada per arxiu era

5 MB i cada arxiu pesava exactament 6,39 MB. Vaig fer ús d'un compressor d'imatges

que va reduir cada arxiu a 1,39 MB sense perdre res més que intensitat en els reflexos

dels visos del marc de cristall. Vaig poder crear 10 NFTs de la primera obra en un sol clic

sense cap comissió de gas ni de plataforma, cap dels malsons que creen les

plataformes d'Ethereum als artistes petits. Vaig poder veure'ls a la secció NFTs de la

meva botiga. Se'm va fer estrany que en aquesta secció no pogués fixar el preu i

veure'ls disponibles, però sense cap preu era una sensació impròpia, que m’indicava

que havia fet alguna cosa malament.

Al preu, a la documentació, s'accedia des d'un botó que tenia símbol de dòlar quan

passaves el ratolí per sobre del NFT, però en el meu cas no hi havia cap botó així que

vaig consultar alguns tutorials, tanmateix, eren d'una interfície lleugerament diferent

de la meva, datada de finals de juliol. Finalment, vaig trobar l'opció Listing des del

menú dels NFTs i vaig poder accedir a la fixació del preu. Després de veure quantitat

d'obres animades i no animades i de diferents gèneres vaig veure que el preu variava

d'un NEAR com a mínim a vuit NEARs com a màxim. Un NEAR equival a

aproximadament 4.28 € i vuit serien 34.32 €. Vaig considerar que 2 NEARS o 8.54 € per

NFT era un preu just i dins dels paràmetres de preu del mercat. Vaig configurar-los com

a NFTs de venda simple tot i que permet l'opció de subhasta, bastant utilitzada a les

plataformes més populars. 10 unitats de l'obra serien uns 87 € de benefici i si es

revenen al preu que s'ajusti com a creador rebo un 8% de les vendes per sempre. A

partir d'aquí vaig crear els NFTs restants tenint 40 NFTs en total i al mercat de

Mintbase.
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Figura 38. (Elaboració pròpia). Fixació de preu del primer lot de NFTs de Carbon Based Lifeforms.

Figura 39. (Elaboració pròpia). Col·lecció completa allotjada a Mintbase amb un valor de 348,96€.

Aquest pas sense el coneixement adquirit en aquest document significa només el

listing de la col·lecció a Mintbase disponible per operacions d’intercanvi, però sabem

que ara Carbon Based Lifeforms és un contracte permanent a la xarxa de prova de

participació de NEAR; un contracte que continuaria funcionant en cas la plataforma fos

discontinuada, un que permet continuar amb les transaccions convenients i mostra tot

l’historial relacionat amb el seu contingut, NFTs. En qualsevol moment tu i jo podríem

accedir a tota la traçabilitat d’un token en concret inclús quan aquest hagués deixat de

ser de la meva possessió perquè, un altre cop, el blockchain és totalment públic però

inalterable.
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Enllaç col·lecció a Mintbase:

https://www.mintbase.io/store/carbonbasedlifeforms.mintbase1.near?tab=nfts&page

=0

Enllaç contracte a NEAR:

https://nearblocks.io/address/carbonbasedlifeforms.mintbase1.near#transaction

Figura 40. (Elaboració pròpia). Contracte de la col·lecció NFT al blockchain de NEAR en el qual es veu una visió
general de l’estat de la botiga a Mintbase a la part superior, opcions de comprar i intercanviar a la part dreta i
tot l’historial de transaccions a la part inferior.

Amb això completem els objectius del treball i finalment podem confirmar que

existeixen nombroses comunitats en vetlla de ser climàticament responsables,

nombroses col·laboracions amb institucions que no són necessàriament part de la

indústria cripto, però que la veuen com un fort aliat contra el canvi climàtic perquè

aquesta proporciona un medi d’atenció i d’acció. També reflexionem i raonem sobre les

raons de controvèrsia d’aquesta nova tendència digital i albirem el futur més sòlid i

global al qual aspira esdevenir. Irònicament, NEAR i Mintbase són dos exemples que

dignifiquen la iniciativa dels punts 13 i 17 dels ODS, mencionats també a l’apartat de

motivació, i han sigut el medi perfecte per allotjar el nostre missatge amb la col·lecció

Carbon Based Lifeforms.
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6. Conclusions

Definitivament varis dels punts tractats en aquest document mereixen molta més

atenció que els que li he donat és per això que animo als lectors investigar qualsevol

tema que els generi interès i sobretot tota la situació dels NFTs a països

subdesenvolupats, ja que és aquí on la revolució que es va començar a Occident està

innovant més. Tot el gènere cripto és un que està donant les seves primeres passes, i la

informació, tecnologia i tendències d'ara potser queden desactualitzades en molt poc

temps i soc conscient que això inclou part de l'anàlisi d'aquest document. Tot i això,

espero que els punts exposats siguin una bona guia per a algú interessat a incidir en el

món dels NFTs i el futur que vol crear, un en el que la tecnologia estigui millor

implementada i molts dels problemes tant conceptuals, com d'adopció i impacte

mediambiental siguin coses del passat.

En aquest document descobreixo que el sector NFT no és blanc o negre com el descriu

el mass media i els usuaris més habituals de la xarxa. Tota la tecnologia englobant el

blockchain i la seva indústria es troba en un gran matís d'un color més gris. L'analogia

és la mateixa que, diguem el motor dels anys trenta, un motor que, a estàndards d'ara

genera molts fums tòxics, fa un ús ineficient del combustible i té poca potència. No

obstant això, la societat i el motor actual no haurien pogut avançar i beneficiar-se

sense aquest primer pas. I això no vol dir que ignorem l'impacte que està generant la

tecnologia blockchain, però és una que en menys de vint anys ha pogut reduir molt

aquesta contaminació en nombrosos dels seus projectes líders. La indústria ha aixecat

l'economia creativa a nivells mai vists i els projectes digitals relacionats amb l'acció

climàtica tampoc havíem rebut tant suport. Moltes de les pràctiques oportunistes

generades per un descontrol de les comunitats i les plataformes s'estan veient

sufocades per mecanismes anti explotació òptims i sistemes d'alerta més eficaços. I el

Merge d'Ethereum, a dies de ser implementat, significarà reduir en més del 90% les

elevades comissions i l'impacte que genera la seva xarxa, la xarxa líder de la indústria

actuarà a favor del medi ambient i dels usuaris i artistes que no poden fer-la servir pel

seu elevat cost.

Així que lluny de ser l'únic futur de l'art i cada cop més lluny de ser un malson

capitalista, els NFTs es volen postular com una opció més del medi que cal·la més en els

natius digitals. La seva incursió a Àfrica i Llatinoamèrica democratitza l'art normalment

relacionat amb les galeries i els cercles d'elit, una fita que sembla passar

desapercebuda, però que té molts avantatges com el descobriment de nou talent i

ingrés de capital per a la gent en contexts on l'art és marginada.
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Els objectius proposats pel projecte considero que s'han complert satisfactòriament, el

document presenta plataformes i comunitats senceres que comparteixen la visió

exposada en el treball, l'expandeixen i generen espais per tota mena d'art: comercial,

experimental, col·laborativa, expositiva, ecologista, entre moltes altres. En un principi

pensava que no hi hauria tanta varietat, però considero que un gran nombre d'artistes

digitals se sentirien còmodes almenys en una de les desenes que hi ha. Dit això, reitero

que no considero que els NFTs es troben en una fase òptima en part pels seus

problemes conceptuals i perquè també soc una persona que aprecia l'art material; les

imperfeccions i totes les sensacions que produeix una obra física i per això entenc el

raonament de molts detractors, tot i això, soc molt optimista quan veig que s'ha

utilitzat el medi per produir una pel·lícula, per finançar actes caritatius i en general

mantenir la tecnologia evolucionant mentre formem vincles, virtuals, però vincles al

final. Per tant, respecto qualsevol posició induïda en els arguments exposats; no

obstant això, reitero la segona regla de l'economia creativa: "En una revolució del

sector no confonguem els primers resultats amb els resultats definitius".
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