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1. Arrels històriques

1.1. Antecedents

Des dels seus orígens, l'ésser humà ha tingut la necessitat d'expressar-se i de

comunicar-se, i la imatge és un canal a què ha recorregut sempre. Ja en les

primeres manifestacions plàstiques de la prehistòria s'observa que l'anàlisi i la

representació del que era considerat signe de l'essència de la creació i de la vida

(el moviment) formaven part d'aquestes primeres necessitats de l'individu.

Com succeeix sovint amb molts dels llenguatges contemporanis, es poden tro-

bar precedents (protohistòria) de l'animació en els temps més remots. Les om-

bres del món extern, projectades per una foguera, sobre una paret al fons de la

caverna de Plató, poden semblar la gènesi del cinema o dels dibuixos animats.

L'origen mateix del dibuix, segons la mitologia grega, es deu a un personatge

que en voler retenir la imatge del seu amant abans de partir es va valer de

l'ombra del seu perfil, projectada pel sol ponent, sobre una paret per a resse-

guir-lo i, així, perpetuar-ne la presència. El teatre d'ombres, tradicional en la

cultura xinesa, amb la projecció de formes fetes a partir de la gesticulació de

les mans sobre un llençol, o de les siluetes de papers retallats, és immemorial.

Fins i tot en les imatges estàtiques, el desig del moviment s'expressa en les

diferents cultures, per mitjà de la descripció d'accions en seqüències gràfiques

o de la utilització de línies cinètiques.

Temàticament, el desig d'animar la matèria inanimada s'expressa, doncs, en

les bases culturals de la humanitat, no solament en el Gènesi, en què el primer

home és modelat amb argila, a la qual insufla vida l'alè diví, sinó en els mites

de l'origen de cultures molt diverses. El reflex d'aquest desig immemorial ha

perviscut al llarg de tota la història de la humanitat gràcies a la llegenda i la

literatura, i és un tema recurrent de tot tipus de narratives.

A les pintures de les coves de Lescaux (França), descobrim no sols la forma

dels animals allà representats, sinó també el seu comportament i les seves ac-

cions. La posició de les potes i els caps inclinats expressen l'esforç muscular

que comporten l'acció i el moviment. Podem deduir d'aquestes imatges quina

era la vida i l'ambient en què es desenvolupava la societat d'aquells temps. És

la síntesi de la captació dels diferents moments que defineixen la impressió de

l'encadenament dels moviments.
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A les coves d'Altamira (Espanya) observem un fet similar: els senglars i els

bisons apareixen representats amb sis o vuit potes en diferents posicions que

ens suggereixen un moviment encara més real.

http://www.youtube.com/watch?v=uvqLujgcLyI

A partir d'aquest punt, anem descobrint, al llarg de la història de l'art, repetides

mostres dels intents que ha dut a terme l'ésser humà per plasmar la fugacitat

del temps tractant sempre d'aportar vitalitat a les formes, de representar una

acció seqüenciant-la en diferents imatges successives.

Però caldrà esperar fins al final del segle XIX per a descobrir quin és el fet físic

que fa possible la captació del moviment: el resultat de les investigacions en

aquest camp permetrà arribar a registrar i projectar la restitució del moviment.

El 28 de desembre de 1895, en el subterrani del Gran Cafè del Boulevard des

Capucines de París, els germans August i Louis Lumière duen a terme el que es

considera la primera projecció cinematogràfica. Aquell dia marca el naixement

de la cinematografia. La tècnica cinematogràfica, tanmateix, no és el fruit

d'un sol invent, sinó el resultat de diferents investigacions que, combinades,

possibiliten el registre del moviment i la seva projecció.

August i Louis Lumière

http://www.youtube.com/watch?v=uvqLujgcLyI
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Una de les tècniques de representació més antiga és la projecció d'imatges mit-

jançant la llum. No se sap en quina data concreta es va inventar la llanter-

na�màgica, però ja al segle XVII s'elaboraven estudis sobre el fenomen de la

refracció de la llum a partir de lents.

El jesuïta Athanasius�Kircher va construir una llanterna màgica amb una càmera fosca,
un mirall i lents òptiques. A l'interior de la càmera va col·locar diverses espelmes per
crear un focus de llum i, davant d'aquest focus de llum, va anar situant, sobre un suport
horitzontal, una sèrie de pintures que, per transparència, quedaven projectades sobre una
paret d'una habitació a les fosques.

El 1644, Kircher va publicar l'article "Ars magna lucis et umbrae" ("L'art de la

llum i l'ombra"), en què explicava el fenomen de la projecció de la llum a

través de lents òptiques i miralls, la reflexió i la refracció que aquesta produeix,

i relacionava aquests conceptes amb la naturalesa de la visió i l'estructura de

l'ull.

La fase següent en el desenvolupament d'aquestes investigacions va ser la in-

venció d'un projector que presentava imatges en moviment. Gaspar�Schott,

alumne de Kircher i també jesuïta, va escriure un tractat en el qual introdu-

ïa algunes variacions dels estudis de Kircher que els milloraven. La princi-

pal d'aquestes variacions va ser el canvi en la forma del suport on se situa-

ven les imatges. En lloc d'una tira horitzontal d'unes mides limitades, Schott

col·locava les imatges sobre un suport de forma circular. En projectar aquestes

imatges ràpidament i continuadament, s'estableix entre elles una relació visu-

al que dóna pas a la sensació de moviment sense fi.

La primera persona que va dibuixar un moviment concret basant-se en aquest

principi, és a dir, que va dibuixar una imatge�animada, va ser el físic holandès

Pieter�Van�Musschenbroek. El 1736, Musschenbroek va presentar una sèrie

de dibuixos d'un molí de vent en què les aspes del molí, dibuixades en fases

progressives, completaven el cicle de rotació. En adaptar la proposta de Schott

i projectar les imatges ràpidament va quedar establerta la relació entre una

imatge i la següent: gràcies a la persistència de la visió (persistència retiniana),

es va crear la il·lusió òptica que les aspes giraven contínuament.

Després de l'experiment de Musschenbroek, es van succeir diverses investiga-

cions que tenien com a punt de partida aquest mateix principi. Però no va ser

fins al final del segle XIX quan es van arribar a establir els principis científics

de la captació del moviment. El 9 de desembre de 1824, el matemàtic anglès

Peter�Mark�Roget va exposar la definició científica d'aquest fenomen davant

dels membres de la Royal Society de Londres. Roget va construir un aparell

senzill per demostrar les seves conclusions, un dispositiu que es podria con-

siderar l'avantpassat de les "joguines" òptiques posteriors. Roget, tanmateix,

es va limitar a aplicar les seves investigacions a l'àmbit de la seva disciplina.

Els seus estudis van tenir, no obstant això, una influència determinant en els

treballs d'investigadors posteriors com, per exemple, del físic anglès Faraday

i, sobretot, de Plateau, considerat l'autèntic pioner del dibuix en moviment.



CC-BY-NC-ND • PID_00196977 8 L'expressió del moviment

En el segle XIX es van dur a terme les investigacions que conduirien al cine-

matògraf. Aquestes investigacions es basaven en tres eixos principals: l'enllaç

d'experiències visuals per a restituir el moviment per mitjà del dibuix, el per-

feccionament de les tècniques de projecció i la fotografia.

El 1878, Edward�Muybridge va descompondre el moviment utilitzant la fo-

tografia: va situar dotze càmeres fotogràfiques al llarg del trajecte que recorre-

ria un cavall. Jules�Marey, metge apassionat per la mecànica, va fabricar un

arsenal d'aparells destinats a registrar el moviment. Captivat per l'experiència

de Muybridge, va fabricar un aparell que permetia fer dotze fotografies en el

transcurs d'un segon: el va anomenar fusell fotogràfic. El 1888, Marey va inven-

tar la cronofotografia, una tècnica que permetia impressionar imatges con-

secutives sobre paper sensibilitzat. Un parell d'anys més tard, el 1890, la im-

pressió es va fer ja sobre pel·lícula sensibilitzada. Les primeres pel·lícules de la

història del cinema van ser, doncs, les que Marey va fer a partir de 1888.

Georges�de�Meny, després de col·laborar amb Marey del 1881 al 1894, va trac-

tar d'explotar comercialment la cronofotografia i va orientar els seus estudis

cap a la síntesi del moviment; d'aquesta manera, va establir les bases per a la

construcció del cinematògraf dels germans Lumière.

Marey es va continuar servint de la cronofotografia per a estudiar el moviment

(el vol dels ocells, el moviment dels insectes, la locomoció humana i animal,

els objectes en moviment, etc.) i les seves investigacions científiques van apor-

tar els fonaments tècnics d'un nou art que ell probablement no havia ni so-

miat: el�cinema.

Lluny del que podria semblar, el cinema no va fer desaparèixer el mitjà grà-

fic del dibuix com a eina de representació i anàlisi del moviment, sinó tot el

contrari.

Aquest mitjà que tant havien utilitzat els seus inventors va continuar sent el

suport que va permetre establir les bases del que actualment coneixem com

la tècnica�d'animació. La captació de les formes en moviment, és a dir, la

concreció de les relacions entre temps, espai, ritme, volum, caracterologia,

etc., continuen sent objecte d'investigació i experimentació, de manera que

es poden desenvolupar noves tècniques per a la resolució de la restitució del

moviment.

El cinema de vegades ha estat un mitjà per a animar personatges i mites de

l'imaginari col·lectiu. És el cas del Golem en la tradició jueva, un ninot tosc de

fang animat per la paraula trobada a partir de la càbala, o també de Frankens-

tein, cadàver ressuscitat per la pseudociència literària. Es tracta de mites que

perviuen en la cinematografia contemporània, en mil variants. Són exemple

d'ells els replicants de Blade Runner o els robots biotecnològics humanitzats

per evolució de la intel·ligència artificial.
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La pel·lícula més coneguda de les tres que va fer Paul Wegener sobre el tema del Golem va
ser precisament l'última Der Golem, wie er in die Welt kam, codirigida per Wegener i Boese
i amb, pràcticament, el mateix repartiment que en les dues versions anteriors (Der Golem,
1915 i Der Golem und die Tänzerin, 1917). El gabinet del Dr. Caligari (Das Kabinett des Doktor
Caligari) de Robert Wiene és considerada la primera pel·lícula del corrent cinematogràfic
denominat expressionisme alemany o caligarisme. Tanmateix, encara que generalment es
data el 1919, oficialment té la mateixa data de producció que El Golem de Wegener.

El Golem (1920) de Paul Wegener

Dr. Frankenstein (1931) de James Whale la primera versió cinematogràfica de la novel·la
de Mary Shelley. James Whale portaria a la pantalla tot un clàssic: El Dr. Frankenstein.
La pel·lícula, l'anava a protagonitzar Bela Lugosi, però va rebutjar el paper, ja que no
volia suportar el maquillatge i la màscara. Whale llavors va proposar un desconegut Boris
Karloff.

Dr. Frankenstein (1931) de James Whale

Blade Runner (1982), de Ridley Scott. Les companyies de biotecnologia han aconseguit
dissenyar homes genèticament, éssers artificials anomenats replicants.

http://spanish.imdb.com/title/tt0004026/
http://www.imdb.es/title/tt0004026/
http://spanish.imdb.com/title/tt0176776/
http://spanish.imdb.com/title/tt0010323/
http://spanish.imdb.com/title/tt0010323/
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Blade Runner (1982) de Ridley Scott

Entre els precedents que anunciaven, d'alguna manera, l'aparició del cinema i

l'animació, cal fer referència a l'extensa tradició de jocs òptics desenvolupada

a Europa a partir del segle XVIII. Jocs molt populars que es basaven, sense cap

pretensió científica ni tècnica, en la il·lusió del moviment. El més universal

de tots ells, potser sigui el que consisteix en una cartolina en què es dibuixa

en una cara un ocell i en l'altra, una gàbia. Fent girar vertiginosament aquesta

cartolina davant de l'ull, l'espectador veu l'ocell dins de la gàbia.

Aquesta tradició de jocs visuals culmina en el zoòtrop, artefacte visual inven-

tat per l'anglès William�George�Horner el 1834. Consisteix en un tambor, que

té per la part interior una tira amb els dibuixos d'una seqüència que desglossa

una acció en moviment. L'espectador mira des de fora cap endins per unes

escletxes. Quan es fa girar el tambor, l'acció representada a la tira gràfica es pot

veure en moviment. Va ser tremendament popular en l'època i es considera

un dels precedents de l'animació.

Però el concepte d'animació a què es vol fer referència és molt més jove i con-

cret. De fet, neix de les convulsions, en el camp de la imatge, que es van iniciar

al final del segle XIX i el principi del XX, juntament, i sovint de manera indife-

renciada, amb el cinema i altres llenguatges d'expressió artística com el còmic.

Aquesta indiferenciació es deu al fet que, en les mixtures dels inicis, els pi-

oners de l'animació s'hi van interessar després d'anys d'experiència en altres

camps de l'expressió artística. Sovint, devien veure en l'animació la possibili-

tat d'ampliar, amb una finalitat o una altra, les seves experiències precedents.

En molts casos, a més, compaginaven la producció d'animacions amb els seus

oficis anteriors.
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1.2. La fotografia

En el camp de la tècnica va resultar clau la invenció de la fotografia.

L'etimologia de la paraula fotografia és per si mateixa prou expressiva; d'arrel

grega, és formada per dos conceptes: photos, que significa 'llum', i graphis, que

significa 'dibuix'. Ara bé, abans que s'anomenés fotografia, la tècnica de captu-

rar imatges de la realitat per a imprimir-les sobre una superfície emulsionada

es va denominar daguerreotípia, en honor de qui inicialment passava per ser-ne

l'inventor, el francès Louis�Daguerre (1787-1851), que havia perfeccionat des-

cobriments anteriors de Joseph-Nicéphore�Niépce (1765-1833), el qual con-

temporàniament n'és considerat l'inventor.

En realitat, es pot considerar que els inventors de la fotografia no feien més

que arribar a la conclusió de les inquietuds i les investigacions iniciades en ple

Renaixement, les quals havien d'esperar que la ciència química, l'òptica i la

mecànica arribessin a un punt de maduresa determinat. Entre el segle XVI i el

XIX van ser molts els artistes i els científics que no es van deixar d'interessar,

i obtenir-hi resultats, pel que es va anomenar càmera�negra (ja descrita per

Leonardo da Vinci) i la llanterna�màgica, ja descrita en el segle XVII.

Així com la invenció de la fotografia va revolucionar els conceptes i la pràctica

dels artistes plàstics, que fins llavors gaudien del privilegi de ser els únics cre-

adors d'imatges gràcies a les pràctiques artesanals, també va donar ales a nous

llenguatges, principalment, al cinema i a l'animació. Assolida la possibilitat de

capturar imatges de la realitat i d'imprimir-les sobre una superfície estable, el

pas següent i inevitable havia de ser dotar-les de moviment.

Així, cap al 1873, Edweard�Muybridge (1830-1904), nascut a Anglaterra i emi-

grat als Estats Units, va iniciar la recerca del moviment a partir de la fotografia

de persones i animals, mitjançant l'ús sistemàtic de tantes càmeres de fotogra-

fiar com imatges s'haurien de capturar d'un moviment, i es va valer de trucs

per sincronitzar-les. Les seves seqüències de fotografies, muntades i projecta-

des a la velocitat convenient, produeixen ja la sensació de captura del movi-

ment real.

Desglossament de moviment típic de Muybridge, obtingut mitjançant l'ús simultani de tantes càmeres com fotos componen la
seqüència.

1.3. Els pioners de l'animació

Es dóna la paradoxa que alguns dels descobriments més importants tècnics

que van donar peu al cinema van ser aportats per un animador de dibuixos,

per a molts el pare dels dibuixos animats, Émile�Reynaud, que el 1888 va pre-



CC-BY-NC-ND • PID_00196977 12 L'expressió del moviment

sentar al públic la primera pel·lícula d'animació de dibuixos, en el seu théâtre

optique, pocs anys abans que els germans Lumière presentessin la primera

pel·lícula d'imatge real, la sortida dels obrers d'una fàbrica de Lió, el 1895.

Presentació de la pel·lícula Salida de los obreros de la fábrica dels germans Lumière,
filmada el 1895.

¡Pobre Pierrot! (Pauvre Pierrot!, títol original en francès) d'Émile Reynaud, estrenada el novembre de 1892.

¡Pobre Pierrot! (Pauvre Pierrot!, títol original en francès) és una pel·lícula de di-

buixos animats d'Émile Reynaud que es va estrenar el novembre de 1892, al

Museu Grévin de París, i es va projectar ininterrompudament fins al febrer

de 1894 mitjançant el teatre òptic, sistema d'il·lusió de moviment, inventat

pel mateix autor, que projectava una pel·lícula, per retroprojecció, sobre una

pantalla translúcida i la feia passar davant d'una font de llum dotada d'un sis-

tema de miralls.

Són molts, per no dir tots, els animadors pioners que procedeixen del camp

de les arts plàstiques, empesos per les conquestes tecnològiques del segle XIX,

però especialment, per aquest desig intemporal d'animar l'inanimat. Carica-

turistes, pintors i dibuixants, fascinats tots per la possibilitat del moviment. El

cas més exemplar, l'aporta la biografia de Winsor�McCay (1869 o 1871-1934),

un dels principals pioners tant del còmic com de l'animació, que fins al 1911

¡Pobre Pierrot!

La història desenvolupa una
trama còmica entre els perso-
natges extrets de la Comme-
dia dell'Arte italiana: Arlequí,
Pierrot i Colombina. Els dos
protagonistes competeixen
per l'amor de Colombina, si bé
aquesta mostra el seu rebuig
cap a Pierrot i es queda al final
amb l'amor d'Arlequí.
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va publicar, en les pàgines del New York Herald, la seva principal aportació a la

història del còmic Little Nemo in Slumberland. Amb aquesta obra va investigar

i va establir gairebé tots els conceptes en què es basarà el còmic modern.

Normalment, es considera que el concepte de còmic com a llenguatge

expressiu es refereix a la fusió d'imatges i textos en un mateix espai, la

vinyeta, i a la successió d'aquestes en tires o organitzades en pàgines,

per a explicar una història (historieta).

Aquests dos llenguatges primaris, imatges dibuixades i paraules escrites rela-

cionades, s'havien utilitzat des de sempre, des de les llegendes gràfiques que

emergeixen de les boques d'alguns personatges en la pintura romànica o gòti-

ca fins a les auques populars en què unes frases o uns versos, situats al peu del

dibuix, fan un tot expressiu amb el dibuix.

Bàsicament, el còmic modern aporta la sistematització en la relació imat-

ge-text, i també la seva publicació per lliuraments fixos en un nou suport,

els diaris. McCay publica la seva obra en el període de formació d'aquest nou

llenguatge i el determina, els seus primers lliuraments de Little Nemo in Slum-

berland en el New York Herald, inicialment, presenten els textos escrits en totes

les formes possibles amb relació al dibuix: textos al peu de la vinyeta, a tall

d'auca tradicional; textos emmarcats en finestres dins del dibuix, els anome-

nats textos de suport, i diàlegs escrits dins d'entrepans. En els primers mesos de

la publicació de la seva pàgina dominical, hi ha un procés de síntesi de tota la

informació escrita fins a arribar a la vinyeta únicament constituïda per imat-

ges i textos dins d'entrepans, a la manera del còmic modern.

D'altra banda, la vinyeta de McCay té sempre un caràcter teatral, la seva se-

qüenciació es desenvolupa dins d'un pla general continu que li permeten un

ús espectacular de la perspectiva i de la representació de tot tipus de trucs vi-

suals de manera que només és possible dins del context del seu tema narra-

tiu, Slumberland, el país dels somnis. La seva experimentació arriba a l'extrem

de convertir en recurs narratiu els elements físics de les vinyetes, així, en el

lliurament de l'1 de desembre de 1907, podem veure que a Nemo i als seus

col·legues famèlics i esgotats davant de les portes tancades del menjador del

palau, a un pas de morir d'inanició, se'ls ocorre arrencar les línies del rectangle

que determina la vinyeta i utilitzar-les per a fer caure les lletres gruixudes que

componen el titular de la pàgina, com si amb pals fessin caure pomes d'un

arbre, es mengen les lletres i acaben tips i tremendament inflats pel gran tiberi.

Sorprès per les seves obesitats, un personatge es pregunta: "De què deuen estar

fetes aquestes lletres?". I Nemo respon: "Que jo sàpiga, de tinta d'impremta!".
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Vinyetes d'una pàgina de Little Nemo in Slumberland del The New York Herald publicada el 31 de desembre
de 1905.

Coincidint amb els últims lliuraments de Little Nemo in Slumberland, el 1911,

McCay va presentar la versió animada de les aventures oníriques del ma-

teix personatge en una pel·lícula de tres minuts de durada. La seva pel·lícula

d'animació de dibuixos més famosa és, tanmateix, Gertie the Dinosaur (1914),

de 18 minuts.
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Fotograma de Gertie the Dinosaur de 1914. Procedència: Aldo Garzanti Editore, 1969

El còmic modern va néixer a l'empara dels diaris, que van trobar en aquest

mitjà una plataforma ideal de difusió, pels beneficis del llenguatge gràfic entre

un públic semianalfabet o que dominava escassament l'idioma, especialment

en els babèlics Estats Units. El cinema d'animació i el cinema en general van

trobar el seu lloc d'expressió a les barraques de fires ambulants, una vegada

més, mitjançant una fusió de llenguatges expressius. Sovint, l'absència d'àudio

de les primeres pel·lícules es compensava amb improvisacions musicals al pi-

ano i amb explicacions que un narrador anava efectuant en directe sobre les

imatges projectades. McCay va anar més enllà en aquests plantejaments in-

troduint la teatralitat. A Gertie the Dinosaur, la part inferior esquerra dels fo-

togrames de la pel·lícula és en blanc. Aquest espai es reservava per posar-s'hi

ell en persona, disfressat de domador i, amb un fuet a la mà, dirigia les accions

del dinosaure animat, davant d'un públic extasiat per la novetat.

Dins d'aquesta barreja de disciplines en els pioners, són igualment expressives

les aportacions de Max�Fleischer (1883-1972), que va fer animacions de di-

buixos "calcant" els moviments sobre imatges cinematogràfiques capturades

de la realitat. Aquest sistema, el va patentar com a rotoscòpia el 1917; i a

la inversa, també va inventar el rotògraf per fusionar dibuixos animats en

pel·lícules d'imatge real. També va presentar la primera pel·lícula de dibuixos

amb l'àudio incorporat, el 1924. Primícies aquestes que, anys més endavant,

es va adjudicar Disney. Destaquen igualment els noms dels alemanys Lotte

Reiniger (1899-1981), pionera del cinema, coneguda per les seves pel·lícules

d'animació de siluetes retallades, i Oskar�Fischinger (1900-1967), pintor, ani-

mador i realitzador de cinema.
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Lotte Reiniger

Per la seva banda, Quirino�Cristiani (1896-1984), argentí, va ser caricaturista

i animador, i va dirigir el primer llargmetratge de la història dels dibuixos ani-

mats, El apóstol (1917). William�Hanna (1910) i Joseph�Barbera (1911-2006),

ja van ser dibuixants destacats abans de dedicar-se al cinema d'animació. En el

seu moment, van ser els principals productors de dibuixos animats per a la in-

dústria de la TV. També provenia de les arts aplicades a la publicitat el creador

de l'empresa de dibuixos animats més important de tots els temps, Walt�Dis-

ney (1901-1966). En la geografia de l'altra gran potència mundial del còmic i

l'animació, el Japó, destaca Osamu�Tezuka (1928-1989), mestre d'animadors

i dibuixants de manga.

Blancanieves y los siete enanitos (Walt Disney)

Metrópolis (Osamu Tezuka)

Finalment, en alguns països de l'àrea soviètica, i en diferents moments, es va

fomentar la indústria de l'animació, de manera que, en no dependre estricta-

ment de la demanda del mercat –era l'estat qui la fomentava, produïa i/o sub-
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vencionava–, va ser possible una actitud molt més experimental. I això des del

punt de vista plàstic i conceptual, de manera que el resultat va ser una gran

profusió d'híbrids dels diferents llenguatges.

És molt interessant, sobre això, el cas de  (1912-1969). Titellai-

re, il·lustrador, dissenyador d'escenaris i animador txec. La producció de

pel·lícules d'aquest autor es va basar principalment en l'animació de titelles

articulables.

Tanmateix, dins del món capitalista, l'animació no sempre ha estat directa-

ment relacionada amb el mercat, ni dirigida a un públic massiu. Així, en el cas

dels artistes plàstics, l'animació sovint ha estat vista com una extensió de la

seva pràctica en altres suports més tradicionals, el dibuix, la pintura... la qual

cosa ha donat com a resultat obres en moviment de caràcter experimental,

amb freqüència abstracte, bàsicament relacionades amb la pintura o les arts

escèniques (Oskar�Fischinger, Len�Lye, Norman�McLaren, etc.).

Oskar Fischinger
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Norman McLaren

1.4. Dibuixos animats o cinema d'animació?

Contemporàniament, es recomana parlar de cinema�d'animació i no de ci-

nema de dibuixos animats, per més que dibuixos animats continuï gaudint del

privilegi popular. La recomanació és justa, a part de la precisió lingüística, per-

què, a més dels dibuixos, des dels orígens de l'animació s'han animat tot tipus

de coses igualment estàtiques.

Georges�Méliès (1861-1938) pioner del cinema fantàstic va presentar el 1902

Viaje a la Luna, pel·lícula en la qual s'empraven escenografies teatrals i tot tipus

de trucs d'il·lusionisme basats en recursos d'animació. James�Stuart�Black-

ton (1875-1941) i Segundo�de�Chomón (1871-1929) van fer una extensa ex-

hibició d'animació d'objectes a les seves respectives pel·lícules The enchanted

drawing (1900) i Princess Nicotine (1909), de James Stuart Blackton, i El hotel

eléctrico (1908), de Segundo de Chomón. L'animació d'objectes, en general, es

feia fotografiant els objectes fotograma a fotograma, i s'hi introduïen petits

canvis en la posició, o bé per substitució d'objectes entre fotogrames. També

van utilitzar les projeccions d'imatges estàtiques o de seqüències fílmiques so-

bre transparències teatrals, als decorats de les seves pel·lícules, per a crear el

que anomenaven fantasmagories. Tots aquests recursos tenen un parangó clar

amb el que avui anomenaríem incrustació d'imatges i, sobretot, stop-motion,

tècnica d'animació fotograma a fotograma en què es basa l'animació de plas-

tilina, l'animació de titelles articulables, de cartolines retallades, etc.
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A l'esquerra, fotograma de Viatge a la Lluna (1902) i a la dreta, Georges Méliès

A l'esquerra, James Stuart Blackton i a la dreta, Segundo de Chomón

1.5. Imatge i moviment

Sovint una imatge ens estalvia l'ús de les paraules. La imatge fixa aporta in-

formació i el moviment d'aquesta imatge defineix i concreta, amb l'acció, la

història d'aquesta informació. El receptor de les imatges les tradueix gràcies al

seu bagatge cultural i a la significació que li és pròpia. Podem conèixer una

imatge una vegada l'hem vista, però no podem conèixer la paraula que designa

aquesta imatge pel sol fet d'haver-la llegit o sentit. La significació lingüística

depèn del domini del codi de les paraules; la comunicació visual, en canvi,

recau en el domini de les imatges i en el coneixement de la significació de

l'expressió del moviment.

L'aparença és utilitzada com a instrument d'expressió i de comunicació. No-

més alguns tipus de tendències artístiques renuncien a aquesta comunicació

per a centrar-se únicament en la imatge plàstica. Resulta evident la necessi-

tat de tenir en compte els mitjans tècnics de comunicació visual, tant des del

punt de vista de la informació com de la formació. El rigor en el coneixement

d'aquests mitjans pot ajudar a enriquir qualsevol tipus d'experiència i ens fa-

cilita les eines per a poder aprofundir millor en els estudis d'especialitats tec-

nicoartístiques. Una tècnica molt idònia com a vehicle de coneixement i de
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formació és la tècnica�de�l'animació o restitució�del�moviment. Per a poder

crear moviment a partir d'una imatge fixa cal seguir unes pautes ineludibles i

dominar així mateix les tècniques d'execució necessàries.

L'animació, per tant, ens aporta el coneixement d'una tècnica concreta

d'aplicació comercial, però també ens facilita una eina d'experimentació

i d'expressió artística.

Ocells. Animacions reversibles

Els mètodes d'anàlisi, estudi i expressió que s'han d'aplicar per a restituir qual-

sevol moviment ens obliguen a organitzar tota la trajectòria d'aprenentatge

metòdicament i seqüencialment. L'estudiant ha de seguir un esquema que

mantingui units tots els components d'aquesta trajectòria i l'actitud que adop-

ti davant de l'estudi d'aquesta matèria influirà directament en els resultats que

obtingui. Una actitud adequada ajudarà tant la creació i realització de la tèc-

nica de l'animació, com la investigació, però abans de res permetrà a l'alumnat

adquirir hàbits de treball.

El sistema amb què s'ha de procedir per a animar ajuda l'estudiant a adquirir

una actitud analítica i el capacita a l'hora de seleccionar els criteris adequats

per al desenvolupament del moviment. Arribat a aquest punt, l'estudiant po-

drà assolir la realització d'un tot (el moviment). Per tal de crear la restitució

de qualsevol moviment, ha de fer, en primer lloc, una anàlisi entre volum

(element que es mou), espai (lloc i distàncies creades pel moviment d'aquest

volum) i velocitat (rapidesa i ritme característics del moviment d'aquest vo-

lum en l'espai pel qual es desplaça). Tot això l'obliga a practicar constantment

un exercici de reflexió, anàlisi i mètode de relació.

1.6. Tècnica, ciència i art

Animar significa 'donar vida', és a dir, crear moviment.
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Per a poder aconseguir que una forma determinada es mogui, és imprescindi-

ble tenir present que cal procedir d'acord amb aquest pensament analític que

hem esmentat anteriorment.

Gràcies a l'estudi del resultat visual de les formes i als coneixements tècnics

adquirits, podrem donar vida, és a dir, moviment, a qualsevol forma, i també

aprofundir en la investigació i la creació de noves imatges en moviment. Cal

tenir en compte que en l'animació, cadascuna de les imatges renuncia al seu

valor com a obra estàtica, única i individual. El valor del moviment rau en

el resultat visual de la relació successiva entre cadascuna d'aquestes imatges.

Aquesta relació ens produirà la sensació del moviment. No és important un

dibuix o una imatge concreta i individual, sinó el que es percep mitjançant la

successió d'aquestes imatges.

Segons Norman McLaren, l'animació no és l'art de fer dibuixos en moviment, sinó l'art
dels moviments que són dibuixats.

Animar és fàcil quan se sap com fer-ho. Tot resulta senzill quan se sap el que

cal fer per a arribar a la resolució d'algun problema, i els problemes que es

presenten en la tècnica de l'animació són molts (n'hi ha tants com arguments,

personatges, accions, etc.). Es tracta de problemes senzills que només semblen

difícils quan no se sap com resoldre'ls. Si l'alumnat aprèn a enfrontar-se a pro-

blemes petits, més endavant serà capaç de resoldre problemes més importants.

El mètode per a animar és sempre el mateix; l'únic que canvia és l'adaptació

de les aplicacions.

Actualment, es tendeix a classificar el cinema d'animació en dos grups: el

de l'animació�clàssica�o�tradicional i el de noves�tecnologies. Cal tenir en

compte, tanmateix, que l'un és imprescindible per al bon desenvolupament

de l'altre.

La tècnica de l'animació consisteix bàsicament en una sèrie d'operacions ne-

cessàries disposades en un ordre lògic dictat per l'experiència. La seva finalitat

és la d'aconseguir el resultat que es pretén amb un esforç de realització mínim.

La tècnica d'animació-creativitat no significa improvisació sense mètode. Les

operacions que cal fer obeeixen sempre a valors objectius. Aquestes operaci-

ons, tanmateix, es poden variar per a millorar el procés, sempre que es respec-

tin aquests valors objectius que són la base de la creació del moviment. Les

regles bàsiques no bloquegen en absolut la creativitat de l'animador, sinó tot

el contrari: l'estimulen a descobrir una cosa que, eventualment, pugui resultar

útil als altres. Perquè tot això sigui possible, tanmateix, l'animador ha de tenir

una formació no improvisada. Encara que al principi aquesta formació sigui

bàsica, cal que es fonamenti en una informació real i actualitzada; altrament,

es corre el risc de perdre temps i esforç.
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Per això és convenient establir una distinció entre l'animador�amb� infor-

mació "real o professional" que aplica el mètode i duu a terme la feina amb

precisió i seguretat, sense perdre el temps "buscant el que ja s'ha trobat", i

l'animador�romàntic amb idees "genials" que, sense dominar la tècnica, tracta

de fer una cosa extraordinàriament dificultosa que, encara que bella en teoria,

no es pot traduir a la pràctica.

La tècnica de l'animació, com és sabut, s'ha utilitzat i s'utilitza en molts camps

(cinema, investigació, publicitat, etc.), i és considerada una especialitat de for-

mació molt àmplia: és art�plàstic (es pot moure qualsevol forma executada

amb qualsevol tècnica), és ritme (el moviment conté sempre una rítmica i

aquesta està lligada indefectiblement a la música i al temps; el temps ens in-

dica la durada del moviment i, al seu torn, la quantitat d'imatges que necessi-

tem per a poder-lo fer), és tridimensió, malgrat la seva realitat bidimensional

(les formes es mouen i es desplacen per un lloc determinat, per un espai les

dimensions del qual cal conèixer).

Al llarg de la història del cinema d'animació els estils estètics i plàstics han

anat variant, però el moviment ha estat sempre un llenguatge visual directe

i universal. És la comunicació no verbal possibilitada científicament per una

tècnica. Com hem dit anteriorment, el moviment és la síntesi de la selecció

d'uns punts clau que, segons la forma de l'objecte que cal desplaçar i el temps

adequat de desplaçament, ens donaran la il·lusió del moviment. Per a això,

és imprescindible pensar visualment. Aquesta concepció visual fa néixer les

idees directament de la forma i del moviment, i prescindeix de la significació

de les paraules. Hem de considerar, doncs, les idees des d'un punt purament

visual. Aquest fet dóna al missatge animat una de les seves característiques

més importants: és definit i és directe.
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Aquesta forma de pensament analític que cal aplicar per a animar és conveni-

ent i complementària per a la realització de qualsevol tipus d'expressió artísti-

ca. És el punt a partir del qual cal alliberar-se necessàriament de la traducció

del pensament verbal al pensament formal, per a anar directament al naixe-

ment de la forma com a mitjà> d'expressió artística i de comunicació.

En el cinema d'animació es posen en joc totes les formes de relació de narra-

tiva visual: la concepció i formació de cadascuna de les imatges (morfologia,

sintaxi, etc.), la tècnica per a la realització del moviment, la llum, els colors,

el so... Tots aquests elements són els que, conjuntats, formaran el vocabulari

del llenguatge de l'animació.

Així, doncs, amb totes aquestes consideracions, podem comprovar que, amb

l'estudi de les tècniques del cinema d'animació, a més del coneixement d'unes

especialitats concretes, es pot adquirir un mètode d'actuació que serveix com

a vehicle i ajuda en la formació de les diferents especialitats artístiques i de

comunicació que comporta la mateixa tècnica.

1.7. El factor científic: la persistència retiniana

L'aportació del camp estrictament científic que va donar peu als inicis del cine-

ma i l'animació va ser el descobriment de la persistència�òptica o persistència

retiniana, un concepte definit el 1829 pel belga Joseph�Plateau (1801-1883).

Es considera, en realitat, un defecte de l'ull humà, que fa que qualsevol imatge

que es veu persisteixi uns instants a la retina. És a dir, el cervell reté uns ins-

tants la impressió de la llum provocada per aquesta imatge. Aquest fenomen

explica que, si es projecta una sèrie d'imatges estàtiques que descriuen un mo-

viment, en la quantitat i velocitat adequades, es produeixi la il·lusió de movi-

ment real. Així, l'ull humà percep la projecció d'aquesta seqüència d'imatges

com si es tractés d'un moviment real. Es parla d'il·lusió�del�moviment per-

què, més enllà del que es percep, el que en realitat existeix és una seqüència

d'imatges estàtiques.

Seqüència de fotografies sobre primeríssim pla d'un ull

La quantitat i la velocitat en les quals s'han de projectar aquestes imatges per

a obtenir la sensació de moviment real han variat en el temps i estan subjectes

a les convencions que s'estableixen en cada cas. Així, fins al 1920, es pensava

que, perquè la il·lusió del moviment es produís d'una manera òptima amb

relació a la persistència òptica, la retina havia de captar setze o divuit imatges

per segon de pel·lícula. Després, tanmateix, es va creure que n'havien de ser
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vint-i-quatre, idea que preval en l'actualitat. Ara bé, si del que es parla no és de

cinema sinó de vídeo, la quantitat d'imatges per segon dependrà del sistema

de vídeo imperant a les diferents zones comercials del món. Si es treballa en

PAL, el sistema generalitzat a Europa, la quantitat d'imatges per segon serà

de vint-i-cinc, però si es treballa en NTSC, el sistema imperant als EUA, serà

de trenta imatges per segon. En els dos casos són convencions que depenen

dels valors de les freqüències dels cicles del corrent altern als EUA i Europa. La

freqüència de cada sistema de televisió es va adaptar als 60 Hz nord-americans

i als 50 Hz europeus.

El màxim exponent del relativisme que ha imperat a la pràctica pel que fa

a la quantitat d'imatges per segon emprat en la realització d'animacions, el

proporciona la potència mundial més gran del sector de mitjan segle XX, la

japonesa, i amb nomenclatura pròpia: l'anime. Els dibuixos animats japone-

sos han proveït totes les televisions mundials, produint llargmetratges i sèries

per a totes les franges d'edat, tots els gèneres i molt diferents sensibilitats cul-

turals. I també per a pressupostos molts diferents. Han tractat la qüestió eco-

nòmica amb una gran llibertat que ha caracteritzat els seus productes. I això

ha tingut una repercussió immediata en el tema de la quantitat d'imatges per

segon emprat. Tradicionalment, han treballat des de la màxima excel·lència

del moviment fins als tractaments de moviment molt pobre que, renunciant

a la sensació del moviment real, es basen en la més primària convenció del

moviment.

En aquest sentit, sèries que han arribat a ser molt populars a països molt di-

ferents han presentat seqüències altament dramàtiques que poden ser com-

postes per molt pocs dibuixos o, fins i tot, per imatges estàtiques. Això sí, re-

forçades amb una gran riquesa d'efectes especials que mantenen l'atenció de

l'espectador i compensen la falta de fluïdesa.

Personatge estàtic amb animació de boca i efectes de fons, a la manera de l'anime

1.8. La imatge en moviment

Per al públic no experimentat, tota imatge en moviment projectada sobre una

pantalla és cinema. Realment no es pot negar que la característica essencial

d'aquest mitjà és que les formes projectades es moguin.
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Està comprovat que per a veure moviment necessitem que les imatges es pro-

jectin a una velocitat de vint-i-quatre fotogrames per segon i, tant en el cinema

d'animació com en el d'imatge real, se sol utilitzar aquesta mateixa velocitat.

Entre ambdós cinemes, tanmateix, hi ha una gran diferència: el cinema

d'animació crea el moviment i el d'imatge real es limita a registrar-lo.

Podem considerar que la realitat és la imatge en moviment; l'animació, en

canvi, analitza el moviment d'un objecte descomponent-lo en imatges succes-

sives, de manera que el nostre ull, gràcies a la persistència retiniana, percep en

la projecció un moviment perfectament continu.

L'animació, a partir d'elements inanimats, crea artificialment un moviment

inexistent fent una síntesi d'imatges aïllades, creades i filmades una a una.

Gràcies a aquesta síntesi, percebem el moviment i tot cobra vida: és el domini

d'una�creació.

Vídeo recomanat

Les fronteres entre animació i cinema es dilueixen cada vegada més en moltes produccions actuals com es pot veure en aquest
tràiler de Les aventures de Tintín (2011).

1.8.1. El problema de la quantitat en l'animació tradicional

A diferència del cinema, en què la quantitat d'imatges per segon que s'empra

en una pel·lícula és una qüestió mecànica, els animadors, des dels inicis, han

afrontat aquest tema amb preocupació. Havien de desglossar els moviments

de cada pla en vint-i-quatre imatges per segon, vint-i-quatre dibuixos fets a

mà per cada segon de pel·lícula. La història de l'animació té una constant en

la reducció d'aquest esforç. Si inicialment cada fotograma es dibuixava d'una

manera total –el fons estàtic més l'instant de moviment de cada personatge,

més tots els elements i efectes que havien d'aparèixer en cada pla–, aviat es

va desglossar tota aquesta informació en capes diferents, de manera que es

rendibilitzaven millor els esforços sense que això comportés, necessàriament,
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una pèrdua de qualitat de les imatges. En alguns casos, al contrari. Aquest

desglossament per capes permetia fer amb més agilitat els moviments del fons

i tots els moviments en general.

El 1915, l'americà Earl�Hurd va patentar l'ús dels fulls transparents, els ace-

tats, que permetien superposar sobre un fons fix (cartoon) els personatges i

altres elements mòbils. El 1935, Walt�Disney va perfeccionar la truca, una

càmera vertical dirigida a una superfície de múltiples plans en què se super-

posaven les transparències, en la base de les quals se situava el fons. Aquest

sistema permetia que els fons tinguessin un cert moviment, tràvelings, per

exemple. La il·luminació plana, per a evitar tot tipus d'ombres, es feia des dels

laterals. Posteriorment, l'aparició de la fotocopiadora va economitzar encara

més esforços, i va permetre als animadors modificar només en un personatge

les parts del cos que calia animar, les cames en caminar o un braç en saludar,

per exemple.

Desglossament d'un pla en cinc capes. En algunes, en blanc i negre, es mostra el
canal alfa associat per a crear la transparència.

Pel que fa a la quantitat de dibuixos per segon, si bé la pauta de qualitat con-

tinuava sent de vint-i-quatre, s'aplicava d'una manera selectiva, i normalment

es reservava per als personatges principals o els moviments amb protagonisme.

Mantenint l'estàndard de les vint-i-quatre imatges, es podia fer el moviment

dels personatges secundaris repetint dues o fins a tres vegades cada dibuix, o

bé creant moviments cíclics que economitzaven molta feina.

Amb tots aquests recursos es va anar vestint la ingent indústria de l'animació

al llarg del segle XX. No obstant això, l'altíssim grau d'especialització que

s'exigia als animadors, les múltiples fases de cada procés i els costos globals

del temps de treball exigit per a cada pel·lícula o episodi no van deixar de ser

immensos. Pel que fa als productes comercials, la producció estava limitada

a l'organització de grans equips de realització i, de cap manera, no podia ser

assumida per creadors individuals o per petits equips de creació.

La qüestió de la quantitat en la realització d'animacions tradicionals va ser una

constant fins a l'aparició dels ordinadors.
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2. Evolució i tipologia de les tècniques d'animació

Esquema de les tècniques d'animació

Primers�experiments:�animació�sense�pel·lícula

Llanterna màgica
Taumatrop
Fenaquistoscopi
Zoòtrop
Foliscopi
Etc.

Tècniques�i�arts�animades

Art cinètic
Recorreguts de neó
Llumss en circulació
Miniatures animades
Etc.

Cinema�d'animació

Animació sense càmera Raspadures i pintura sobre pel·lícula
Dibuix directe
Dibuix de so
Etc.

Animació�amb�càmera�imatge�per�imatge�(pas�a�pas)

Animació en pla Pintura animada davant de la càmera
Animació de retallables
Siluetes animades
Pols animats
Pintura animada sobre vidre
Animació de collages i fotos
Pintures animades
Animació per raspadures
Animació per ordenador
Etc.

Animació�en�tres�dimensions

Objectes animats Animació de marionetes
Animació amb plastilina o pasta de modelar
Pantalla d'agulles
Pixilació
Imatge real
Imatge per imatge
Etc.

Dibuixos�animats

Dibuixos animats sobre paper
Dibuixos animats sobre planxes
Etc.

Efectes�especials

Cronofotografia
Rotoscopi
Sobreimpressions
Etc.

Nota

Qualsevol dels tipus
d'animació de la classificació
que s'exposa en la taula pot
ser recreada, entremesclada, o
pot ser utilitzada com a base
per a crear un tipus de tècnica
personal i creativa.
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Esquema de les tècniques d'animació

Animació�amb�càmera�o�ordinador

Manipulació en continu Animació plana
Animació en tres dimensions
Animació electrònica compatible amb el dibuix animat
Animació electrònica

La�velocitat�de�projecció

Tal com ja s'ha esmentat, es coneix com a persistència�retiniana el fenomen

de retenció de les imatges a la nostra retina durant un curt espai de temps.

La relació successiva de la imatge anterior amb la posterior a una velocitat de

vint-i-quatre imatges per segon ens donarà la sensació de moviment.

Aquesta és, doncs, la velocitat en la qual es projecta qualsevol pel·lícula per

a la captació correcta del moviment, i aquesta serà la quantitat d'imatges per

segon que haurem de fer per animar una imatge.

2.1. Tipus d'animació

En la producció de pel·lícules animades, podem distingir tres tipus diferents

de fórmules per a efectuar el moviment:

• Animació�full. Si, com hem dit, la quantitat d'imatges necessàries per a la

captació correcta del moviment és de vint-i-quatre per segon si treballem

en cinema, 25 si ho fem en vídeo PAL, i 30 si ho fem en vídeo NTSC.

En aquest tipus d'animació també farem 24/25/30 imatges (dibuixos, etc.)

per restituir qualsevol moviment. Tindrem, doncs, una imatge per cada

fotograma.

Aquest és el tipus d'animació emprada en la majoria dels llargmetratges.

L'animació full permet fer animacions més riques i en les quals el movi-

ment és més fluid.

• Animació�intermèdia. En aquest tipus d'animació assignem dos fotogra-

mes a cada imatge o dibuix que fem: el mateix temps, la mateixa quantitat

de fotogrames, la meitat d'imatges. En un segon tindrem, doncs, vint-i-

quatre fotogrames i dotze imatges. En filmar l'animació, farem dos foto-

grames de la mateixa imatge.

Aquest és el sistema més utilitzat en curtmetratges, sèries d'un cert nivell

i publicitat. La sensació del moviment no és tan rica ni fluida com en

l'animació full, perquè tindrem la mateixa distància, el mateix temps, el

doble de persistència de les imatges a la retina i el doble de distància entre

elles.

• Animació�limitada. Aquest és el tipus d'animació més comercial. Con-

tinuarem tenint el mateix temps per al mateix moviment i, per tant, la

mateixa quantitat de fotogrames; no obstant això, limitarem la quantitat

d'imatges que fem.
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El resultat serà: tres fotogrames per cada imatge i la distància entre cadas-

cuna de les imatges serà superior, així com el temps de retenció a la nostra

retina. Com conseqüència, el moviment no ens produirà tanta sensació

de naturalitat.

La majoria de les sèries televisives estan fetes en aquest sistema. Com es

pot deduir, els costos de producció seran notablement inferiors.

A la imatge següent podeu veure un exemple dels fotogrames equivalents

en animació full, mitja i limitada.
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3. Etapes de creació d'una animació

3.1. Etapa de preproducció

En les etapes de producció d'una animació hi ha diferents fases involucrades.

Vegem-ne tot seguit un breu resum centrant-nos en les més importants.

1)�Fase�1.�Idea. Es genera una sinopsi a partir de la idea generada.

2)�Fase�2.�Art�conceptual�(concept�art)�i�guió�il·lustrat�(storyboard). Amb

l'art conceptual es generen els primers esbossos dels personatges i dels ele-

ments més importants que conformaran l'animació. El guió il·lustrat, que veu-

rem més endavant, és una primera planificació de com anirà avançant la his-

tòria, les escenes que tindrem, i els plans que utilitzarem, per a fer-nos una

idea concreta de si la història funciona.

També ens donarà una idea del que s'haurà d'animar i del que no, i del nivell de

qualitat, ja que si, per exemple, hem de fer una animació arquitectònica en la

qual es mostri un suposat edifici que s'ha de construir i únicament ensenyem

l'exterior, no caldrà que pensem en com seran els mobles interiors, o si només

mostrarem dues cares de l'edifici, no caldrà que ens preocupem dels detalls de

les altres dues, amb l'avantatge de temps que això representa.
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3)�Fase�3.�Layout. En aquesta fase es defineix com es veuran els escenaris i els

ambients que tindran els edificis.

3.2. Etapa de producció

1)�Fase�1.�Animació�assistida�per�ordinador. En aquesta etapa es recullen

tots els layouts i s'ordenen segons consta en el guió il·lustrat. Els layouts es

munten l'un darrere l'altre, respectant els temps previstos i incorporant, si cal,

animacions limitades dels elements i dels personatges que intervenen.

L'objectiu d'aquesta etapa és poder veure el ritme visual del conjunt de l'obra

i si cal o no canviar algun pla o modificar els temps previstos per a aquest pla.

2)�Fase�2.�Disseny�de�personatges,�objectes� i� escenaris. En aquesta etapa

es dibuixen (es modelen, en el cas del 3D) amb exactitud tots els elements

que pertanyen a l'animació. Se n'estudien els moviments, el comportament

davant d'una situació o una altra, les expressions facials i el caràcter en general.

Aquesta etapa es coneix com la de creació de model-sheets.

3)�Fase�3.�Animació. Aquesta és l'etapa en què es generen els moviments in-

terns de la imatge, és a dir, els que tenen els objectes i els personatges inde-

pendentment dels moviments generats a partir de l'animació de càmera.
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4)�Fase�4.�Addició�de�color. Les tasques d'aquesta etapa són diferents segons si

són per a una animació 2D o per a una 3D. En animació 2D aquesta és l'etapa

de la neteja de dibuixos (cleaning) i l'acoloriment final. En una producció 3D

aquesta etapa incorpora l'addició de la il·luminació de l'escena i el mapatge

dels materials que incorporarà cada element.

5)�Fase�5.�Muntatge.�En aquesta etapa es generen totes les imatges d'alta qua-

litat de cadascun dels fotogrames de l'animació. Aquestes imatges es munten

més tard en un programari d'edició de vídeo per a obtenir així la pel·lícula o

el clip d'animació pròpiament dit.
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3.3. Etapa de postproducció

1)�Fase�1.�Addició�d'efectes. En aquesta etapa s'apliquen alguns efectes visuals

com ara de pluja, llamps o foc. En animació 3D és el moment d'aplicar físiques

complexes als elements que així ho requereixin.

2)�Fase�2.�Ajust�de�color. Encara que s'hagi intentat treballar sempre amb les

mateixes llums i amb el mateix tractament del color, la mateixa textura o la

mateixa quantitat de gra de la imatge final, en aquesta etapa se supervisen tots

els possibles salts i, si cal, es reajusten.

En cada empresa, depenent del tipus d'animació que du a terme, hi haurà

involucrades més o menys etapes, però en general aquest esquema engloba

totes les fases.

3.4. El guió il·lustrat

"Un guió�il·lustrat és un conjunt d'il·lustracions mostrades en seqüèn-

cia que serveixen de guia per a entendre una història, previsualitzar una

animació o seguir l'estructura d'una pel·lícula abans de generar-se."

Wikipedia

La finalitat fonamental del guió il·lustrat és que ens fem una idea gràfica tan

aproximada com sigui possible de com quedarà l'animació una vegada acaba-

da.

Utilitzant-lo com una planificació prèvia a la generació de les imatges, s'hi

determina el tipus d'enquadrament i l'angle de visió que s'utilitzarà, la qual

cosa ens permetrà veure si la part descriptiva funciona en tota l'animació i, si

no és el cas, corregir errors a un cost infinitament més baix que el que tindríem

si ja haguéssim començat la producció.

Pixar

Vegem, per exemple,
l'esquema que utilitza Pixar, en
el qual hi ha més fases princi-
pals a causa de la complexitat i
la particularitat dels seus llarg-
metratges.

http://www.pixar.com/howwedoit/index.html
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El procés de guió il·lustrat es va desenvolupar a l'estudi de Walt Disney al prin-

cipi dels anys trenta, després de diversos anys de processos similars que es van

emprar a Disney i altres estudis d'animació.

Guió il·lustrat de Peter Pan. Font: http://animationarchive.net/Feature%20Films/Peter%20Pan/Storyboards/.

Podem trobar guions il·lustrats en color o en blanc i negre, amb molts detalls

o, simplement, amb traços que esbossen una idea de figures.

http://animationarchive.net/Feature%20Films/Peter%20Pan/Storyboards/
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Font: http://www.iwantjelly.com/blog/?p=25.

http://www.iwantjelly.com/blog/?p=25
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Guió il·lustrat més detallat. Font: http://accad.osu.edu/womenandtech/Storyboard%20Resource/.

Guió il·lustrat amb detalls i a tot color

http://accad.osu.edu/womenandtech/Storyboard%20Resource/
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Hi ha multitud de plantilles que podem utilitzar per a elaborar un guió

il·lustrat.

Exemples de plantilles

En aquest format, es dibuixa dins dels quadres, i a sota, si cal, podem posar una petita
descripció, com la durada del pla, els efectes sonors, la música, l'angulació de la càmera,
els moviments, etc.
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Aquest altre exemple de format és semblant a l'anterior però distribuït en dues colum-
nes; en disposar de més espai, podem fer el dibuix amb més definició. En aquesta opció,
cal destacar que els blocs se separen respecte a les càmeres, l'angulació, el tipus de pla i
l'àudio. En el requadre gran és on es col·loca el dibuix que representa l'escena.

En animació, és indispensable fer un guió il·lustrat, ja que hem de crear tot

el que hagi de sortir a l'escena, per la qual cosa és molt important saber per

endavant què és imprescindible perquè l'escena funcioni, i saber què ens farà

falta i què no, ja que si, per exemple, tenim una escena que té lloc en una

habitació i solament tenim plans curts dels personatges, ens podrem estalviar

bastant gràfics de parts de l'habitació i simplement centrar-nos en les zones

on actuaran els nostres personatges, i d'aquesta manera ens estalviarem temps

i diners.

Fixem-nos en els grans, com Pixar o Dreamworks, on fan tot un art de la creació

del guió il·lustrat.
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Guió il·lustrat a tota pàgina de la pel·lícula Up (Pixar Animation Studios).

En qualsevol cas, és important destacar que amb l'elaboració d'un bon

guió il·lustrat (tant és si els dibuixos queden millor com pitjor) aconse-

guirem veure de manera global el que serà el nostre projecte i així fer-

nos una lleugera idea d'on volem arribar i el que significarà per a nos-

altres quant a temps, costos i feina.

Encara que sembli increïble, el simple fet de fer uns dibuixos del que tenim

en ment ens aporta una sèrie d'idees i claredat sobre el procés de treball que

haurem de seguir.

3.4.1. Convencions de gràfics que es fan servir en guions

il·lustrats

Atès que l'animació és un procés llarg i complex en què acostumen a inter-

venir moltes persones i generalment diversos estudis, en la creació de guions

il·lustrats se solen usar algunes convencions de símbols que serveixen als ani-

madors per a saber en tot moment el que han de fer amb cada personatge,

com també de quina manera es desenvoluparà una escena concreta.

Malgrat que la majoria de grans estudis d'animació usen la seva pròpia meto-

dologia, a continuació presentem exemples per a algunes indicacions i mos-

trem gràfics que es poden fer servir de manera general.

Vegeu també

Més endavant tornarem a in-
sistir sobre aquest tema.
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Emplaçament (ubicació) de càmera. Vista zenital

Altures de càmera. Vista lateral

Angle o inclinació de càmera. Vista lateral

Lents (objectius). Vista zenital

Panoràmica. Vista lateral
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Tilt. Vista lateral

Panoràmica "diagonal". Vista lateral

Tràveling. Vista "en perspectiva"

Zoom
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Exemples gràfics per a plantes de rodatge

Lents (càmera). Vista zenital

Panoràmica. Vista zenital

Personatges. Vista zenital

Tràveling. Vista zenital
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Desplaçament de personatges. Vista zenital

3.5. Tipus de plans

Hi ha molts plans que podem utilitzar per a fer un muntatge, que podem

ordenar segons diferents classificacions. En aquest apartat, i tenint en compte

que ens interessa enfocar el tema des del punt de vista de l'animació, partirem

de dues grans categories:

• Plans�clàssics: són els plans heretats del llenguatge tradicional del cinema;

poden ser estàtics i dinàmics.
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• Plans�3D: són plans impossibles de recrear en la vida real sense l'ajuda

d'un programari 3D.

Entre els plan clàssics, en funció de l'aproximació�de�la�càmera�al�subjecte,

distingim:

• Plans descriptius:

– Gran pla general (GPG)

– Pla general (PG)

– Pla de conjunt (PC)

• Plans narratius:

– Pla sencer (PS)

– Pla americà (PA)

– Plano mitjà (PM)

• Plans expressius:

– Primer pla (PP)

– Primeríssim primer pla (PPP)

– Pla de detall (PD)

• Pla seqüencia

En funció dels angles�que�s'utilitzen, distinguin:

• Angle horitzontal:

– Presa frontal

– Presa posterior

– Presa lateral

– Presa obliqua

• Angle segons l'altura de la càmera:

– Normal

– Contrapicat

– Picat

– Zenital

Plans�dinàmics en funció dels moviments�de�càmera:

• Panoràmica

• Tràveling

• Zoom

• Zoom i tràveling combinat

• Càmera en mà
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3.5.1. Plans descriptius

Els plans�descriptius són els que situen el lloc de l'acció, l'escenari i l'àmbit

en el qual es mostraran imatges. Mostren�l'entorn,�situen�i�descriuen. El pla

descriptiu comprèn l'aproximació al personatge que va des de la situació en

què queda immers en un paisatge o en l'entorn, fins a la situació en què la

figura queda encaixada en els límits del quadre. Els plans que compleixen mi-

llor aquesta funció són els plans generals, en els quals la figura humana es

representa íntegrament.

• Gran�pla�general (GPG). Mostra un gran escenari, com un paisatge, una

multitud, etc. La figura humana apareix llunyana, petita, massificada o

diluïda en el context. L'escenari, tant si és natural com urbà, adquireix més

importància que la persona.

• Pla�general (PG). La persona apareix més propera a la càmera que en el

pla anterior. Pot ocupar entre la tercera i la quarta part de les dimensions

de l'enquadrament.

• Pla�de�conjunt (PC). Comprèn un grup petit de persones proper a la cà-

mera. L'acció dels personatges comença a ser important, ja que es mostra

prou propera per a poder-la observar amb claredat. Encara que té un valor

bàsicament descriptiu, també comença a presentar un valor dramàtic. La

persona o les persones es troben enquadrades en un espai determinat, però

conserven prou marge de moviment per a desplaçar-se.

3.5.2. Plans narratius

Els plans�narratius tenen un format idoni per a mostrar les accions dels per-

sonatges, ja que la càmera es troba prou propera per a destacar-ne els movi-

ments. Mentre que els plans descriptius s'utilitzen per a situar, els plans nar-

ratius s'utilitzen�per�a�desenvolupar�el�fil�de�l'acció. Pertanyen a aquesta

categoria el pla sencer, el pla americà i els plans mitjans. Encara que bàsica-

ment narratius, els plans mitjans també poden presentar valors descriptius o

dramàtics.

• Pla�sencer�(PS). És un pla similar al pla de conjunt, però ja en el límit en

què es comença a tallar la figura humana. El personatge es troba encaixat

entre els límits superior i inferior del quadre. Es troba en la frontera entre

els plans descriptius i els narratius. Si bé en aquest la figura apareix com-

pleta, el pla ja s'utilitza amb un valor narratiu.

• Pla�americà�(PA). En el quadre apareixen des dels genolls fins al cap del

personatge. Es tracta d'un enquadrament amb un origen cinematogràfic

clar. S'usa poc en la pintura o en fotografia. Prové de l'exigència del western

de mostrar simultàniament la cara del pistoler i la seva destresa a desen-
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fundar i disparar. El pla americà representa una intersecció entre l'escenari

i la visualització de l'acció. Pot mostrar les accions físiques dels personat-

ges, però les expressions facials també queden prou visibles.

• Pla�mitjà�(PM). Presenta la persona de mig cos amb la figura tallada per la

cintura. En l'aproximació progressiva de la càmera al personatge, al llarg

dels plans que hem descrit, es potencien els valors descriptius del pla a

mesura que aquest es tanca sobre la cara del personatge. En el pla mitjà

encara conviuen valors narratius i expressius, ja que s'hi mostren les reac-

cions del personatge en la seva interacció amb l'ambient.

3.5.3. Plans expressius

L'aproximació de la càmera al personatge condueix a plans en què es repre-

senta el rostre o bé es limita l'enquadrament a una part d'aquest. Aleshores es

parla de primers�plans. En els primers plans, els valors descriptius i narratius

pràcticament han desaparegut i, en canvi, la importància�dels�valors�dramà-

tics�o�expressius�pot�ser�molt�gran. El primer pla és l'enquadrament ideal

per a mostrar els sentiments dels personatges, com la felicitat, la ira, la por,

etc. Els valors, en definitiva, que permeten aprofundir en la psicologia i en els

conflictes dels protagonistes. Els elements aliens al rostre es minimitzen.

Si bé els plans expressius tenen un valor dramàtic potent en el cinema i en

els telefilms de ficció, en�animació�els�primers�plans�poden�no�presentar�el

mateix�valor: es poden utilitzar plans propers als personatges sense un valor

introspectiu o expressiu, sinó simplement per�a�dinamitzar�i�donar�ritme�a

la�seqüència.

• Primer�pla�(PP). S'hi poden representar les espatlles i la cara del personatge

o únicament el rostre. Permet una aproximació introspectiva i pot tenir

valor dramàtic.

• Primeríssim�primer�pla�(PPP). La càmera s'aproxima més al rostre que en

el primer pla, de manera que el valor introspectiu, expressiu o dramàtic

encara es potencia més. També pot mostrar una part del cos diferent del

rostre, com per exemple les mans, i conservar el valor dramàtic.

• Pla�de�detall�(PD).�Mostra un objecte o una part. S'utilitza amb freqüència

com a pla de recurs o d'inserció durant l'edició. El pla de detall pot presen-

tar un valor narratiu, dramàtic o simbòlic en funció de l'ús que s'hi doni.
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3.5.4. Exemples de plans

A continuació mostrarem en alguns fotogrames estàtics exemples de les tipo-

logies de plans en funció de l'aproximació de la càmera al subjecte que s'han

situat en els apartats anteriors. També podem visionar els clips d'origen. Com-

provarem com, en general, molts es creen sobre la base de plans dinàmics.

Plans descriptius

Recordem que es tracta dels plans descriptius que situen el lloc de l'acció i

l'escenari on es desenvoluparà l'escena.

1)�Gran�pla�general�(GPG). Mostra un gran escenari com un paisatge, una

multitud. Els elements protagonistes (personatges, etc.) apareixen lluny o di-

luïts en el context.

Gran pla general

2)�Pla�general�(PG). En aquest pla els personatges o elements protagonistes

apareixen més a prop de la càmera que en el gran pla general. Introdueix

l'espectador en la situació, li ofereix una vista general i l'informa sobre el lloc

i les condicions en què té lloc l'acció, i pot arribar a ocupar entre la tercera i

la quarta part de les dimensions de l'enquadrament.

Vídeo recomanat

Podeu veure els exemples de
tots aquests plans al tràiler de
la pel·lícula Coraline.

http://www.youtube.com/embed/Js7wxoqeVK0
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Pla general

3)�Pla�de�conjunt� (PC). El pla comprèn un grup d'elements o personatges

propers a la càmera. L'acció comença a ser important, ja que es mostra prou

propera en la presa per a poder-la observar amb claredat. Els elements es troben

enquadrats en un espai determinat, però hi ha prou marge de moviment per

a desplaçar-se.

Plans narratius

Els plans narratius mostren l'acció dels personatges, ja que la càmera es troba

prou a prop per a destacar-ne els moviments.

1)�Pla� sencer� (PS). És un pla similar al pla de conjunt, però és en el límit

de començar a tallar les figures humanes o objectes protagonistes de l'escena.

L'element es troba encaixat entre els límits superior i inferior del quadre.
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Pla sencer

2)�Pla�americà� (PA). Pren el tall des del genoll cap amunt, fins al cap del

personatge. La línia inferior es troba per sota dels genolls.

Pla americà

3)�Pla�mitjà�(PM). Aquest pla es caracteritza perquè enquadra el personatge

o element tallat per la cintura o el que seria la meitat de l'objecte animat. Pot

presentar diversos graus d'aproximació.
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Pla mitjà

Plans expressius

Els plans expressius tenen un valor dramàtic molt elevat en cinema i curts

d'animació, encara que en un altre tipus de productes, com poden ser els ví-

deos informatius, educatius, corporatius, etc., no solen tenir tanta rellevància

ni s'utilitzen tant.

1)�Primer�pla�(PP). Pot representar l'esquena i la cara del personatge. El rostre

de l'actor omple la pantalla. Té la facultat d'introduir-nos en la psicologia del

personatge.
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Primer pla

2)�Primeríssim�primer�pla�(PPP). La càmera s'aproxima més que en el primer

pla.

Primeríssim primer pla

3)�Pla�de�detall�(PD).�Primeríssims plans d'objectes o subjectes: flors, un nas,

un ull, un anell, etc.
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Pla de detall

Activitat

A continuació mostrarem un clip sobre Wall-E. Podeu visionar-lo i identificar tipus de
plans i la mobilitat de la càmera.

Plans seqüència

Si bé la seqüència és una agrupació de diferents plans, hi ha un cas especial,

el pla�seqüència.

En el pla�seqüència�(PS) s'intenta captar la continuïtat dels moviments o des-

plaçaments que duu a terme la càmera. L'acció es captura de manera contínua,

encara que la presa pot tenir diferents tipus d'enquadrament.

Actualment, està molt de moda fer aquest tipus de presa, com una manera

d'explicar una història, però sense fer cap tall ni canvi de presa durant la rea-

lització. Òbviament, en 3D aquest tipus de preses són molt fàcils d'aconseguir,

ja que no tenim el problema que els actors fallin o no entrin a temps, i haver

de repetir la presa una vegada i una altra fins que surti bé.
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Vegem-ne dos exemples, un amb imatge real i un altre en 3D:

1) Exemple amb imatge real

Per al pla seqüència de la pel·lícula Kill Bill, segons els comentaris del mateix vídeo, es
van utilitzar diversos materials com:

"tràveling per a desplaçar-se al saló de ball, grua per a aixecar la càmera sobre el terra i
un operador de steadycam per als passadissos estrets. Hi ha dos o tres moments en què el
pla resta fix, és perquè lliguen i deslliguen l'operador de l'artefacte."

2) Exemple en 3D

El pla seqüència en 3D s'utilitza molt en visualització arquitectònica per a mostrar tots
els elements del projecte.

Plans segons l'angle utilitzat i segons el moviment de càmera

1)�Plans�d'angle�horitzontal. Aquests plans són el resultat de desplaçar la

càmera horitzontalment respecte de la línia de la mirada del personatge.
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a)�Presa�frontal. La càmera enquadra frontalment el personatge. Si aquest té

acció, el seu eix coincideix amb el de la direcció de la càmera.

b)�Presa�posterior. Igual que la presa frontal, els eixos d'acció i de la càmera

coincideixen, però en aquesta presa el subjecte s'enquadra pel costat posterior. Representació�gràfica�de�la�presa�frontal�en
un�guió�il·lustrat

Representació�gràfica�de�la�presa�posterior
en�un�guió�il·lustrat

c)�Presa�lateral. El subjecte s'enquadra des d'un costat. Els eixos de la càmera

i d'acció es creuen a 90º. Representació�gràfica�de�la�presa�lateral�en
un�guió�il·lustrat

d)�Presa�obliqua. En aquesta presa el subjecte es troba en una posició obliqua

respecte a la càmera. Es tracta d'una orientació que permet destacar el volum

i que es relaciona amb la perspectiva, de manera que contribueix a crear la

sensació de profunditat en el pla.
Representació�gràfica�de�la�presa�obliqua�en

un�guió�il·lustrat
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2)�Plans�segons�altura�de�la�càmera. L'angle que es genera entre l'altura en

què es du a terme la presa i l'altura en què es troba el motiu d'enregistrament

determina una categorització de plans que veiem a continuació.

a)�Presa�normal. La càmera està situada a l'altura del que es filma; en el cas

d'un personatge, a l'altura de la vista. El pla intenta transmetre normalitat.

b)�Presa�contrapicada. Al contrari que l'anterior, la càmera es col·loca sota

l'objecte, i aquest destaca per la seva alçària o grandiositat.
Representació�gràfica�de�la�presa�normal�en

un�guió�il·lustrat

Representació�gràfica�de�la�presa
contrapicada�en�un�guió�il·lustrat
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c)�Presa�picada. Quan la càmera està sobre l'objecte, en un cert angle. L'objecte

es veu des de dalt. Se sol emprar de vegades per a destacar aspectes psicològics,

de poder, etc. O per a ridiculitzar un objecte, etc.

Representació�gràfica�de�la�presa�picada�en
un�guió�il·lustrat

Observació

Fixem-nos que amb el mateix
objecte en pla picat i contrapi-
cat, en un destaca per la gran-
diositat i en l'altre perquè sem-
bla un tanc de joguina; és el
mateix objecte però amb una
presa diferent.

d)�Presa�zenital. Es tracta d'un angle en picat extrem, en el qual la càmera se

situa perpendicular per sobre del personatge o motiu.

3)�Plans�segons�el�moviment�de�càmera. L'última classificació que podem fer

és en funció del moviment de la càmera, definint que si la càmera no té movi-

ment, farem preses estàtiques. Si per contra la càmera té moviment, aquestes

preses seran dinàmiques i les podem estructurar en la caracterització següent.

Representació�gràfica�de�la�presa�zenital�en
un�guió�il·lustrat

a)�Panoràmica. La càmera gira sobre ella mateixa, en vertical o horitzontal

durant la presa.
Representació�gràfica�d'una�panoràmica�en

un�guió�il·lustrat
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b)�Tràveling. La càmera està en moviment mentre grava l'escena: endavant,

enrere, esquerra, dreta, en angle, etc. En el cinema tradicional, es col·loca sobre

uns suports o guies perquè el moviment sigui continu; en 3D, òbviament, no

cal aquest tipus de sistemes mecànics.

Per iconificar el tràveling hi ha una
infinitat d'opcions, depenent del
moviment que es vulgui fer, vegem
un petit quadre resum.

Representació�gràfica�d'un�tràveling�en�un
guió�il·lustrat

c)� Zoom. La càmera, mitjançant les lents i no mitjançant el moviment,

s'apropa o s'allunya d'un determinat element. En la majoria de programes 3D

també podem reproduir aquest comportament, amb paràmetres propis de les

càmeres del programari que emulen aquesta funcionalitat. Representació�gràfica�del�zoom�en�un�guió
il·lustrat
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Plans 3D

Tal com hem comentat, gràcies a la tecnologia actual i al 3D, podem realitzar

plans físicament impossibles:

a)�Pla�360. Gràcies a aquest pla podem descriure un recorregut complet per

l'escena sense que es moguin els objectes, de tal manera que fa la sensació que

és la càmera la que es mou i els objectes resten quiets en el temps i en l'espai.

Matrix

Aquesta tècnica es va introduir en la pel·lícula Matrix, en la qual veiem que l'escena es
para i el personatge de Trinity queda suspès a l'aire perquè la càmera giri sobre ella i en
reculli una nova perspectiva.

Per a crear aquest efecte de la manera "tradicional", es va dissenyar un array de càmeres
d'alta velocitat col·locades en línia al voltant del personatge que es disparaven alhora,
amb la qual cosa s'obtenia una imatge "tridimensional i temporal" del salt d'un personat-
ge, per exemple; això ens permetia anar a la càmera que volguéssim i fer girar el perso-
natge, ja que disposàvem de totes les vistes del moviment de l'actor.
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Per fer aquest pla en 3D tenim, òbviament, un avantatge clar: tot és virtual. Per

això amb una única càmera ens en sobra, ja que podem "interrompre" l'escena

i els personatges quan vulguem i moure la càmera on i quan vulguem, per a

aconseguir el mateix efecte d'"aturada del temps".

b)�Pla�de�zoom�infinit. Amb aquest pla se cerca crear l'efecte d'apropar-nos

tant a un objecte que no disposem de cap barrera física.

Imaginem, per exemple, un zoom infinit d'un satèl·lit, el zoom comença a

l'atmosfera, traspassa el cel, se centra en una ciutat, una persona, el seu rellot-

ge... Fins aquí podríem arribar a creure que és real, però si traspassa el rellotge,

entra en la maquinària, se centra en una de les femelles i descobrim que exis-

teix un món d'éssers microscòpics dins de la femella, òbviament, veiem que és

un pla impossible que ens permet endinsar-nos, en un únic pla, en una escena

irreal. D'aquesta manera s'intenta representar que diminuts són, en el cas de

l'exemple, els éssers microscòpics de les femelles del rellotge.

Normalment, per a generar aquest tipus de plans en 3D, es genera el 3D per

a cada tros i posteriorment s'uneixen en postproducció, amb algun efecte de

desenfocament en les unions dels plans o passant per algun objecte molt fosc,

que és on s'encadena el pla següent, donant aquesta sensació de continuïtat

en l'escena.

En l'exemple següent, veiem que han utilitzat el desenfocament per donar

continuïtat a l'escena, i perquè no es notin els "entroncaments" de clip a clip.
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c)�Temps�de�bala. El temps de bala és molt similar a aquest efecte 360, ja

que, si es du a terme a la manera "tradicional", consisteix en un alentiment

extremat del temps per a permetre veure moviments o esdeveniments molt

veloços (com, per exemple, el recorregut d'una bala).

També es va popularitzar en la pel·lícula Matrix, en la qual, gràcies als efectes

3D, podíem veure com les bales es desplaçaven per la pantalla fins a impactar

en els objectius.

Podem veure la barreja del pla temps de bala amb el pla 360 amb imatge real.

En 3D, és un pla molt fàcil de fer, ja que, igual que en el pla 360, disposem de

tot el temps necessari per a recrear el moviment de l'objecte, per la qual cosa no

cal disposar de cap tipus de càmeres ultraràpides per a fer que els personatges

"surin" a l'aire.
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Per a fer-ho, no cal cap acceleració dels fotogrames, ni cap truc per a disposar

de la posició espacial i temporal en els 360 graus de l'objecte. En ser un objecte

en 3D, el controlem totalment, per la qual cosa podem fer que el desplaçament

dels objectes sigui tan lent com vulguem; si al mateix temps movem la càmera

a velocitat normal, això ens donarà la sensació que s'ha produït una aturada

en el temps.

Si a més hi afegim una bona postproducció, afegint una mica de desenfoca-

ment a l'objecte que s'està movent i algun tipus de calitja per a recrear l'efecte

que "talla l'aire", el pla dóna uns resultats excel·lents.
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4. Representar el moviment en animació

Com hem dit anteriorment, per a mostrar un cos en moviment, no n'hi ha

prou de desplaçar-lo al llarg de la línia d'acció. Cada línia, cada detall, ha

d'indicar el moviment, la seva continuïtat, la direcció, el sentit i la velocitat.

El moviment engendra deformació i el grau de deformació dependrà del pes,

l'elasticitat, la velocitat de l'objecte... En conseqüència a els objectes en movi-

ment es deformaran amb freqüencia en l'animació.

També un cotxe ràpid s'aixecarà del terra i tendirà a deformar-se cap a la direcció cap a
la qual el propulsem:

Sabem que la tècnica per a animar està basada en les lleis físiques de la naturale-

sa. Aquestes lleis les podem ignorar, deformar o aplicar lliurement. L'animació

és l'art que fa possible l'impossible, es desenvolupa sobre una distància o dins

d'un cert espai. De la planificació del moviment, de les seves distàncies, en el

seu temps i el seu espai, naixerà el seu propi ritme. Amb l'animació podem do-

nar vida a qualsevol objecte i aconseguir que, amb els seus moviments, trans-



CC-BY-NC-ND • PID_00196977 63 L'expressió del moviment

meti sentiments humans. Si tractem d'associar el moviment a la idea que vo-

lem representar, trobarem el ritme. En aplicar diferents velocitats a un mateix

moviment, veurem canviar el sentit que volem transmetre.

No obstant això, si no coneixem aquestes lleis, no les podem ni aplicar, ni

alterar adequadament. Per tant, és imprescindible tenir un coneixement dels

principis físics de les lleis de Newton.

4.1. Les lleis de Newton

Sir Isaac Newton (1642-1727) el 1687 va descobrir les lleis que porten el seu

nom. Nosaltres només les hem d'aplicar a l'animació.
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Isaac Newton

Les lleis de Newton

1)�La�primera�llei�de�Newton. La condició necessària i suficient perquè

un punt material persisteixi en el seu estat de repòs o de moviment

rectilini uniforme és que la suma de les forces que graviten sobre ell

sigui nul·la.

2)�La�segona�llei�de�Newton. A cada instant, la variació instantània

per unitat de temps de la quantitat de moviment d'un punt material és

igual que el resultant de les forces que graviten sobre ell.

3)�La�tercera�llei�de�Newton. A qualsevol força d'acció exercida per un

punt A sobre un punt B, hi correspon una força de reacció, exercida pel

punt B sobre el punt A, que és oposada a la primera, i que defineix els

moviments de A i de B.

L'aplicació d'aquestes lleis sembla molt complicada. No obstant això, si ana-

litzem com moure un objecte i quines preguntes són les que ens formulem a

l'hora d'animar, les descobrim en la base de la tècnica de l'animació.

4.1.1. Primera llei. La inèrcia

Perquè un punt material persisteixi en el seu estat de repòs no hi ha

d'haver cap força que graviti sobre ell. Ha d'estar immòbil.

En animació, un cos immòbil ha de donar la sensació d'immobilitat, no sols

perquè estigui quiet a la pantalla, sinó perquè aquesta immobilitat corres-

pongui a la caracterologia de l'objecte o personatge que s'estigui animant.

L'exageració i la deformació també seran, per tant, els procediments per a ani-

mar la immobilitat. El grau de deformació dependrà, en gran part, del pes, del

caràcter o de la sensació que vulguem transmetre a l'espectador.
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4.1.2. Segona llei. La força

La variació instantània de la quantitat de moviment d'un punt material

és igual que el resultant de les forces que graviten sobre ell.

El cotxe, quan arrenca, ha de vèncer la inèrcia. El cotxe és un element pesat que amb
prou feines es pot moure si no és per la força d'un motor que l'impulsa. Una vegada ha
vençut la inèrcia, es pot desplaçar amb velocitat.

Per a parar un cotxe cal aplicar-li una altra força: per alentiment (segons la velocitat) o
per obstrucció.
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4.1.3. Tercera llei. L'acció i la reacció

A qualsevol força d'acció exercida correspon una força de reacció igual

que l'oposada.

El cotxe tindrà un retrocés després de l'impacte (oposició). Com més gran és la velocitat,
més gran és el retrocés.
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5. Animació tradicional davant animació digital,
transició més que ruptura

L'estratègia seguida pels creadors de programari dirigits a l'animació i a la pro-

ducció gràfica, en general, s'ha fet en bona mesura en col·laboració amb els

professionals de les diferents disciplines artístiques tradicionals. És a dir, po-

sant-se en la pell dels artesans i realitzadors amb eines analògiques. Així, els

dibuixants i els dissenyadors que han assessorat la creació d'un programa grà-

fic, l'han fet accessible als dibuixants i dissenyadors que, en algun moment de

la seva carrera professional, han fet el pas de les eines tradicionals a les digitals

mitjançant la incorporació dels ordinadors. Aquesta ha estat la constant de les

dues dècades anteriors al canvi de segle, fet que ha ocorregut en paral·lel amb

la incorporació de les generacions de professionals ja enterament formats dins

del camp digital.

Si la incorporació dels ordinadors al camp de l'animació no ha exigit als rea-

litzadors un canvi de mentalitat important, en el camp industrial, el dels pro-

cessos de realització, la proposta de treball que fan els diferents programaris

és molt més alternativa. Per exemple, un dibuixant s'ha adaptat a canvis re-

latius pel fet de fer els dibuixos en pantalla en lloc de fer-los sobre el paper

tradicional o l'acetat. En canvi, la quantitat de variants de dibuixos necessaris

per a descriure un moviment s'han reduït d'allò més. És més, un sol dibuix

li serveix per a tota la sèrie. Així es vol que passi amb totes les repeticions

d'esforços que es produeixen en els diferents processos de producció d'una

pel·lícula d'animació.

Els programari per a animació 2D pensen en el taller del dibuixant tradicional

i l'intenten reproduir virtualment, i li posen a l'abast, en pantalla, versions

virtuals de les seves eines. El requadre preferent de la pantalla, l'escena, és una

representació del paper de dibuix, il·luminat per la llum del flexo. Al voltant

del paper, els llapis, la goma d'esborrar, els pinzells i els flascons de pintures.

La incorporació de la paleta gràfica ha recuperat la manera tradicional d'agafar

el llapis, el gest i les virtuts del traç del dibuixant.
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Interfície Flash 2D

La virtualitat de les eines ha comportat la simplificació de les accions que fa

el dibuixant. Compareu, per exemple, el temps que requereix esborrar una

part del dibuix, traçar una línia perfecta, l'aplicació del color... entre un dibuix

artesanal i un de digital.

Pel que fa a la creació d'imatges, el 3D pensa en l'escultor artesanal i proposa

un cert nombre de recursos de modelatge. Hi ha mètodes per a obtenir models

tridimensionals, escultures virtuals, expandint i contraient una forma inicial-

ment geomètrica, més o menys a la manera d'un modelador d'argila o plasti-

lina. Altres mètodes consisteixen a organitzar en l'espai les línies mestres d'un

model amb fils que s'entrecreuen, a la manera de dibuix en l'espai, previ al

revestiment en malla. El modelatge proporciona escultures monocromes, que

posteriorment s'acoloreixen en l'editor de materials, de manera que s'atribueix

a cada color qualitats concretes de brillantor, textura, etc.

5.1. El problema de la quantitat

L'animació digital afronta el problema de la quantitat, ineludible en l'animació

tradicional, en cadascun dels passos i conceptes amb què es va trobant

l'animador al llarg del procés de realització. Així, més que explicar-ho d'una

manera global i sistemàtica, resulta més pertinent descriure les aportacions

sobre això en cadascun dels gestos que efectua l'animador en la seva feina. En

cada tema de què es tracti en parlar d'animació digital, es pot trobar alguna

aportació a la simplificació, més o menys significativa.

El problema bàsic de l'animació tradicional –la quantitat ingent de dibuixos

que són necessaris perquè es produeixi de manera adequada la il·lusió del mo-

viment–, el supera l'animació digital, ja que liquida la idea de dibuix indivi-
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dual, un dibuix per a cada fotograma. No es planteja la reproducció d'un mo-

viment com una sèrie de dibuixos que se succeeixen a una velocitat de vint-i-

quatre per segon, sinó com una acció que fa un dibuix, o un model 3D, amb

relació a una línia de temps. L'animació per ordinador, en aquest aspecte, no

sols supera el paper físicament, també supera la idea del paper.

Així, tots els programes d'animació incorporen, en una mateixa interfície, el

concepte del temps narratiu al del dibuix o el modelatge. El personatge que es

vol animar és tractat com un actor mitjançant la seva animació en la línia de

temps, la seva gesticulació, l'expressió facial i els llavis. La seva relació amb al-

tres personatges i amb l'espai escènic va confeccionant els plans i les seqüèn-

cies de la pel·lícula. El moviment no és el resultat d'una successió de dibuixos

lleugerament diferents entre ells que desglossen l'acció, sinó que aquest des-

glossament de l'acció es fa per la interpolació de moviment.
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6. L'animació per ordinador

6.1. Els pioners de l'animació digital

Contràriament al que es podria pensar, els primers intents d'aplicació dels or-

dinadors al món de l'animació tenien poc a veure amb el mercat de l'animació,

a curt termini almenys.

El 1964, quan popularment encara es tenia una idea del tot difusa del que re-

presentava la nova tecnologia i de la revolució que havia de causar en el futur

en totes les branques socials, l'empresa americana Bell Laboratories, en la se-

va línia d'investigació, va possibilitar que Ken�Knowlton (1931) comencés a

desenvolupar tècniques computeritzades orientades a la producció de gràfics

animats. D'altra banda, les primeres pel·lícules d'animació no van ser realitza-

des pels animadors formats en l'animació tradicional; els seus pioners van ser

músics experimentals interessats en la síntesi audiovisual. El primer dels pio-

ners que va presentar una obra audiovisual creada enterament per ordinador,

Permutations de 1967, va ser John�Whitney (1917-1995), considerat el pare

del moviment tecno actual. Es tracta d'animacions que complementen música

i imatge en temps real. La imatge resultant és abstracta i completament allu-

nyada dels circuits comercials de l'època.

Creació audiovisual de John Whitney

Caldrà esperar quinze anys encara per a arribar al primer film amb efectes es-

pecials i escenografies realitzades digitalment, però amb tots els actors reals.

Tron, de 1982, va ser dirigida per Steven Lisberger i va ser produïda per la Dis-

ney. Més enllà de l'interès per la novetat, va resultar una pel·lícula pobra ex-

pressivament, per les limitacions tècniques de l'època. Per exemple, a tota la

pel·lícula hi ha molt pocs moviments de càmera per les dificultats d'incrustació

dels actors amb el fons en moviment. De fet, va constituir un fracàs comercial

que va provocar un retard en l'aplicació d'aquestes tècniques. D'altra banda,

va crear moltes reaccions al món professional del cinema i de l'animació. Per

exemple, va ser rebutjada a l'Oscar als millors efectes especials perquè es va

(1)Moviment contra la ciència i la
tecnologia.
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considerar que utilitzar tècniques digitals per a elaborar-los era fer trampa. Ai-

xí, molts animadors de la factoria es van negar a treballar-hi, perquè tenien

por que en el futur els ordinadors acabessin substituint-los en el seu art, una

actitud que recorda el neoludisme1. De fet, en alguns aspectes tenien raó, per-

què tretze anys més endavant, Disney tancarà la seva factoria d'animació tra-

dicional, per dedicar-se de ple a l'animació digital.

Tron, el primer film amb efectes especials i escenografies digitals

6.2. L'apoteosi del 3D

Entre 1982 i la meitat de la dècada de 1990, la indústria dels dibuixos animats

utilitza els recursos informàtics d'una manera més aviat discreta, per a simpli-

ficar processos com la coloració dels dibuixos, la línia dels quals es continuarà

fent a mà. O bé es fan escenaris i seqüències tridimensionals, que s'encobreixen

amb l'estètica dels dibuixos tradicionals, però que, per exemple, aprofiten els

espectaculars moviments de càmera.

Paral·lelament, tanmateix, el 3D va anar guanyant terreny en el camp dels

efectes especials i en la incorporació de models 3D dins del cinema realista.

The Abyss (1989), de James Cameron, va representar un salt qualitatiu quant a

l'animació 3D aplicada al cinema. Però l'exemple més convincent, tant per als

espectadors com pels resultats comercials, el va aportar el dels dinosaures de

Jurassic Park, dirigida per Steven Spielberg i estrenada el 1993, que va obtenir

l'Oscar de l'Acadèmia als millors efectes especials i va donar peu a l'operació

de marxandatge, a escala mundial, més extraordinària de tots els temps. Altres

pel·lícules famoses pels efectes especials giren la qüestió de la credibilitat o la

suspicàcia, i porten la realitat al terreny del 3D, com La máscara, dirigida per

Chuck Russell, el 1994. És la primera pel·lícula que barreja la imatge real amb

el 3D sense dissimular-ho, però valent-se d'una estratègia. La màscara d'aspecte

plàstic del protagonista facilita la integració dels efectes tridimensionals que

se superposen, cosa que dóna coherència a la barreja. D'altra banda, Titanic

(1997), del director James Cameron, incorpora ja moltes seqüències realitza-

des íntegrament en 3D o incrustades amb la imatge real que aporten molta

amplitud en els plans generals.



CC-BY-NC-ND • PID_00196977 72 L'expressió del moviment

Fotogrames de pel·lícules que barregen imatge real i 3D: Jurassic Park, La màscara i Titanic.

Tanmateix, en el camp estricte de l'animació, malgrat que John Lasseter, amb

Tin Toy, guanya l'Oscar al millor curt d'animació de l'any 1988, els productors

i realitzadors continuen creient que les noves tecnologies digitals són encara

immadures, especialment pel que fa a l'animació de personatges i la qualitat

dels seus moviments. Quan s'accepta el 3D, la seva presència es redueix als

escenaris, als objectes i efectes, i els personatges es fan a la manera tradicional.

Aquest estat d'opinió va persistir de manera generalitzada fins al 1995, any en

què es presenta el primer llargmetratge d'animació de personatges fet íntegra-

ment en 3D, Toy Story, obra també de John Lasseter, que aquell any va gua-

nyar l'Oscar al millor llargmetratge d'animació. El film es devia a l'associació

de Pixar amb Disney.

A partir d'aquí, comença una cursa de produccions de pel·lícules fetes en 3D

provinents tant de les grans factories com de productors de format molt més

petit, que van creixent en reconeixements i en èxits comercials. El 1998 Dre-

amworks, amb Antz (Hormigaz) inicia la competició amb Pixar/Disney que,

aquell mateix any presenta A Bug's Life (Gusanos). Les altres grans companyies

de la indústria cinematogràfica s'afegeixen a aquesta producció ascendent fins

a la data. La Fox presenta Ice Age. L'edat de gel (2002); Columbia, Final Fantasy

(2001); la Paramount, Jimmy Neutron: El nen inventor (2002); la Warner, Polar

Express (2004).

Tin Toy i altres llargmetratges d'animació de
personatges en 3D

Les imatges a què remeten gairebé tots els títols d'aquestes pel·lícules tenen

una constant: joguines, cucs, formigues, bestioles... o robots, cotxes de jogui-

na, animals estilitzats... Es tracta de personatges que, en bona mesura, perme-
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ten que se n'inventi la forma i el moviment. És a dir, són personatges, compor-

taments i situacions ideals per a un animador format en l'animació tradicional

o que participi d'aquesta mentalitat. Se cerca que els models i els moviments,

igual que els dibuixos animats tradicionals, siguin creïbles, no realistes.

D'altra banda, el repte de reproduir la realitat d'una manera indiferenciable ha

estat en la base del 3D des del primer moment, amb el desig de la reproducció

virtual de la realitat. Aquest vessant ha estat abordat per dues produccions ex-

tremament ambicioses: Final Fantasy (2001) i Polar Express (2004). En els dos

casos, els personatges i els escenaris, i els comportaments, han enfrontat el

realisme amb diferents estratègies. Pel que fa al moviment dels personatges,

s'ha utilitzat sistemàticament la captura dels moviments (motion capture) fets

per actors reals per a, mitjançant sensors, transmetre-la als personatges virtu-

als. No sols pel que fa als moviments del cos, sinó també a les expressions

facials. Amb aquests experiments, de fet, s'obren les portes a un altre gènere

d'animació, diferenciat de l'animació 3D de ninots, que s'ha desenvolupat en-

cara dins dels conceptes generals de l'animació tradicional.

Final Fantasy i altres films es van plantejar el repte de reproduir la realitat en 3D.

6.3. Els recursos del 2D

Aquest apogeu de l'animació 3D no solament ha anat foragitant de les pan-

talles dels cinemes l'animació tradicional, també ha impedit el desenvolupa-

ment paral·lel de l'animació 2D digital, amb relació a les superproduccions

adscrites al cinema.

Tanmateix, l'animació 2D continua sent la gran proveïdora de pel·lícules per

a TV. El creixement extraordinari de les cadenes i plataformes televisives ne-

cessita productes ingents dirigits a les franges de programació infantils i juve-

nils, als canals temàtics i als videoclubs i, de retruc, al marxandatge que gene-

ra aquest sector. I també, per a donar sortida publicitària a la demanda de la

indústria basada en aquestes franges d'edats.



CC-BY-NC-ND • PID_00196977 74 L'expressió del moviment

Aquesta demanda extraordinària de quantitat per sobre de la qualitat demana

productes d'animació més àgils i barats, en què l'animació tridimensional, per

la seva complexitat i el seu cost, difícilment pot competir. Així, la indústria de

l'animació 2D adscrita a la TV s'ha continuat desenvolupant, això sí, digitalit-

zant cada vegada més les seves produccions i optimitzant els processos. A més,

la incorporació dels ordinadors en el camp de l'animació plana permet que

es puguin fer sèries de petit format sense necessitat de crear grans estructures

de producció. Equips molt reduïts poden fer productes que encaixen molt bé

dins d'aquesta demanda televisiva. D'altra banda, la popularització d'alguns

programari d'animació 2D ha comportat, també, la popularització de les tas-

ques d'animació, cosa que ha allunyat les produccions de la necessitat de ser

realitzades per grans especialistes, com exigia l'animació tradicional i continua

exigint l'animació tridimensional.

Frames 3D de Reversible Animacions

El màxim exponent d'aquesta popularització es va deure, en principi, a la in-

corporació de programari propis de l'animació 2D i 3D a la línia d'ordinadors

personals i al seu funcionament dins de Windows. Al crit d'"adaptar-se o

morir", els grans sistemes d'animació protagonistes de la primera dècada de

l'animació digital s'han adaptat, o no s'han volgut perdre el negoci generat pel

consumisme informàtic. Així, no sols han resultat prescindibles els maquina-

ris específics d'animació, sinó que els seus programaris estrella s'han adaptat

als ordinadors domèstics. Aquesta dinàmica ha fet possible que es creés pro-

gramari ja pensat per a aquest nivell informàtic, amb resultats òptims quant a

la qualitat. De manera que, el que abans era una producció altament especia-

litzada, tant professionalment com tècnicament parlant, ara conviu amb un

potencial de realització de costos ínfims i exigència moderada.

Durant l'any 1986 apareixerà una de les animacions més famoses de l'AMIGA,

The Juggler, d'Eric Graham, i el primer programa de generació d'imatges 3D per

a l'AMIGA, Sculpt3D, de Byte by Byte.

Després del declivi d'AMIGA es va parlar molt del motiu de la desaparició gai-

rebé total de la tecnologia que per aquells temps sorprenia el món de la in-

formàtica. D'una banda, les cases de programari van acusar la pirateria de te-

nir-ne la culpa, cosa que va provocar que deixessin de programar per a aquesta

plataforma; de l'altra, els usuaris acusaven a la mateixa Commodore, avui ja
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desapareguda, de no alliberar la tecnologia de l'AMIGA perquè altres compa-

nyies poguessin fabricar ordinadors compatibles i així fer-la molt més accessi-

ble, com ja va fer IBM al seu dia amb el PC.

El 1989, Rikk Carey i Paul Strauss de Silicon Graphics, Inc., van iniciar un

nou projecte amb la finalitat de dissenyar i construir una infraestructura per

a aplicacions interactives amb gràfics tridimensionals.

D'altra banda, la influència creixent d'Internet dins del mercat de la imatge,

en general, i de l'animació, en particular, també ha afavorit la producció de

pel·lícules de curta durada i molt poc pes, en relació directa amb la velocitat

de lectura del sistema.

El màxim exponent de la influència de la Xarxa en la història recent

de l'animació ha estat la creació i comercialització massiva del programa

d'animació 2D i de programació Flash, la primera versió del qual va aparèixer

al mercat el desembre de 1996. Aquest programari, fill il·lustre de la generació

Internet, incorpora als recursos d'animació tradicionals la programació en tots

els seus àmbits. Ha resultat una eina extraordinària per a la creació d'espais

web, de manera que s'ha consolidat com el sistema més usual. D'aquesta ma-

nera, incorpora les possibilitats d'animació independents de la realització en

les línies de temps mitjançant l'Action�Script, sistema d'animació per progra-

mació de recursos prefixats, totalment relacionables entre ells, dirigits al dis-

seny de les pàgines web.

La informatització general del mercat, amb l'oferta de nous suports (CD, DVD,

etc.), ha fet prescindible l'abocament final de les animacions generades per

ordinador a sistemes analògics com el vídeo, professional o domèstic, i també

han contribuït a l'expansió de l'animació en molts dels camps, la qual cosa ha

popularitzat la realització.

Frames Flash de Reversible Animations

http://www.sgi.com/
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