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Introducció

L'animació ja ha complert més de 100 anys, fet que ha conduït a una reflexió

sobre el sentit d'aquesta peculiar forma de narrar amb imatges, amb imatges

que no provenen del món "real". Aquesta reflexió ha fet preguntar-nos quin és

el seu moment, quines són les seves possibilitats. Com que aquesta assignatura

es titula Cinema i vídeo d'animació, començarem pel principi, i al principi fou

el cinema.

En el cinema convencional, tècnicament anomenant "d'acció real", el movi-

ment de les imatges és preexistent, ja que s'enregistren en una pel·lícula, i cada

fotograma constitueix un instant detingut d'aquest moviment. En canvi, en

el cinema d'animació el moviment no existeix prèviament, sinó que es genera

durant la projecció. D'aquí ve l'habilitat essencial requerida per un animador:

saber imaginar el moviment. Norman Mac Laren ho expressava dient que el

cinema d'animació és, sobretot, "el moviment dibuixat, no uns dibuixos que

es mouen". (Berenguer, 1995).

Tots els artistes, productors i agents implicats en el cinema d'animació l'han

definit a la seva manera: tant des dels estudis nord-americans com des dels

experiments més avantguardistes, i des de Walt Disney fins als creadors de

l'escola del Zagreb a Croàcia, tots coincideixen en una cosa: l'animació no és

un moviment natural o mimètic, sinó un moviment�creat, expressiu, que

confereix vida als dibuixos. Així ho expressava l'escola del Zagreb:

"Animation is protesting against rigid forms. Animation, which only conveys natural
movements, cannot be creative animation. Animation is a technical process the result of
which has to be creative. Animation means breathing spirit and life into a drawing, not
by simply copying reality but by giving it a design. Life is warmth. Warmth is movement.
Movement is life."

I. Petzke (1996). 40 years of Animation made by Zagreb Film.

Aquesta particular forma audiovisual ha obeït a diferents propòsits i s'ha adap-

tat a les diferents necessitats comunicatives, des del cinema fins a la televisió,

del format educatiu al publicitari i d'entreteniment. Actualment, encara que-

den molts més racons per explorar d'aquesta disciplina –no solament cinema-

togràfica– que esdevé, al seu torn, una petita indústria, comparada amb la in-

dústria cinematogràfica en general. Es per això que el plantejament d'aquesta

assignatura es presenta panoràmic, i tracta d'oferir una visió tan completa com

sigui possible, però al mateix temps focalitzada en tres eixos que determinen

tres àmbits d'importància crucial. Aquests tres focus són necessaris, si més no,

per familiaritzar-se amb el complex univers de l'animació. Concretament són:

la història de l'animació, la producció de l'animació, i la pràctica de l'animació.

http://www.fh-wuerzburg.de/petzke/zagreb.html
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Així doncs, aquesta assignatura no és un curs d'història, però dóna compte

d'algunes de les fites més importants en el desenvolupant de l'animació, així

com de la seva evolució. Tampoc no és un curs per a convertir-se en anima-

dor, però permet conèixer les diferents tècniques i desenvolupar una primera

pràctica. Finalment, tampoc no és el manual del productor, però conté una

explicació exhaustiva de tot el procés de producció d'una sèrie d'animació,

des d'un punt de vista molt realista, que és el de la indústria de l'animació en

aquest país.

Aquesta filosofia respon, a més a més, al sentit multidisciplinari de l'àmbit de

l'animació i al moment en què vivim. Aquest sentit multidisciplinari es dóna

per la integració de diferents aspectes i perfils professionals que van des d'allò

purament artístic fins a la gestió, i el vessant tecnològic. Aquest últim aspec-

te és fonamental en aquests moments, ja que les possibilitats de l'animació i

l'audiovisual en general, per causa de les tecnologies, es fragmenten i es mul-

tipliquen en diferents formats i suports.

En última instància, l'objectiu que persegueix aquesta assignatura és que

l'estudiant obtingui una visió panoràmica de l'univers de l'animació com a

disciplina creativa, com a mitjà i com a indústria, que li permeti percebre la

seva evolució i al mateix temps desenvolupi una capacitat crítica a partir de

la seva pràctica personal.
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Objectius

L'estudiant, després d'haver treballat els continguts d'aquest material didàctic,

ha d'haver assolit els objectius següents:

1. Conèixer el desenvolupament històric del cinema i vídeo d'animació i va-

lorar les aportacions realitzades al llarg del temps.

2. Apreciar els canvis estilístics, narratius i tecnològics experimentats en

l'àmbit de l'animació.

3. Aprendre el procés de producció d'una sèrie d'animació i conèixer totes les

seves fases i variables.

4. Valorar els diferents perfils professionals implicats en la indústria de

l'animació.

5. Conèixer i identificar les diferents tècniques d'animació que existeixen

avui en dia.

6. Aplicar pràcticament alguna de les tècniques d'animació.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Història de l'animació
Gemma San Cornelio Esquerdo

1. Fase inicial: dels orígens als primers estudis

2. Període d'establiment i expansió

3. Consolidació de l'animació com a disciplina

4. Nous formats i creacions

5. Impuls tecnològic i comercial

6. Revitalització del sector

7. Perspectives obertes per al nou mil·lenni

Mòdul didàctic 2
El procés de producció en l'animació
Daniel Martínez Dalmau

1. Creació

2. Preproducció

3. Producció

4. La postproducció

Mòdul didàctic 3
Tècniques d’animació
Daniel Pitarch Fernández

1. La il·lusió de moviment i el cinema

2. Principis i elements bàsics de l'animació fotograma a fotograma

3. Tècniques d'animació

4. Estètiques de l'animació



CC-BY-NC-ND • PID_00191483 7 Cinema i vídeo d'animació
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