
 

 

 

 

 

 

Sessió Klub de Lectura 4: 22 de gener de 2020 

El futuro es ahora. Un viaje a través de la realidad virtual de Jaron Lanier  

(Editorial Debate) 

 

Nota: Lectura vinculada a l’exposició «Videojocs» 

 

A través del fascinant recorregut d’una vida dedicada a la tecnologia, Jaron Lanier exposa 

la capacitat de la realitat virtual per ilꞏluminar i amplificar la comprensió que tenim de la 

nostra espècie i ofereix als lectors una nova perspectiva sobre com el cervell i el cos humà 

es connecten al món. 

 

En entendre la realitat virtual com una aventura tant científica com cultural, Lanier demostra 

el component humanístic que aquesta aporta a la tecnologia. Si bé els seus llibres anteriors 

oferien una visió més crítica de les xarxes socials i d’altres manifestacions de la tecnologia, 

a El futuro es ahora l’autor argumenta que la realitat virtual pot fer que la nostra vida sigui 

més rica i més completa. 

 

Una obra que no només ens mostra què vol dir ser humà en aquesta era de possibilitats 

tecnològiques sense precedents, sinó que també uneix la dimensió tecnològica amb la 

nostra experiència corporal. 

 

 

L’autor 

 

Jaron Lanier és expert en informàtica, músic, artista gràfic, escriptor i una de les cent 

personalitats més influents del món l’any 2011 segons la revista Time. És molt conegut en 

el camp de la informàtica pels seus treballs sobre la realitat virtual (concepte que va 

encunyar ell), i que li van valer el guardó al Lifetime Career de l’IEEE el 2009. En un article 

de la revista Wired se’l defineix com «la primera figura de la tecnologia que ha aconseguit 

la fama en la cultura contemporània». 

 



 

 

Ha treballat tant en entorns acadèmics, sobretot en relació amb Internet, com en el sector 

privat, participant en la creació d’empreses que van acabar comprades per Oracle, Adobe i 

Google. Va obtenir un doctorat honoris causa de l’Institut de Tecnologia de Nova Jersey el 

2006. Avui dia treballa a Microsoft en projectes encara secrets. L’Enciclopèdia Britànica l’ha 

inclòs a la llista dels tres-cents inventors més importants de la història. El seu llibre Contra 

el rebaño digital (Debate, 2011) va ser un èxit internacional. 

 


