
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

PROCÉS   CREATIU   D’UNA   
ANIMACIÓ   2D   DIGITAL   

CÒMICA   
  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

   Pseudònim:    Fosca   
    Curs:    2020-2021   

   



AGRAÏMENTS   
  

Primerament,   m’agradaria   agrair   a   la   meva   tutora   de   recerca   els   seus   consells   i   directrius   
durant   el   desenvolupament   del   treball,   així   com   les   recomanacions   rebudes   per   part   de   Jordi   

Oñate,   professional   d’efectes   especials   CGI   a   l’empresa    Disney   Pixar .   
També   a   les   persones   que   van   respondre   l’enquesta,   i   a   les   alumnes   de   la   meva   escola   que   

reaccionaren   a   la   meva   animació.   Finalment,   voldria   donar   les   gràcies   a   la   meva   família   pels   
consells   i   suport   rebuts.   

  
    

1   



ÍNDEX   
  

        0.     Introducció …………………………………………………………………………...8   
  

1. Què   és   l’animació? ………………………………………………………………….11   
  

2. La   il·lusió   del   moviment ……………………………………………………………12   
   

             2.1.   Persistència   retiniana   o   visual…………………………………………………...12   
  

             2.2.   El   fenomen    phi …………………………………………………………………..13   
   

3. Història   de   l’animació ……………………………………………………………....14   
  

             3.1.     Precedents   de   l’animació……………………..……………………………….....14   
  

             3.2.   Les   titelles   de   java……………………………………………………………….14   
   

             3.3.   Les   ombres   xineses……………………………………………………………....15   
   

             3.4.   La   càmera   obscura   ( pin   hole )……………………………………………………15   
  

             3.5.   Línia   temporal…………………………………………………………………...17   
  

4. Els   12   principis   de   l’animació ……………………………………………....……...25   
   

              4.1.   Encongir   i   estirar………………………………………………………………...25   
   

              4.2.   Anticipació…………………………………………………………………..….26   
   

              4.3.   Posada   en   escena………………………………………………………………..27   
  

              4.4.   Acció   directa   i   posició   a   posició………………………………………………..27   
  

              4.5.   Acció   complementària   i   acció   superposada…………………………………….28   
   

              4.6.   Accelerar   i   desaccelerar………………………………………………………...29     
   

              4.7.   Arcs……………………………………………………………………………..29   
  

              4.8.   Acció   secundària………………………………………………………………..30   
   

2   



              4.9.   Sentit   del   temps   ( timing )………………………………………………………..30   
  

              4.10.   Exageració…………………………………………………………………….31     
  

              4.11.   Dibuix   sòlid…………………………………………………………………...31   
  

              4.12.   Personalitat…………………………………………………………………....32   
  

5. Tipologies   d’animació   segons   la   tècnica …………………………………………..33   
  

              5.1.   Animació   tradicional   ( cell-animation )………………………………………....33   
   

                   5.1.1.   Rotoscòpia………………………………………………………………...34   
   

                   5.1.2.    Live-action ………………………………………………………………...34   
  

              5.2.    Stop-Motion …………………………………………………………………….34   
  

                   5.2.1.    Clay   motion ……………………………………………………………….35   
  

                   5.2.2.   Pixilació…………………………………………………………………..35   
  

                   5.2.3.    Go-Motion ………………………………………………………………...35   
  

                   5.2.4.   Animació   amb   retalls……………………………………………………..36   
  

              5.3.   Animació   digital   (Animació    CGI    [ Computer-Generated   Imagery]) …………..36   
  

              5.4.   Animació   experimental………………………………………………………...38   
  

                    5.4.1.   Animació   amb   sorra……………………………………………………...38   
  

                    5.4.2.    Pinscreen    (animació   de   pantalla   d’agulles)……………………………...38   
  

6. Característiques   generals   de   l’animació ………………………………………….39   
  

6.1.   L’animació   completa   i   l’animació   limitada……………………………………..39   
  

       6.1.1.   L’animació   completa……………………………………………………...39   
  

       6.1.2.   L’animació   limitada……………………………………………………....40   
  

3   



6.2.   Animació   posició   a   posició   i   animació   directa………………………………....41   
  

       6.2.1.   Animació   posició   a   posició   ( pose-to-pose )……………………………….41   
  

       6.2.2.   Animació   directa   ( straight   ahead )………………………………………..41   
  

6.3.   Característiques   expressives   i   narratives   de   l’animació………………………..42   
  

7. Procés   de   creació   d’una   animació ………………………………………………...43   
  

7.1.   Preproducció……………………………………………………………………43   
  

       7.1.1.   Recerca   d’inspiració………………………………………………………43   
  

       7.1.2.   desenvolupament   de   la   idea………………………………………………44   
  

       7.1.3.   Elaboració   del   guió……………………………………………………….44   
  

       7.1.4.   Recerca……………………………………………………………….…...45   
  

       7.1.5.   Disseny……………………………………………………………….…...46     
  

                7.1.5.1.   Fons   ( Key   Background   &   Color   Key )……………………….…....46   
  

                7.1.5.2.   Fulls   de   model   ( Model   Sheet )………………………………….….47     
  

                7.1.5.3.    Com   dissenyar   un   bon   personatge? ……………………………....48   
  

        7.1.6.   Full   d’objecte   ( Prop   Sheet )…………………………………………….…53   
 

                           7.1.6.1.   Models   de   color   ( Color   Model )…………………………………….53     
  

                    7.1.7.    Storyboard    (guió   gràfic)…………………………………………………..55     
  

                    7.1.8.   Gravació   de   l’àudio……………………………………………………....61     
  

                            7.1.8.1.   Gravació   de   diàlegs…………………………………………….....61     
  

                            7.1.8.2.   La   banda   sonora……………………………………………….….63     
   

                    7.1.9.   La   carta   de   rodatge   ( Bar-sheet )…………………………………………..65     
   

4   



                    7.1.10.   Animatica   o   Carret   Leica……………………………………………....65     
  

                    7.1.11.   Composició    del   pla……………………………………………………66     
  

                            7.1.11.1.    Layout …………………………………………………………..66   
  

             7.2.   Producció……………………………………………………………………....70   
   

                     7.2.1.   L’animació……………………………………………………………...70   
  

                            7.2.1.1.   Animació   d’efectes   especials…………………………………....70   
  

                            7.2.1.2.   Animació   de   personatges………………………………………..70   
  

                            7.2.1.3.   Qui   treballa   en   el   procés   d’animació?…………………………...71   
   

                     7.2.2.   Fotocopiat……………………………………………………………....72   
  

                     7.2.3.   Posar   color   a   l’animació………………………………………………..72   
  

                     7.2.4.   Els   fons   ( background )………………………………………………….74   
  

                     7.2.5.   Edició   /   Filmació……………………………………………………….75   
  

             7.3.   Postproducció………………………………………………………………….76   
  

                      7.3.1.   El   so…………………………………………………………………....76   
  

                      7.3.2.   Retocs   finals…………………………………………………………...76   
  

8. La   comicitat ……………………………………………………………………….77  
  

             8.1.   Què   és   la   comicitat   o   l’humor?………………………………………………..77   
  

             8.2.   Classificació   de   la   comicitat…………………………………………………...78   
  

             8.3.   Explicacions   de   la   comicitat…………………………………………………...78   
  

                       8.3.1.   Explicacions   de   tipus   cognitiu-perceptiu……………………………..78   
   

                       8.3.2.   Explicacions   de   tipus   social-conductista……………………………...79   
  

5   



                       8.3.3.   Explicacions   de   tipus   psicoanalític…………………………………...79   
   

             8.4.   La   comicitat   de   gestos   /   humor   físic…………………………………………..80   
  

                       8.4.1.   Una   mica   d’història…………………………………………………..80   
  

                       8.4.2.   Què   és   la   comicitat   de   gestos   o   humor   físic?………………………...80   
  

                       8.4.3.   La   Cinestèsica   o    Kinesistica ……………………………………...…..82   
  

                            8.4.3.1.   Emblemes……………………………………………………….82   
  

                            8.4.3.2.   Il·lustradors……………………………………………………..82     
   

             8.5.   Humor   en   el   disseny   de   personatges………………………………………….83   
  

                        8.5.1.   Pel   que   fa   a   la   personalitat…………………………………………..83   
  

                        8.5.2.   Pel   que   fa   al   físic……………………………………………….........84   
  

                             8.5.2.1.   La   caricatura…………………………………………………....84   
  

                             8.5.2.2.   Personatges   de   l’animació   inspirats   en   persones   del   món   real....87   
  

             8.6.   Anàlisi   de   5   curtmetratges   animats   còmics…………………………………....92   
  

9. Creant   la   meva   pròpia   animació ……………………………………………......103   
  

9.1.   Recerca   d’inspiració   i   desenvolupament   de   la   idea…………………………..103   
  

9.2.   Elaboració   del   guió…………………………………………………………...107   
  

9.3.   Recerca………………………………………………………………………..111   
  

9.4.   Disseny   de   personatges……………………………………………………….117   
  

9.5.   El   meu    Storyboard …………………………………………………………....121   
  

           9.5.1.   Com   elaboro   les   vinyetes   de   l’ storyboard ?………………………….123   
  

           9.5.2.   Procés   que   segueixo   per   a   cada   vinyeta……………………………..123   
  

6   



           9.5.3.   Inspiracions,   referències   i   plantilles   per   a   vinyetes   concretes………..126   
  

           9.5.4.   La   teoria   aplicada   a   les   meves   vinyetes………………………………129   
  

           9.5.5.    Storyboard    complet…………………………………………………...137   
  

9.6.   L’animació……………………………………………………………………..143   
  

           9.6.1.   Recerca   d’un   programa   d’animació……………....……...…………...143   
  

           9.6.2.   Elaboració   de   la   meva   animació……………………………………....144   
  

           9.6.3.   Color…………………………………………………………………..190   
   

           9.6.4.   Els   fons………………………………………………………………..191   
  

           9.6.5.   Detalls   finals…………………………………………………………..194   
  

9.7.   El   so…………………………………………………………………………....195   
  

9.8.    Link    de   l’animació   acabada………………………………………………...….195     
  

               9.9.    Mostro   la   meva   animació   a   públics   de   diverses   edats ……………………………196   
  

10. Conclusió …………………………………………………………………………..203      
    

   

7   



       0.   INTRODUCCIÓ   
  

Decidir  l’àrea  on  centraria  el  meu  treball  no  va  ser  difícil.  Tenia  clar  que  volia  tractar  un  tema                    
relacionat   amb   el   món   del   dibuix   i   la   creació   artística,   ja   que   des   de   petita   sempre   m’ha   atret.     
  

Amb   el   tema,   però,   sí   que   m’hi   vaig   debatre.   
Primerament,  pensava  centrar-me  en  l’art  més  clàssic  i  com  afecta  a  la  persona.  Fer  una                 
investigació  sobre  què  és  i  per  què  és  necessari.  Tot  i  que  aquest  tema  és  interessant,  vaig                   
adonar-me  que  el  meu  interès  pel  dibuix  i  la  pintura  no  s’acostava  tant  al  món  clàssic,  sinó  al                    
dibuix  digital,  la  creació  de  personatges  ficticis  i  històries  pròpies,  l'ús  de  noves  tècniques  ...                 
Així,  vaig  decidir  repensar-m’ho  i  vaig  arribar  a  la  conclusió  que  el  que  més  s’ajustava  al                  
que   volia   realitzar   i   expressar   era,   o   bé   una   animació,   o   bé   un   còmic.     
Ara   bé,   decidir   entre   aquestes   dues   opcions   no   va   ser   tasca   fàcil.     
Tenia  clar  quin  volia  que  fos  el  resultat  final  del  meu  treball:  una  petita  història  representada  a                   
través  de  dibuixos.  Però  això  és  realitzable  mitjançant  les  dues  tècniques  citades              
anteriorment.  La  creació  d’un  còmic  pot  semblar  més  senzilla  que  la  d’una  animació,  i  en                 
certa  part  ho  és.  Tot  i  això,  el  que  es  vol  transmetre  ha  d’estar  molt  ben  representat,  ja  que  les                      
expressions   i   moviments   dels   personatges   estan   limitats   a   unes   poques   vinyetes.     
En  canvi,  en  una  animació,  es  pot  “crear”  el  moviment,  donar  vida  a  un  personatge;  i  això  era                    
el  que  volia  acomplir.  Sabia  que  no  seria  senzill,  però  viuria  una  nova  experiència,  un  nou                  
repte.   
  

Un  cop  escollit  el  tema,  havia  de  pensar  en  la  hipòtesi.  Vaig  començar  a  investigar  sobre  els                   
diferents   tipus   d’animació   i   els   avantatges   i   desavantatges   que   presenten.     
Observant  les  diferents  possibilitats  d’efectuar  una  animació  (mètode  tradicional,  animació            
2D  i  3D  digital,   Stop-Motion ...),  vaig  decantar-me  pel  mètode  2D  digital.  Hi  ha  moltes                
possibilitats  i  tècniques  diferents  que  es  poden  usar,  i  és  el  tipus  de  dibuix  que  sempre  m’ha                   
agradat  fer.  A  més  a  més,  disposava  de  les  eines  bàsiques  per  a  realitzar-la:  un  ordinador  i  una                    
tauleta  gràfica.  Un  cop  decidit  el  tipus  d’animació,  havia  de  determinar  què  volia  transmetre                
amb  la  meva  creació.  Després  de  diverses  consideracions,  vaig  proposar-me  tractar  o  bé  un                
tema  còmic  o  una  qüestió  més  emocional.  Inicialment  volia  combinar  ambdós,  però  llavors               
vaig  adonar-me  que  era  massa  complicat  i  no  disposava  del  temps  necessari.  Aleshores  em                
vaig  veure  obligada  a  escollir-ne  un  i,  al  final,  vaig  decantar-me  per  l’opció  de  fer  riure  algú,                   
ja   que   m’agrada   veure   feliç   a   la   gent.   
A  partir  d’aquestes  decisions,  la  meva  pregunta  de  recerca  i  hipòtesi  van  anar  agafant  forma.                 
Ara   només   faltava   formular-la:   

  
Sóc   capaç   de   produir   una   animació   2D   digital   còmica?     

  
Puc  transmetre  la  comicitat  a  través  d’una  simple  anècdota,  exagerant-la  fins  al  punt               
que  aconsegueixi  fer  riure  a  la  gent.  El  més  important  és  una  bona  història  i,  la  resta                   
d’elements   l’acompanyen   per   aconseguir   un   resultat   millor.   

8   



   
Per   a   comprovar   la   meva   hipòtesi,   em   vaig   marcar   una   sèrie   d’objectius:   
  

- Investigar   sobre   l’origen   de   l’animació,   el   seu   procés,   tècniques   i   característiques.   
- Estudiar   la   comicitat,   sobretot   en   l’àmbit   de   l’humor   físic   i   disseny   de   personatges.   1

- Analitzar   5   curtmetratges   animats   còmics.   
- Produir  una  animació  2D  digital  còmica  basada  en  una  bona  anècdota  o  historieta  que                

comuniqui   clarament   la   meva   idea   als   espectadors.    
- Posar  a  prova  la  meva  hipòtesi,  passant  el  curtmetratge  a  unes  quantes  persones  per                

comprovar   si   realment   he   aconseguit   plasmar   l’humor   a   l’   animació.   
  
  

METODOLOGIA   
  

La   meva   recerca   s’ha   centrat   en   dos   àmbits   fonamentalment:   l’animació   i   la   comicitat.     
  

Pel  que  fa  a  l’animació,  he  estudiat  els  seus  fonaments,  història,  característiques,  tècniques,               
principis  i,  sobretot,  el  seu  procés.  També,  he  entrevistat  a  Jordi  Oñate,  treballador  de   Disney                 
Pixar,  especialitzat  en  efectes  especials,  per  obtenir  una  visió  més  professional  del  tema.  En                
l’àmbit  de  la  comicitat  no  he  estat  tan  extensa,  ja  que  en  el  que  jo  em  volia  centrar  era                     
l’animació.  Tot  i  això,  he  investigat  la  seva  definició,  les  diverses  explicacions  que  se  li  han                  
atorgat  i  he  indagat  més  en  la  comicitat  de  gestos  i  disseny  de  personatges.  A  més  a  més,  vaig                     
veure   de   primera   mà   la   comicitat   a   l’animació   analitzant   5   curtmetratges   còmics.   
  

Dit  això,  a  la  part  pràctica  he  combinat  tots  els  coneixements  que  he  après  per  elaborar  la                   
meva   pròpia   animació   còmica.     
  

Primer  de  tot,  vaig  haver  de  pensar  en  una  bona  història  que  captivés  el  públic.  Per  tant,  qui                    
millor   per   decidir   que   el   públic   mateix?     
Vaig  realitzar  una  enquesta  a  unes  quantes  persones,  83  per  ser  exacta,  i  vaig  recollir  algunes                  
de  les  respostes  que  més  interessants  m’havien  semblat.  Tanmateix,  en  llegir  les  idees,  em  va                 
venir   la   inspiració   i   vaig   idear   la   història   que   definitivament   volia   animar.     
El  següent  pas  era  elaborar  el  guió  de  l’animació.  Per  a  fer-ho,  vaig  buscar  quina  era                  
l’estructura  general  que  s’utilitza  en  les  produccions,  tant  per  a  curtmetratges  com  per  a                
llargmetratges.  A  més  a  més,  en  vaig  llegir  uns  quants  d’algunes  pel·lícules,  com  ara  el  de                  
Minions .   D’aquesta   manera,   vaig   anar   transformant   en   un   guió   la   història   que   havia   ideat.   
A  continuació,  vaig  fer  una  mica  de  recerca  sobre  el  lloc  on  s’ambientaria  el  curtmetratge.                 
Vaig  investigar  sobre  la  vestimenta,  arquitectura,  vegetació,  aspecte…  Quan  ja  vaig  haver  fet               
el  petit  estudi  sobre  la  localització,  vaig  dedicar-me  a  dissenyar  els  protagonistes  de              

1   Consultar   apartat    8.4.   La   comicitat   de   gestos   /   humor   físic   
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l’animació,  explicant  com  i  per  què  els  havia  dibuixat  d’aquesta  manera,  i  ensenyant  la                
diferència   entre   el   primer   esbós   i   el   resultat   final.     
Un  cop  vaig  tenir  fets  els  dissenys,  vaig  procedir  a  realitzar  l’ storyboard .  Per  elaborar-lo                
correctament,  vaig  buscar  quina  és  la  seva  estructura  general,  els  elements  que  ha  de  contenir                 
i,  per  veure  la  teoria  aplicada  a  la  pràctica,  vaig  buscar  alguns  exemples.  En  total,  vaig                  
dibuixar  50  il·lustracions  només  per  a  l’ storyboard .  Altrament,  en  el  treball  explico  com  he                
fet  cadascuna  de  les  vinyetes  i  ensenyo  les  imatges  en  les  quals  em  vaig  inspirar.  I,  també                   
destaco  la  importància  de  les  expressions  facials  d’un  personatge  per  a  transmetre  la               
comicitat.     
Un  cop  vaig  haver  organitzat  tots  els  elements  que  intervindrien  en  el  curtmetratge,  vaig                
passar  al  pas  més  important,  animar  la  història  que  tan  meticulosament  havia  plantejat.               
Primer,  explico  quin  programa  vaig  utilitzar  i  per  què.  Tot  seguit,  hi  ha  una  detallada                 
explicació  sobre  com  he  elaborat  cadascun  dels  setze  plans   del  curtmetratge.  S’agrupen  en  un                
total  de  quatre  escenes  i,  a  l’acabar  l’explicació  d’una,  hi  ha  la  conclusió  de  l’escena,  on                  
indico  què  he  fet  malament  i  com  ho  he  millorat  als  següents  plans   i  escenes.  A  més  a  més,                     
perquè  el  lector  pugui  veure  de  primera  mà  com  és  el  procediment  en  si,  he  omplert  el  meu                    
treball   de   fotografies   que   he   anat   fent   durant   el   procés   d’animació.   
Un   cop   acabat   el   curtmetratge,   vaig   afegir-hi   els   efectes   de   so   i   la   música.     
  

Finalment,  per  verificar  la  meva  hipòtesi,  vaig  passar  l’animació  a  3  cursos  diferents:  1r  de                 
primària,  1r  d’ESO  i  1r  de  batxillerat.  Vaig  aprofitar  el  fet  que  cada  curs  té  3  classes  (excepte                    
batxillerat  que  només  en  té  dos),  per  ensenyar  l’animació  amb  so  a  una  aula  i  sense  so  a                    
l’altra  (la  tercera  classe  podia  escollir).  D’aquesta  manera,  ja  que  no  havia  tingut  temps                
d’aprofundir  en  el  tema  del  so  i  la  comicitat,  podria  comprovar  si  aquest  factor  realment                 
influeix   en   la   forma   de   veure   i   entendre   el   curtmetratge.   
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1. QUÈ   ÉS   L’ANIMACIÓ?   
  

L’animació  és  el  procés  a  través  del  qual  s’aconsegueix  donar  un  moviment  aparent  a                
dibuixos  o  objectes  inanimats.  El  moviment  se  simula  amb  una  seqüència  d’imatges              
estàtiques  independents  que  es  projecten  successivament  per  ordre  cronològic  aconseguint            
crear   una   il·lusió   òptica .     2

Aquesta  seria  la  definició  convencional,  però  aquest  procediment  va  més  enllà.  Fixem-nos  en               
l’origen  etimològic  del  vocable:  la  paraula  “animació”  prové  del  mot   Anima ,  del  llatí,  que                
significa  ‘ànima’.  Així,  podríem  ampliar  la  definició,  designant-la  com  a  procés  d’atorgar  una               
“ànima”  a  un  personatge  o  objecte  de  forma  que  sembli  que  aquest  cobri  vida,  pensi  i  actuï                   
per   ell   mateix.     3

L’animador,  per  tant,  ha  de  tenir  la  capacitat  de  “donar  vida”  a  allò  que  no  en  té.  A  més  a                      
més,  ha  de  ser  un  bon   actor ,  ja  que  ha  de  saber  transmetre  les  emocions  i  pensaments  dels                    
personatges   animats   als   espectadors.     
  

Al  llarg  de  més  d’un  segle,  dins  de  l’animació  han  anat  sorgint  diferents  tècniques  i  gèneres                  
que  s’han  anat  perfeccionant  per  donar  lloc  a  les  espectaculars  pel·lícules  i  curtmetratges  dels                
quals  podem  gaudir  avui  dia.  L’evolució  d’aquest  art  ha  donat  pas  a  nous  i  diferents  recursos                  
per  millorar  la  qualitat,  els  personatges,  l’expressió  d’emocions,  el  moviment…  I  per  mostrar               
al   públic   la   verdadera   màgia   d’aquesta   “il·lusió   òptica”.   
  

Tradicionalment,  es  dibuixaven  tots  els  moviments  dels  personatges  i  els  fons  làmina  per               
làmina,  per  després  fotografiar-los  i  projectar-los  a  una  certa  velocitat,  creant  així  la  il·lusió                
de  moviment.  Posteriorment,  començaren  a  utilitzar-se  fotogrames,  com  és  el  cas  de  les               
tècniques   Stop-Motion,  Clay  Motion ,  Pixilació,   Go-Motion,  Cut-Out   i  el  famós   Flip  Book .              
Però  les  noves  tecnologies  van  ser  les  que  van  revolucionar  el  món  de  l’animació.                
Actualment  disposem  d’aparells  tecnològics  que  faciliten  i  agilitzen  aquest  procés.  Estaríem             
parlant  de  l’ordinador,  l’escàner,  càmeres  fotogràfiques  i  de  vídeo,  softwares  especialitzats,             
tauletes   gràfiques...     
  

Tot  i  això,  l’animació  no  es  pot  reduir  simplement  a  la  tecnologia,  ja  que  va  molt  més  enllà.                    
Com  diu   John  Lasseter,  animador,  director  de  cine  i  productor  estatunidenc,   "l'art  posa  a                
prova   la   tecnologia   i   la   tecnologia   inspira   l'art".   

  
L’animació  no  només  forma  part  del  món  del  cinema  i  de  la  televisió,  sinó  que  també                  
presenta  un  fort  lligam  amb  les  arts  clàssiques  com  l’escultura,  el  dibuix,  la  fotografia  o  la                  
pintura.  Aquesta  gran  combinació  d’arts  que  engloba  fa  que  no  sigui  simplement  un               4

producte,   sinó   també   una   expressió   artística   de   bellesa   única.   
  

2   Cfr.   Sílvia   Vicente,    Procés   de   creació   d’una   animació   en   2D ,   pàg.   4   
3  Cfr.   Jonatan   Cortés.    ¿Qué   es   la   Animación?   |   Tipos   y   Técnicas .   
4   Cfr.   Sílvia   Vicente,    Procés   de   creació   d’una   animació   en   2D ,   pàg.   4   
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2. LA   IL·LUSIÓ   DEL   MOVIMENT   
  
  

Anteriorment,  he  mencionat  que,  en  una  animació,  el  moviment  se  simula  amb  una  seqüència                
d’imatges  estàtiques  independents  que  es  projecten  successivament  per  ordre  cronològic,            
aconseguint   crear   una   il·lusió   òptica.   Ara   bé,   com   és   que   es   produeix?   
  

La  causa  és  l’anomenat  fenomen  perceptiu,  una  espècie  d’engany  del  cervell  que  ens  genera               
una  il·lusió  de  moviment  i  fa  que  puguem  gaudir  de  les  animacions.  Aquesta  percepció  visual                 
és  la  facultat  de  reconèixer  i  diferenciar  els  estímuls  visuals.  Primer  els  interpretem  i  després                 
els  associem  amb  experiències  anteriors.  És  important  tenir  present  que  la  impressió              5

sensorial   es   produeix   a   la   retina,   però   l’associació   i   la   interpretació   de   la   forma,   al   cervell.   6

  
Existeixen  dos  fenòmens,  però,  que  afecten  la  percepció  visual:  la   persistència  retiniana  i  el                
fenomen  phi .  Una  altra  variable  que  cal  tenir  en  compte  és  la  taxa  d’imatges  per  segon  (fps),                   
dit  en  altres  paraules,  el  nombre  d’imatges  enregistrades  per  segon.  Depenent  de  si  aquest                
nombre   és   més   elevat   o   menys,   la   sensació   de   moviment   variarà.   

  
    2.1.   Persistència   retiniana   o   visual   

  
“La   persistència  retiniana  estableix  que  la  retina  de  l’ull  humà  reté  les  imatges  durant  una                 
breu  fracció  de  temps  abans  que  es  mostri  la  següent.  A  partir  d’aquest  retard,  el  nostre                  
cervell   percep   una   successió   ràpida   d’imatges   en   moviment .”   7

  
Aquest  concepte  ha  perdut  rellevància  com  a  explicació  científica  acceptada  de  la  il·lusió  del                
moviment.   Tot   i   això,   és   interessant   conèixer   el   seu   funcionament.   
  

La  definició  d’aquest  fenomen  va  ser  delimitada  pel  seu  descobridor,  Peter  Mark  Roget,  el                
1824  en  un  treball  científic  titulat  “ Explicació  d’una  il·lusió  òptica  en  l’aparença  dels  radis                
d’una   roda   en   ser   vista   a   través   d’obertures   verticals”,    i   pel   físic   Joseph   Plateau   el   1829.   
  
  

Roget  va  observar  que  les  rodes  d’un  cotxe  es  veien  distorsionades  a  través  de  les  taules                  
verticals  d’una  tanca.  A  partir  d’aquell  moment,  el  científic  començà  a  investigar  fins  que                
arribà  a  la  conclusió  que  el  que  havia  experimentat  era  el  fenomen  que  donava  origen  a                  
l’anomenada   il·lusió   òptica,   la   persistència   retiniana.   8

  

5Crf.   Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.   Projectes   d'animació   
audiovisual   2D   i   3D.   
6   Cfr.   Aula   de   Psicología.    El   fenómeno   Phi   y   el   movimiento   aparente    [Vídeo].   
7     Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez,    Projectes   d’animació   
audiovisual   2D   i   3D ,   epígraf   1.2.1   
8   Cfr.   Raúl   Rivera   Escobar.   La   era   silente   del   dibujo   animado.   
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Així,  es  va  descobrir  que  si  16  imatges  d’un  moviment  que  transcorre  en  un  segon  es  fan                   
passar  successivament  en  el  mateix  interval  de  temps,  la  persistència  de  la  visió  les  uneix  i  fa                   
que   es   vegin   com   una   sola   imatge   en   moviment.     9

  
  

El  taumatrop,  una  joguina  òptica  inventada  el  segle  XIX  per            
John  Ayrton  Paris,  simula  aquest  efecte.  Consisteix  en  un  disc            
amb  dues  imatges  a  cada  costat  i  una  corda  que  subjecta  els              
extrems.  Quan  s’estira  la  corda  amb  els  dits,  el  disc  gira             
ràpidament  i  es  produeix  la  il·lusió  òptica  que  les  dues  imatges             
estan   juntes.   
  

  10

  
    2.2.   El   fenomen    phi   
  

“El  fenomen  phi  és  una  il·lusió  òptica  del  nostre  cervell  que  ens  permet  percebre  moviment                 
continuat  a  partir  d’una  successió  d’imatges  congelades  reproduïdes  amb  una  freqüència             
determinada   (fotogrames   per   segons)”.   11

  
Bàsicament,  és  com  si  suprimíssim  la  informació  desconeguda  entre  imatge  i  imatge  per  tal                
de   percebre   el   moviment.   
  

Aquest  concepte  va  ser  definit  per  Max  Wertheimer,  un  psicòleg  alemany  i  un  dels  fundadors                 
de   la   psicologia   de   la   forma   (teoria   de   la   Gestalt).   
  

Wertheimer  va  experimentar  amb  un  taquistoscopi,  aparell  que  permet  projectar  imatges             
lluminoses  durant  un  període  de  temps  molt  breu.  La  seva  prova  consistia  en  fer  passar  les                  
llums  de  l’aparell  a  través  de  dues  escletxes  en  una  pantalla.  Així,  va  demostrar  que  quan  les                   
llums  se  separaven  a  intervals  de  50  i  60  mil·lisegons,  semblava  que  es  movien  d’una  posició                  
a   l’altra.   El   psicòleg   alemany   va   decidir   anomenar   aquest   descobriment   el   “fenomen    phi” .   12

  
  

Tant   el    cinema    com   l’ animació    es   basen   en   aquests   dos   fenòmens.     
En  el  cinema  s’analitza  i  es  descompon  el  moviment,  que  ha  estat  enregistrat  de  manera  real,                  
en  fotogrames;  en  l’animació,  en  canvi,  es  crea  des  de  zero  la  il·lusió  del  moviment  inexistent                  
en   els   fotogrames.   

9Cfr.   Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.   Projectes   d'animació  
audiovisual   2D   i   3D.   
10   [Exemplificació   del   funcionament   del   traumatrop].   Imatges   de   google   
11Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.   Projectes   d'animació   audiovisual   
2D   i   3D,   epígraf   1.2.2.   
12Cfr.   Aula   de   Psicología.    El   fenómeno   Phi   y   el   movimiento   aparente    [Vídeo].     
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3. HISTÒRIA   DE   L’ANIMACIÓ   
  

    3.1.     Precedents   de   l’animació   
  

Ja  des  de  l’època   prehistòrica ,  l’home  ha  tingut  la  necessitat  de  plasmar  el               
moviment.  Un  exemple  serien  les  pintures  rupestres.  En  elles,  les  persones             
d’aquell  temps  intentaven  representar  el  moviment  dels  animals  que  tenien            
al  seu  voltant.  De  vegades,  fins  i  tot,  els  hi  doblaven  el  nombre  de  potes  per                  
tal   de   simbolitzar   que   estaven   corrent   o   saltant.   13

  
  

A  l’ època  faraònica ,  els  egipcis  també  representaven  accions  en  panells  seqüenciats  a  les               
parets  o  columnes  de  les  seves  construccions,  cosa  que,  avui  dia  podria  recordar-nos  a  les                 
vinyetes  d’un  còmic.  A  més  a  més,  el  seu  art  és  semblant  a  les  decoracions  dels   gerros  grecs ,                    
en  els  quals  també  s’intentava  representar  el  moviment  dibuixant  diverses  posicions  de  forma               
successives.  

   
  
  
  
  

                                  14 15

  
  

Així,  podem  observar  que  la  recerca  de  la  representació  del  moviment  ha  estat  vigent  des  de                  
temps  remots.  Tanmateix,  una  sèrie  d'imatges  no  pot  ser  considerada  com  una  obra               
d'animació   en   el   veritable   sentit   de   la   paraula.     

  
    3.2.   Les   titelles   de   Java   

  
Les  representacions  del  teatre  de  titelles  de  Java  són  un  dels  antecedents  més  remots  de                 
l’animació.   La   mostra   més   antiga   és   aproximadament   de   l’any   5000   a.C.   

  
Consisteix  en  un  espectacle  de  titelles  fets  amb  fusta,  coure  i  altres              
metalls.  El  titellaire  jugava  amb  les  llums  i  les  ombres  que             
projectaven   les   figures   a   través   d’una   pantalla   blanca.   
  

  16

13  Cfr.   Laura   Moreno.   The   creation   process   of   2D   animated   movies.   
14   El   Judici   d’Osiris .   Imatges   de    Google   
15   [Ceràmica   de   figures   negres].   Imatges   de    Google     
16   Teatre   de   titelles   de   Java .   Imatges   de    Google   
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    3.3.   Les   ombres   xineses  
  

  17

  
Les  ombres  xineses  tenen  uns  2.220  anys  d’antiguitat  i  estan            
considerades  el  precedent  del  teatre  d’ombres  que  segles  més           
endavant   es   va   popularitzar.   
  
  
  

Consisteixen  en  un  joc  òptic  teatralitzat  que  es  basa  en  col·locar  les  mans  o  altres  objectes                  
entre  una  font  de  llum  i  una  pantalla  o  paret,  de  manera  que  la  posició  i  el  moviment  de  les                      
mans   projecta   ombres   a   la   pantalla   que   representen   figures   estàtiques   o   en   moviment.     
  
  

     3.4.   La   càmera   obscura   ( pin   hole )   
  

La  càmera  obscura  és  un  dels  primers  descobriments          
que   va   conduir   cap   a   l’animació.   
Tot  i  que  la  seva  descripció  data  del  segle  XI,  no  va              
ser  fins  el  segle  XVI  que  Giovanni  Battista  della           
Porta,  un  filòsof,  alquimista,  comediògraf  i        
investigador  de  nacionalitat  alemanya,  va  definir  en         
detall   el   seu   funcionament.   

  18

  
Com  podem  observar  a  la  següent  il.lustració,  la  càmera  obscura  consisteix  en  un  recinte                
tancat  i  fosc,  és  a  dir,  una  cambra,  en  la  qual  hi  ha  un  petit  orifici  que  fa  la  funció  del                       
diafragma  d’un  objectiu  de  càmera  fotogràfica.  La  paret  oposada  a  l’orifici  fa  la  funció  de  pla                  
focal,  allà  on  en  una  càmera  fotogràfica  analògica  se  situaria  la  pel·lícula  fotosensible  que                
captaria  la  imatge.  Aquest  petit  orifici,  que  funciona  com  una  lent  convergent,  permet               
l’entrada  de  la  llum  de  l’exterior  i  projecta  a  la  paret  oposada  una  imatge  invertida                 
verticalment   i   horitzontalment,   tal   com   passa   en   l’interior   del   nostre   ull.   
Podríem  dir,  per  tant,  que  la  càmera  obscura  funciona  com  una  càmera  fotogràfica               
rudimentària.   19

  
  
  

17   Ombres   Xineses .   Imatges   de    Google   
18  [Representació   del   funcionament   de   la   càmera   obscura].   Imatges   de    Google   
19Cfr.   Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.   Projectes   d'animació  
audiovisual   2D   i   3D.     
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Aquest  invent  va  suposar  una  gran  revolució  a  l’Europa  dels  segles  XVII  i  XVIII.  En  aquella                  
època,  encara  no  existia  la  fotografia  ni  el  cinema.  És  per  això,  que  el  fet  de  poder  veure  una                     
imatge  en  color,  no  pintada  sinó  projectada  i,  a  més  a  més,  amb  moviment,  va  provocar  que  la                    
càmera   obscura   es   popularitzés.     
  

A  partir  d’aquí,  van  anar  sorgint  noves  invencions  i  noves  tècniques,  gràcies  a  les  quals  avui                  
dia  podem  gaudir  de  les  magnífiques  pel·lícules  i  sèries  d’animació.  Tot  i  això,  encara  se                 
segueix   investigant   per   mostrar   al   públic   una   millor   experiència   cinematogràfica.       

16   



     3.5.   Línia   temporal   
  

Per  mostrar  d’una  forma  més  visual  l'evolució  de  l’animació  al  llarg  del  temps  he  elaborat                 
una   línia   temporal:   
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L’animació  és,  per  tant,  hereva  de  moltes  formes  d’expressió  artística  i  cultural:  des  de  les                 
primeres  ombres  xineses,  passant  per  les  joguines  òptiques,  fins  a  la  fotografia,  el  cinema  i  el                  
teatre.   20

20Cfr.   Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.   Projectes   d'animació  
audiovisual   2D   i   3D.   

24   



4. ELS   12   PRINCIPIS   DE   L’ANIMACIÓ   
  

Els  12  principis  de  l’animació  són  una  llista  de  normes  desenvolupades  als  anys  trenta  pels                 
animadors  de  Disney  Ollie  Johnston  i  Frank  Thomas.  Aquests  van  recollir  els  12  principis  en                 
un   llibre   anomenat    The   Illusion   of   Life    (1981),   també   referit   com   “la   Bíblia   de   l’animació”.     
  

Antigament,  els  animadors  enregistraven  en  una  càmera  l’acció  real  que  volien  animar  i  la                
utilitzaven  com  a  referència  per  a  dibuixar.  Ja  que  mai  s’havia  fet  anteriorment,  els  dibuixants                 
es  limitaven  a  imitar  la  realitat.  Fruit  de  la  seva  experiència,  es  van  adonar  que  necessitaven                  
exagerar   el   moviment   per   tal   que   els   seus   dibuixos   fossin   més   vistosos   i   interessants .     21

L’objectiu  dels  12  principis,  doncs,  és  donar  personalitat  a  l’animació,  tant  en  els  moviments                
dels   personatges   com   en   l’expressió   d’emocions.   
  

Avui  dia  encara  se  segueixen  aplicant  els  12  principis  de  la  mateixa  manera  que  als  anys                  
trenta.  Això  sí,  gràcies  a  la  revolució  tecnològica  i  l’aparició  de  l’animació  en  3D,  les  eines                  
que   s’utilitzen   s’han   anat   modificant,   permetent   aplicar   millor   la   teoria   a   la   pràctica .     22

  
Tanmateix,  els  principis  de  l’animació  no  han  de  ser  vistos  com  unes  regles  que  s’han  de                  
seguir  al  peu  de  la  lletra,  sinó  com  una  sèrie  d’instruments  que  ajuden  l’animador  o  l’artista                  
en   el   seu   procés   creatiu.   
  

    4.1.   Encongir   i   estirar   
  

És  la  tècnica  que  aporta  sensació  de  flexibilitat  a  un  objecte  i  contribueix  a  simular  la  il·lusió                   
de  pes  i  de  volum  d’un  personatge  mentre  es  mou.  Acostuma  a  ser  la  primera  tècnica  que                   
aprenen   a   realitzar   els   animadors   i   és   una   de   les   més   utilitzades.   
  

S’aconsegueix  deformant  la  forma  o  el  volum  d'un  objecte  que  es  vol  representar  per  donar                 
dinamisme   i   velocitat   a   l'escena,   o   bé   per   simular   el   resultat   del   fenomen   físic   de   la   inèrcia .   23

Com   més   extrem   sigui   l’ús   d’aquest   principi,   més   còmic   serà   el   resultat.     24

  
  

Aquesta  tècnica  sol  aplicar-se  més  exageradament  als         
cartoons ,  sempre  vigilant  no  fer-ne  un  ús  excessiu,  ja           
que   l’animació   podria   semblar   massa   forçada.   25

  
  

  

21  Jordi   Oñate.   Consultar   entrevista   a   l’annex   1   
22  Jordi   Oñate.   Consultar   entrevista   a   l’annex   1   
23  Cfr.    Pildorea.    Los   12   principios   de   la   animación   con   subtítulos   en   español .     
24  Cfr.   Laura   Moreno.   The   creation   process   of   2D   animated   movies.   
25   Estirar   y   encoger .   Imatges   de    Google   
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Un  exemple  ben  senzill  seria  una  pilota  que  bota.  A  la  imatge  A,  no  podem  veure  cap                   
deformació  de  la  bola.  Això  ens  donaria  la  sensació  de  què  aquesta  és  molt  pesada  i  rígida.                   
En  canvi,  a  la  imatge  B  sí  que  es  pot  apreciar  una  certa  distorsió  de  la  pilota  a  mesura  que                      
s’apropa  al  terra,  donant  la  sensació  de  flexibilitat  i  dinamisme.  Per  tant,  si  apliquem  aquesta                 
llei,   l’efecte   és   molt   més   real.     
  

També  sol  utilitzar-se  a  les  expressions  facials  de  certs  personatges,  tot  i  que  el  nivell  de                  
complexitat   és   molt   més   elevat.     
  

     4.2.   Anticipació   
  

Aquest  principi  prepara  l’audiència  per  a  una  acció  que  el  personatge  està  a  punt  de  realitzar.                  
L’acció  principal  ve  precedida  per  moviments  específics  que  permeten  l’anticipació  del             
públic.   
  

Ajuda  a  centrar  la  mirada  de  l’espectador  en  el  lloc  on  està  a  punt  de  succeir  l’acció  i  és  ideal                      
per   anunciar   un   fet   sorpresa.     26

  
Com  a  la  tècnica  anterior,  aquesta  també  pot  utilitzar-se  de  forma  subtil  o  exagerada,  sempre                 
procurant  que  s’adapti  de  forma  adequada  a  la  situació.  Per  exemple,  si  volem  simular  un                 
personatge  que  comença  a  córrer,  haurem  de  plasmar  un  petit  retrocés  per  tal  que  sembli  la                  
preparació   (tirant   els   braços   enrere,   aixecant   una   cama…).     

  
  
    27

  
  
  
  
  

L’anticipació   pot   dividir-se   en   tres   parts:    anticipació,   acció   i   reacció.   
  
  
  

  28

  
  
  
  

26  Cfr.   Sílvia   Vicente.   Procés   de   creació   d’una   animació   en   2D   
27  [Woody   Woodpecker   representant   el   principi   de   l’animació   «Anticipació»].   Imatges   de    Google   
28  [Il.lustració   d’un   corredor   exemplificant   el   principi   de   l’animació   «Anticipació»].   Imatges   de    Google   
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     4.3.   Posada   en   escena   
  

És  la  presentació  d’una  idea  per  tal  que  quedi  clara .  Dit  amb  altres  paraules,  plantejar                 29

l’acció   d'una  manera  fàcil  per  a  l'espectador.         
L’objectiu  és  que  el  públic  no  es  distregui  i  se            
centri   en   el   que   és   important   de   l’escena.     
  

Algunes  de  les  tècniques  més  utilitzades  per  a          
aconseguir  una  bona   posada  en  escena   són  la  llum,           
les  ombres  i  la  posició  dels  personatges  i  les  seves  expressions.            

  30

  
Per  exemple,  si  volem  representar  un  personatge  traient  un  conill  d’un  barret,  hem  de  tenir                 
present  que  l’espectador  ha  de  poder  apreciar  els  gestos  que  aquest  realitzarà.  Una  bona                
forma  de  saber  si  la  posada  en  escena  és  correcta  és  poder  identificar  l’acció  simplement  a                  
través   de   la   silueta.   
  

    4.4.   Acció   directa   i   posició   a   posició     
  

En  una  animació  elaborada  amb   acció  directa ,  es  va  dibuixant  cada  imatge,  des  del  principi                 
fins  al  final,  de  l’escena  sense  tenir  en  compte  les  posicions  que  haurà  d’adoptar  l’objecte                 
animat .  Es  caracteritza  per  l’espontaneïtat  i  fluïdesa  dels  moviments,  però,  per  contra,              31

l’animació  pot  perdre  forma,  volum  i  proporció.  És  per  això  que  s’acostuma  a  fer  servir  en                  
escenes   on   l’acció   és   ràpida   i   dinàmica.   
  

La   tècnica  posició  a  posició  s'aconsegueix  dibuixant  certes  posicions  claus  al  llarg  de               
l’escena  per  després  complementar-les  amb  altres  secundàries.  D’aquesta  forma,  l’animació            
queda   més   ben   estructurada.     
Sol  ser  més  ràpid  de  realitzar  que  l’acció  directa,  però  fa  més  difícil  la  creació  de  posicions                   
convincents.     32

  
  
  

Tot  i  que  es  tracti  de  dues  tècniques  diferents,           
moltes  escenes  estan  creades  amb  la  combinació         
de   les   dues.   
  

  33

29Cfr.   Martínez   Parra,   M.    Los   12   principios   de   la   animación .     
30  [Comparació   gràfica   d’una   mala   i   una   bona   «Posada   en   escena»].   Imatges   de    Google   
31Cfr.   Sílvia   Vicente.   Procés   de   creació   d’una   animació   en   2D   
32Cfr.   Martínez   Parra,   M.    Los   12   principios   de   la   animación .     
33  [Representació   del   principi   de   l’animació   «Acció   directa   i   posició   a   posició»].   Imatges   de    Google   
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     4.5.   Acció   complementària   i   acció   superposada   
  

Aquestes  també  són  dues  tècniques  diferents.  El  seu  objectiu  principal  és  ajudar  a  fer  que  el                  
moviment   de   l’animació   sigui   més   realista.   

  
L’acció  superposada  busca  aportar  fluïdesa  a  l’animació  i  evitar  “l’efecte  robot”.  Amb              
aquest  principi  s’aconsegueix  emfatitzar  l’acció  i  l’estat  d’ànim  dels  personatges  en  moure              
diferents  parts  del  seu  cos  a  diferents  velocitats  i  moments.  Normalment,  diverses  accions               34

secundàries   segueixen   l’acció   principal.    
Posem  el  cas  que  volem  animar  un  personatge  obrint  una  porta.  L’acció  principal  seria  pujar                 
la  mà  fins  a  l’alçada  del  pom,  i  una  acció  secundària  podrien  ser  els  passos  que  realitza  per                    
arribar   fins   a   la   porta.   

  
L’acció  complementària ,  en  canvi,  és  el  procés  d’acabar  adequadament  una  acció.  Pretén              
evitar  la  parada  sobtada  d’un  personatge,  fent  que  certes  parts  del  seu  cos  es  continuïn                 
movent  lleugerament  després  que  el  personatge  s’aturi.  Com  més  gran  i  voluminós  sigui               
l’objecte  animat,  més  lent  serà  el  temps  de  parada  i,  per  tant,  caldrà  fer  més  evidents  aquestes                   
petites   accions.   

  
Per  exemple,  si  volem  representar  l’aturada  d’un  superheroi  amb  capa,  aquesta  haurà  de               
seguir   en   moviment   durant   un   temps   determinat   un   cop   el   personatge   hagi   parat.     

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  35

  
  

  
  
  
  
  

34Cfr.   Laura   Moreno.   The   creation   process   of   2D   animated   movies.   
35[Exemplificació   del   principi   de   l’animació   «acció   complementària»].   Imatges   de    Google   

28   



     4.6.   Accelerar   i   desaccelerar     
  

Aquest   principi   s’aplica   tant   a   personatges   com   a   objectes   a   fi   d’aportar   naturalitat.     36

  
En  l’aturada  i  l’arrencada  dels  objectes  reals  es  pot  apreciar  una  acceleració  i  desacceleració                
progressives.  Per  fer  real  aquest  efecte  en  una  animació,  s’utilitzen  més  fotogrames  a  l’inici  i                 
al  final  de  l’acció  per  tal  de  simular  velocitat.  D’aquesta  forma  es  concedeix  més                
protagonisme   a   la   posició   clau   i   es   dona   temps   al   personatge   per   accelerar   i   desaccelerar.   

  
Així,  hem  de  tenir  en  compte  que,  com  més  fotogrames  s’utilitzin  en  una  escena,  més  ràpida                  
serà   l’acció   i   viceversa.   

  
  
  
  
  
  
  
  

  37

  
     4.7.   Arcs     

  
La  tècnica  de  la  utilització  d’arcs  en  l’animació  es  basa  en  el  fet  que  a  la  naturalesa  quasi                    
totes  les  accions  segueixen  una  trajectòria  circular.  Consisteix  en  la  utilització  de  línies               38

corbes   i   arcs   per   atorgar   fluïdesa   i   naturalitat   als   moviments   dels   personatges.     39

Com   a   referència,   els   animadors   solen   dibuixar   l’arc   en   el   paper   i   després   esborrar-lo.   
  
  

Tot  i  això,  podríem  considerar  excepcions  els         
moviments  molt  enèrgics,  ja  que  solen  estar         
determinats   per   línies   rectes.     40

  
  

    41

  
  

    

36Cfr.   Martínez   Parra,   M.    Los   12   principios   de   la   animación .     
37   Acceleració   i   desacceleració .   Imatges   de    Google   
38Cfr.   Martínez   Parra,   M.    Los   12   principios   de   la   animación .   
39Cfr.    Los   12   principios   de   la   animación .   (Vídeo)   
40Cfr.   Martínez   Parra,   M.    Los   12   principios   de   la   animación .     
41  [Representació   gràfica   protagonitzada   per   en   Tom   del   principi   de   l’animació   «Arcs»].   Imatges   de    Google   
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     4.8.   Acció   secundària     
  

Consisteix  en  complementar  i  relacionar  l’acció  principal         
amb  accions  secundàries  per  tal  de  donar  més  vida  a            
l’animació.  D’aquesta  manera,  s’aconsegueix  reforçar  i        
donar  més  dimensió  a  l’acció  que  destaca,  sempre  tenint           
present  que  el  seu  objectiu  és  emfatitzar  i  no  desviar            
l’atenció   del   que   realment   és   important.   

  
Per  exemple,  si  un  personatge  està  cantant,  podem  emfatitzar           
l’acció  fent  que  agiti  els  braços.  L’acció  principal  seria  el            
moviment  dels  llavis,  i  la  secundària,  els  gestos  que  realitzi            
amb   les   mans   o   els   braços.                                             42

  
   

     4.9.     Sentit   del   temps   ( timing )     
  

El   timing  ens  informa  de  com  es  desenvolupa  el  moviment  i  com  es  distribueix  el  temps  entre                   
les   posicions.   43

  
Està  relacionat  amb  la  velocitat  de  l’acció  a  l’escena.  Aquesta  s’ajusta  segons  el  nombre  de                 
fotogrames  que  s’hi  afegeixin.  Si  volem  que  l’acció  sigui  més  lenta  i  suau,  haurem  de  fer                  
servir  un  nombre  més  reduït  de  dibuixos  entre  les  posicions   qui  si  volguessin  que  l’objecte                 
animat   es   mogués   de   forma   més   ràpida   i   nítida.   

  
El  sentit  del  temps  fa  que  sembli  que  l’objecte  estigui  sotmès  a  les  lleis  físiques  i  aporta  sentit                    
al  moviment.  A  més  a  més,  aquesta  tècnica  ajuda  a  representar  l’humor  i  emocions  d’un                 
personatge   i   fa   que   els   seus   moviments   siguin   més   interessants.   

  
  

Aquest  principi  és  bastant  difícil  de  copsar  i          
es  va  perfeccionant  a  través  de  l’experiència         
i  l’experimentació  personal.  Una  bona  forma        
de  practicar-lo  és  estudiant  l’actuació  i        
moviments  dels  actors  i  intèrprets  a        
l’escenari  i  usar-ho  com  a  referència  per  a          
l’animació.   44

  45

42   Great   singer!    Imatges   de    Google     
43  Cfr.   Ponce,   S.    El   timing   en   animación   y   la   carta   de   rodaje.     
44   Cfr.   Laura   Moreno.   The   creation   process   of   2D   animated   movies.   
45   Character   Animation   Crash   Course .   Imatges   de    Google   
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     4.10.   Exageració     
  

És  un  recurs  que  ajuda  a  transmetre  l’essència  d'una  acció  i  a  aportar-li  presència .                46

Consisteix  en  representar  la  realitat  d’una  forma  més  salvatge  i  extrema,  exagerant  les               
expressions,   posicions,   actituds   i   accions   dels   personatges.   

  
Aquesta  tècnica  està  molt  relacionada  amb  el  principi  “encongir  i  estirar”,  ja  que  és  un  dels                  
més   utilitzats   per   aconseguir   l’efecte   d’exageració.     

  
Perquè  el  resultat  sigui  l’esperat  hem  de  saber  què  volem  transmetre.  Si  el  que  busquem  és                  
realitzar  una  animació  còmica,  caldrà  exagerar  més  totes  les  accions  dels  personatges  que  no                
pas  si  volem  un  resultat  més  realista.  Tot  i  això,  cal  tenir  molta  cura  per  no  fer  malbé  la                     
veracitat   de   l’escena.   Hem   de   mantenir   una   harmonia   entre   els   elements.   47

  

  48

  
     4.11.   Dibuix   sòlid     

  
El  dibuix  sòlid  fa  referència  a  l’aplicació  dels  principis  bàsics  d’aportar  pes,  solidesa  i  volum                 
a   les   animacions   per   tal   d’aportar-los   un   aspecte   més   tridimensional.     49

  
  

Una  de  les  tècniques  per  aconseguir  aquest         
efecte  és  simular  la  llei  de  la  gravetat  a           
l’animació.  Per  tant,  caldrà  tenir  en  compte         
caigudes,  acceleracions…  Per  assolir  aquest       
resultat,  els  animadors  primer  han  d’aprendre        
a  realitzar  esbossos,  amb  l’objectiu  d’aportar        
a   les   seves   creacions   un   aspecte   més   realista.   
  

  50

  

46Cfr.    Los   12   principios   de   la   animación .   [Vídeo].    
47Cfr.   Martínez   Parra,   M.    Los   12   principios   de   la   animación .   
48  [Exemplificació   del   principi   de   l’animació   «exageració»].   Imatges   de    Google   
49   Cfr.   Laura   Moreno.   The   creation   process   of   2D   animated   movies.   
50   Mickey   Mouse   Construction .   Imatges   de    Google   
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      4.12.   Personalitat     
  

A  l’hora  de  crear  un  personatge  és  important  que  aquest  connecti  amb  el  públic,  tant                 
físicament  com  psicològicament.  Per  aconseguir  que  el  nostre  personatge  captivi            51

l’espectador  i  desperti  interès  a  l’audiència,  hem  de  dotar-lo  d’una  personalitat  i  d’un  disseny                
interessants.     

  
El  seu  comportament  ha  d’estar  marcat  per  una  sèrie  de  desitjos  i  necessitats  que  el  facin                  
destacar.  L'animació  d’un  personatge  ha  de  ser  coherent  amb  la  seva  forma  de  ser,  de  moure’s                  
i   amb   el   seu   estat   emocional.   52

  
Pel  que  fa  al  disseny  físic,  és  més  efectiu  utilitzar  formes  geomètriques,  arcs,  simetria...  Per                 
saber  si  un  personatge  està  ben  dissenyat,  podem  provar  d’intentar  reconèixer-lo  a  través  de                
la   seva   silueta.   Si   s’aconsegueix,   es   tracta   d’un   bon   personatge.   

  
Aquesta  característica,  però,  no  només  s’ha  d’aplicar  al  protagonista  principal,  sinó  també  a               
personatges  secundaris.  Així,  els  espectadors  sentiran  que  cada  personatge  té  la  seva  pròpia               
història,  el  seu  propi  element  que  el  fa  destacar  i,  per  altra  banda,  seran  molt  més  fàcils  de                    
recordar.   

  

  53

  
  

* Consultar   l’apartat    9.6.2.    Elaboració   de   la   meva   animació     on   treballo   alguns   d’aquests  
principis.   

  
  

51Cfr.   Martínez   Parra,   M.    Los   12   principios   de   la   animación .     
52Cfr.   Jonatan    Cortés.    Los   12   principios   de   la   Animación   –   3D   y   2D .     
53  [Siluetes   de   personatges   de   dibuixos   animats].   Imatges   de    Google   
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5. TIPOLOGIES   D’ANIMACIÓ   SEGONS   LA   TÈCNICA   
  

Existeixen   diferents   tipus   d'animació   segons   la   tècnica   que   s’hagi   utilitzat   per   elaborar-la.   
  

A  vegades,  però,  poden  combinar-se’n  de  diferents  en  una  sola  animació,  depenent  del               
resultat   que   es   vulgui   obtenir.   
  

    5.1.   Animació   tradicional   (o    cell-animation )   
  

L’animació  tradicional  consisteix  en  dibuixar  a  mà  tots  els  moviments  dels  personatges  i  els                
diferents  fons  en  làmines  per  després  passar-ho  a  acetats,  acolorir-los  i  fotografiar-los              
mitjançant  una  càmera.  Un  cop  finalitzat  aquest  procés,  es  projecten  els  diferents  fotogrames               
a   una   certa   velocitat   per   crear   la   il·lusió   de   moviment.   54

Aquest  tipus  d’animació  acostuma  a  treballar-se  amb  la  metodologia  pose-to-pose  (posició  a              
posició).   
  

Els  animadors  de  Disney,  considerats  els  impulsors  d’aquesta  tècnica,  van  establir  per  als               
seus   dibuixos   animats   24   fotogrames   per   cada   segon   d’animació.   
  

El  procés  dels  dibuixos  animats  clàssics,  però,  va  ser  agilitzat  amb  l’aparició  de  la   càmera                 
multiplà .  Aquesta  màquina  inventada  per  la  família  Disney  va  facilitar  el  procés  d’animació               
tradicional   i   va   permetre   crear   un   efecte   de   profunditat.     
  

Consisteix  en  una  sèrie  de  làmines  separades  verticalment  les  unes  de  les  altres  a  una  certa                  
distància  situades  davant  d’una  càmera.  Entre  les  làmines  es  deixen  espais  transparents              
excepte  a  l’última,  per  tal  que  les  capes  inferiors  es  vegin  per  darrere.  Aquestes  làmines  es                  
mouen  mitjançant  una  maneta  a  diferents  velocitats,  creant  així  la  sensació  de  profunditat.               
Primer   es   calcula   la   velocitat   a   la   qual   es   mou   cada   capa   i   després   es   van   fotografiant.   55

  
La   primera   pel·lícula   on   Disney   va   utilitzar   aquesta   tècnica   és    The   old   Mill.   

  
    56 57

  
Pel·lícula   The   Old   Mill   

  
  

   
  

  

54Cfr.    Técnicas   de   animación .   La   animación.   El   motor   de   los   sueños.   Consultar   bibliografia   
55Cfr.    Técnicas   de   animación .   La   animación.   El   motor   de   los   sueños.   Consultar   bibliografia   
56   The   Old   Mill.    Imatges   de    Google   
57  [Parts   de   la   càmera   multiplà].   Imatges   de    Google   

33   



       5.1.1.   Rotoscòpia   
  

La  tècnica  de  la  rotoscòpia  consisteix  en  redibuixar  el  contorn  de  cada  fotograma  prenent                
com  a  base  una  seqüència  d'imatges  d'acció  real  prèviament  filmada  en  cinema  o  gravada  en                 
vídeos.  D’aquesta  forma,  obtenim  una  figura  que  es  mou  de  forma  més  natural  i  realista,  la                  
qual   cosa   pot   ajudar   en   l’animació   d’altres   personatges   o   objectes.   
  

La  rotoscòpia  té  el  seu  origen,  dins  l’animació  tradicional,  aproximadament  a  principis  del               
segle  XX.  El  seu  creador  va  ser  Max  Fleischer,  que,  juntament  amb  el  seu  germà,  va  elaborar                   
la   primera   animació   produïda   amb   aquesta   tècnica   l'any   1915.   58

Algunes  pel·lícules  i  curtmetratges  fets  amb  rotoscòpia  són   La  Blancaneus  i  els  set  nans ,                
Betty   Boo    o    Popeye.   
  

      5.1.2.    Live-Action     
  

Com  indica  el  seu  nom,  aquesta  tècnica  consisteix  en  combinar  dibuixos  animats  amb  accions                
reals.   Un   exemple   seria   la   pel·lícula    Alícia    de   Walt   Disney.   

  
    5.2.    Stop-Motion   

  
“ L’stop-motion  és  una  tècnica  d’animació  que  consisteix  en  aparentar  el  moviment  d’objectes              
inanimats  mitjançant  una  successió  d’imatges  fotografiades ”.  Solen  elaborar-se  seguint  el            59

mètode   d’ animació   directa    i   amb   una   taxa   d’animació    a   dosos .   
  

Podríem  anomenar  aquesta  forma  d’animar  com   animació  en  estat  pur ,  ja  que  el  moviment                
es  construeix  fotograma  a  fotograma,  manipulant  l’objecte  entre  preses  amb  les  pròpies  mans,               
de  manera  progressiva  i  sense  cap  mena  de  retrocés.  Per  a  generar  tan  sols  un  segon                  60

d’animació  s'han  de  remodelar  els  personatges  12  vegades,  això  fa  que  aquest  mètode  sigui                
molt   laboriós.     

  
  

Normalment,  aquest  tipus  d’animació      
sol  constar  de  24  fotogrames  per  segon,         
però  cadascun  d’aquests  fotogrames  és       
doble ,  és  a  dir,  cada  imatge  la  formen          
dos   fotogrames.   
  

  61

58Cfr.   Productora   audiovisual   Motion   Graphics.    ¿Qué   es   la   Rotoscopia?   Descripción   e   historia .   
59Tribu   2.0.   Stop   Motion,   ¿qué   es?,   epígraf   1.     
60Cfr.   Enciclopèdia   lliure.    Stop-Motion .     
61  [Un   home   movent   uns   personatges   de   plastilina].   Imatges   de    Google   
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Les  primeres  produccions  amb   stop-motion  es  produïen  amb  càmeres  de  cinema.  Com  a               
conseqüència,  el  resultat  només  es  podia  observar  quan  la  pel·lícula  havia  estat  processada.  Si                
aquesta  havia  quedat  malament  (ja  sigui  en  la  manipulació  de  personatges,  la  llum  o                
qualsevol   altre   aspecte),   l’animador   havia   de   començar   de   nou.   62

  
      5.2.1.    Clay   motion   
  

Aquesta  tècnica  consisteix  en  animar  objectes,  normalment  formats  per  plastilina  o  qualsevol              
material   mal·leable,   utilitzant   el   mètode   explicat   anteriorment.   63

  
Nick  Park  i  Tim  Burton,  amb   Wallace   &  Gromit  i   Malson  abans  de  Nadal ,  són  considerats  els                   
grans   impulsors   d’aquesta   tècnica.     
  

      5.2.2.   Pixilació   
  

És   una   tècnica   creada   per   l’animador   i   director   de   cinema   escocès   Norman   McLaren.   
  

Consisteix  en  animar  éssers  animats  fotograma  a  fotograma.  Els  actors  són  filmats  efectuant               
pauses  entre  els  fotogrames,  o  bé,  un  cop  gravada  l’escena,  se  suprimeixen  parts  del                
moviment,   a   fi   que   el   resultat   ofereixi   moviments   propis   d’una   animació   artificial.   64

  
Vist  d’una  altra  manera,  és  utilitzar  a  persones  reals  com  si  fossin  titelles  sotmeses  al  procés                  
d’animació  pas  a  pas.  Això  permet  efectes  surrealistes  com  ara  fer  desaparèixer  i  aparèixer  a                 
algú,  o  que  les  persones  llisquin  per  terra,  entre  altres.  A  més  a  més,  aquesta  tècnica  també                   
pot  ser  utilitzada  per  introduir  a  personatges  reals  en  una  animació  de  personatges  ficticis.   Les                 
Aventures   Secretes   de   Tom   Polze    pels   Bolex   Brothers   n’és   un   exemple.   
  

       5.2.3 .   Go-Motion   
  

La  tècnica  d’animació  Go-Motion  va  ser  creada  per  Phil           
Tipett  l’any  1979  per  animar  els  tauntaun  i  els  AT-  AT  de              
la  pel.lícula  Star  Wars:  Episodi  V  -   L’imperi          
contraataca .   

  
  

  65

  

62Cfr.   Laura   Moreno.   The   creation   process   of   2D   animated   movies   
63Cfr.    Técnicas   de   animación .   La   animación.   El   motor   de   los   sueños.   Consultar   bibliografia   
64Cfr.   Enciclopèdia   lliure.    Pixilació .     
65   [Phil   Tippet   modificant   la   posició   d’unes   naus   de   la   pel.lícula   Star   Wars].   Imatges   de    Google   
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En  el  Go-Motion,  s’aplica  un  moviment  al  model  o  objecte  que  es  vol  animar  mentre  és                  
fotografiat.  Així,  s’obté  una  “foto  moguda”,  que  es  troba  present  en  les  filmacions               
convencionals  d’objectes  en  moviment.  D’aquesta  manera  el  moviment  de  l’objecte            
animat   guanya   molt   més   realisme.   
  

      5.2.4.   Animació   amb   retalls   ( cut-out   animation )   
  

“És  una  tècnica  per  produir  animacions  utilitzant  figures  planes  fetes  de  materials  com  paper,                
targetes,   teixit   o,   fins   i   tot,   fotografies.”   66

  
L’animació   amb   retalls   és   una   de   les   tècniques   més   senzilles   i   antigues   que   existeixen.     
Essencialment,  consisteix  en  la  producció  d’animació  en  dues  dimensions,  on  els  personatges,              
construïts  a  través  dels  retalls  de  les  seves  parts,  decorats  i  escenaris  es  col·loquen  de  manera                  
horitzontal  i  es  fotografien  des  de  dalt.  Com  a  l’ stop-motion ,  entre  fotograma  i  fotograma  es                 
mouen   o   reemplacen   les   parts   dels   personatges,   obtenint   diverses   posicions   i   “donant-li   vida”.     
  

Humorous   Phases   of   Funny   Faces    dirigit   pel   britànic   James   Stuart   Blackton   n’és   un   exemple.   
  

Amb  les  noves  tecnologies,  aquesta  tècnica  va  ser  transportada  a  l’ordinador,  on  les  formes                
retallades   meticulosament   a   mà   van   ser   substituïdes   per   imatges   escanejades   digitalitzades.   
Un   exemple   d’animació    cut-out    elaborada   per   ordinador   seria   la   sèrie    South   Park .   
  

L’animació  amb  retalls  és  bastant  popular,  ja  que  redueix  el  temps  de  producció  i  es  fan  servir                   
mides   de   fitxer   més   petites   en   comparació   amb   l’animació   completa.   
  

     5.3.   Animació   digital   (Animació   CGI   [ Computer-Generated   Imagery ])   
  

L’animació  digital  és  la  realitzada  a  través  d’un  ordinador  ( Hardware )  mitjançant  programes  i               
eines  digitals  ( Software ).  És  molt  útil  a  l’hora  de  realitzar  efectes  especials  o  escenes  amb                 67

molta   gent.   
  

Existeixen   dos   tipus   de   gràfics   a   l’animació   per   ordinador:   els   2D   i   els   3D.   
  

L’animació  2D  digital  es  realitza  mitjançant  tècniques  digitals  o  informatitzades  utilitzant             
imatges  vectorials.  En  l’àmbit  artístic,  el  procés  és  el  mateix  que  el  de  l’animació  tradicional,                 
però  totes  les  eines  i  programes  dels  quals  disposem  avui  dia  fan  que  aquest  procés  sigui  molt                   
més  ràpid  i  fàcil,  fins  al  punt  que  qualsevol  persona  amb  un  cert  coneixement  artístic  i  un                   
ordinador   en   pugui   realitzar   una.   
  

66Enciclopèdia   lliure.    Animació   amb   retalls .   Definició   general   
67Cfr.   Jonatan   Cortés.    ¿Qué   es   la   Animación?   |   Tipos   y   Técnicas .   
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Motion  graphics  (grafisme  en  moviment):  consisteix  en  un  vídeo  o  animació  digital  que  crea                
la  il·lusió  de  moviment  mitjançant  imatges,  fotografies,  títols,  colors  i  dissenys.  S’utilitza              
habitualment  per  a  vídeos  corporatius,  postproducció  audiovisual,  presentacions  interactives,          
esdeveniments,   exposicions,   publicitat...     68

  
L’animació  3D  digital,  en  canvi,  és  un  procés  informatitzat  utilitzat  pels  animadors  per  crear                
seqüències  d’imatges  o  representacions  gràfiques  mitjançant  programes  i  aplicacions  que            
simulen   la   visualització   tridimensional.   
Aquestes  aplicacions  permeten  la  creació  i  manipulació  de  malles  poligonals,  sistemes             
d'ossos  ( rigging ),  textures,  il·luminació  virtual,  simulacions...  Posteriorment,  aquestes          
escenes  són  convertides  en  els  fotogrames  que  componen  qualsevol  seqüència  de  les              
pel·lícules   d'animació   3d.   69

  
  

Dins  del  grup  d’animació  per  ordinador  també  hi  entrarien  tècniques  com  ara   l’animació               
flash  (animacions  produïdes  majoritàriament  per  un  programa  anomenat  Adobe  Flash),   els             
gifs  animats  (una  sèrie  d’imatges  col·locades  consecutivament  i  que  es  mostren  durant  un               
interval  de  temps  determinat)  i   la  captura  de  moviment ,  que  consisteix  en  emmagatzemar               
moviments  reals  a  través  d’unes  vestimentes  especials  i  atribuir-los  a  un  personatge              
tridimensional.   70

  
A  principis  del  segle  XXI,  l’animació  per  ordinador  va  començar  a  opacar  les  altres                
tècniques,  sobretot  l’animació  tradicional.  Ara  bé,  tot  i  l'augment  de  les  animacions              
realitzades  directament  amb  l'ordinador,  l'animació  tradicional  continua  essent  emprada  per  a             
l'elaboració  de  curts  i  llargmetratges,  i  en  molts  casos  constitueix  la  base  per  a  després                 
treballar   amb   altres   formats   d'animació.   71

Avui  dia,  grans  estudis  d’animació  com  ara  Disney  Studios,  Dreamworks  o  Pixar  utilitzen               
aquesta   tècnica   per   a   produir   les   seves   pel·lícules.     
  
  

    72 73

Vaiana    de   Disney   (2016)                                                        Toy   story    de   Pixar   (1996)     

68Cfr.   Martínez   Parra,   M.    ¿Qué   son   los   motion   graphics?     
69Cfr.   Jonatan   Cortés.    ¿Qué   es   la   Animación?   |   Tipos   y   Técnicas .   
70Cfr.    Técnicas   de   animación .   La   animación.   El   motor   de   los   sueños.   
71Cfr.    TÈCNIQUES   D’ANIMACIÓ .   Consultar   bibliografia   
72[Els   protagonistes   de   Vaiana   saltant].   Imatges   de    Google   
73   Toy   Story .   Imatges   de    Google   
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      5.4.   Animació   experimental   
  

L’animació  experimental  és  tota  forma  d’expressió  lliure  d’una  idea  o  concepte  a  través  de                
tècniques  d’animació  que  transmetin  de  forma  no  convencional.  No  existeixen  regles  i              
l’artista   pot   experimentar   en   els   mètodes   amb   total   llibertat.   74

  
Dins  d’aquest  grup  s’hi  inclouen  l’animació  amb  sorra,  el  dibuix  sobre  una  pel·lícula,               
l’animació    pinscreen    o   l’animació   de   pintura   en   vidre.   
  

      5.4.1.   Animació   amb   sorra   
  

Consisteix  en  la  creació  de  dibuixos  i  animacions  amb  sorra  a             
sobre  d'una  taula  amb  un  vidre  il·luminada  per  la  part            
inferior.  Així,  segons  l’opacitat  creada  per  la  sorra,  la  llum            
formarà   diferents   tonalitats   mostrant   el   dibuix   de   l’artista.   
  
    75

  
      5.4.2.    Pinscreen    (animació   de   pantalla   d’agulles)   
  

Per  a  realitzar  aquesta  tècnica  s’utilitza  una  pantalla  plena  d’agulles  que  es  poden  moure  cap                 
a  fora  i  cap  a  dins  quan  són  pressionades  amb  un  objecte.  Aquestes  generen  un  relleu  que                   
s'il·lumina  des  dels  costats  per  formar  una  imatge  a  la  pantalla  amb  la  seva  ombra.  El  resultat                   
final   és   una   imatge   que   es   podria   confondre   amb   un   ombreig   fet   amb   carbó.   76

  
A  través  d’aquest  tipus  d’animació  es  poden  aconseguir  diverses  textures  molt  difícils              
d’obtenir   amb   l’animació   tradicional.     

  
  

Alexandre  Alexeieff  i  la  seva  dona,  Claire  Parker,  de  nacionalitat            
canadenca,   van   ser   els   que   van   desenvolupar   aquesta   tècnica.   

  
  77

  
  
  

  
  

74Cfr.    Técnicas   de   animación .   La   animación.   El   motor   de   los   sueños.   
75«Russian   Fairytale»    Imatges   de    Google   
76Cfr.   L’enciclopèdia   lliure.    Animación   de   pantalla   de   agujas .     
77   Pinscreen   (pantalla   de   alfileres) .   Imatges   de    Google   
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6. CARACTERÍSTIQUES   GENERALS   DE   L’ANIMACIÓ   
  

En  tota  animació  hi  ha  uns  elements  comuns,  unes  característiques  tècniques,  formals  i               
expressives   que   la   defineixen.   78

  
Estem   parlant   de:   
  

1) La  quantitat  d’imatges  originals  produïdes  per  crear  l’animació  (animació   completa  i             
animació    limitada ).   

  
1) El   mètode   de   creació   de   l’animació   ( posició   a   posició    o    animació   directa ).   

  
2) Les   característiques    expressives    i    narratives .   

  
     6.1   L’animació   completa   i   l’animació   limitada   

  
En  una  animació,  els  fotogrames  es  construeixen,  es  dibuixen  i  es  creen  de  manera  original,                 
des   de   zero.   
  

Tanmateix,  això  no  vol  dir  que  en  l’animació  es  creïn  imatges  originals  per  a  cada  fotograma.                  
Segons  l’extensió  del  projecte,  el  tipus  d’animació  i  la  seva  destinació,  es  treballarà  de                
manera  completa  o  limitada.  També  hem  de  tenir  en  compte  la  quantitat  d’imatges  originals                
que   s’utilitzin   per   segon   i   el   grau   de   repetició   de   material.     79

  
Tot  i  que  es  tracti  de  dues  formes  diferents  de  treballar  una  animació,  és  bastant  comú                  
combinar   ambdues   tècniques.   

  
      6.1.1.   L’animació   completa   
  

En  una  animació  completa  es  produeix  un  gran  volum  d’imatges  originals.  El  material               
d’animació  es  genera  de  forma  original  per  a  cada  escena.  No  es  treballa  amb  fons  simbòlics                  
o  abstractes  i  tampoc  es  repeteixen  moviments  ni  es  reutilitza  material  sense  justificar-ho.  Tot                
això  fa  que  l’animació  esdevingui  d’una  alta  qualitat  i  fluïdesa,  amb  més  definició  del                
moviment   animat,   però   encareix   molt   els   costos   de   producció   i   allarga   el   procés.   
  

78Cfr.   Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.    Projectes   d'animació   
audiovisual   2D   i   3D .     
79Cfr.   Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.    Projectes   d'animació   
audiovisual   2D   i   3D .   
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Per  tant,  podríem  definir  l’animació  completa  com  a  “ procés  de  producció  d’animació  en  què                
cada  imatge  animada  generada  s’utilitza  per  a   un  o  dos  fotogrames  de  l’animació  i  que                 
gairebé    no   repeteix    material,   escenes,   cicles   ni   posicions”.   80

  
El  nombre  de  fotogrames  utilitzats  per  a  aquests  tipus  de  producció  és  de  24  fps  i  se’n  solen                    
generar   un   mínim   de   12   imatges   originals   per   segon.   
  

Dins   de   l’animació   completa   es   pot   treballar   a   dues   taxes   d’animació   diferents:   
  

A  uns :   s’utilitza  una  imatge  original  per  a  cada  fotograma.  Partint  d’una  producció              
d’animació  per  a  cinema  a  24  fps,  es  creen  24  imatges  originals  per  segon,  la  qual  cosa                   
correspon  a  1.440  imatges  originals  per  minut  d’animació.  Treballar  a   uns  implica  crear  des                
de   zero   totes   les   imatges   -els   dibuixos-   de   l’animació.   81

  
A  dosos:  es  repeteix  cada  imatge  original  dos  cops.  S’utilitza  una  imatge  o  dibuix  original  per                  
a  cada  2  fotogrames  de  la  pel·lícula.  També  es  parteix  d’una  producció  d’animació  per  a                 
cinema  a  24  fps,  però  es  creen  12  imatges  originals  per  segon.  Les  animacions   Stop-motion                 
solen   utilitzar   aquesta   taxa   d’animació.   
  

En  diversos  casos,  s’acostuma  a  combinar  l’animació  a   uns  i  a   dosos ,  tot  depenent  de  les                  
necessitats  de  cada  animació.  Si  es  necessita  animar  una  acció  o  moviment  ràpid,  detallat  i                 
fluid,  s’opta  per  una  taxa  a  uns.  Si  no  es  necessita  tanta  precisió  de  detall  en  les  accions,  es                     
pot   treballar   perfectament   a   dosos.   
  

Aquest  procés  de  producció  és  l'estàndard  de  producció  per  a  sales  de  cinema,  principalment                
de  les  pel·lícules  de  Walt  Disney,  dels  grans  llargmetratges  europeus  i  de  les  animacions                
creades  a  través  de  l’ordinador.  Un  exemple  d’animació  completa  és   La  Blancaneus  i  els  set                 
nans    de   Walt   Disney.   
  

      6.1.2.   L’animació   limitada   
  

En  l’animació   limitada ,  cada  imatge  animada  generada  s’utilitza  per  a   tres  o  més               
fotogrames  de  l’animació,  fons  abstractes  i  simbolistes,  i  se  sol  reaprofitar  material,  com  ara                
cicles  (repetició  de  moviments),  fons,  posicions,  expressions,  etc.  Això  fa  que  hi  hagi  més                82

imperfeccions   a   l’animació,   però   redueix   els   costos   i   agilitza   el   procés.     
  

80Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.    Projectes   d'animació   audiovisual   
2D   i   3D .   Epígraf   1.4.1.   
81Cfr.   Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.   Projectes   d'animació  
audiovisual   2D   i   3D.     
82Cfr.   Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.   Projectes   d'animació  
audiovisual   2D   i   3D.     
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En  l’animació  limitada  no  parlem  de  taxes  a  uns  i  a  dosos,  sinó  de  taxes   a  tresos :  s’utilitza                    
cada  imatge  original  tres  cops.  Partint  d’una  producció  d’animació  per  a  cinema  a  24  fps,  es                  
creen   8   imatges   originals   per   segon.   
En  estàndards  de  producció  basats  en  30  fps  és  habitual  treballar  a  tresos  sense  que                 
l’espectador   percebi   diferència   en   el   moviment   animat.   83

  
L’animació  limitada  s’utilitza  molt  a  l’ anime ,  les  produccions  per  a  la  televisió  i  animació                
seriada,  i  és  habitual  en  l’animació  de  base  tradicional  dibuixada  a  mà.  Les  animacions   The                 
Flinstones ,    Scooby-Doo    i    Tom   i   Jerry ,   de   Hanna-Barbera,   en   són   un   exemple.   
  

     6.2.   Animació   posició   a   posició   i   animació   directa  
  

Existeixen  dues  maneres  diferents  de  construir  l’animació:  posició  a  posició  o  de  forma               
directa.   
  

      6.2.1.   Animació   posició   a   posició   ( pose-to-pose )   
  

Com  ja  hem  vist  de  forma  resumida  a  l’apartat  dels  12  principis  de  l’animació,  el  mètode                  
d’animació   pose-to-pose  consisteix  en  crear  primer  les  posicions  clau  ( keyframes ),  les  quals              
marquen  el  sentit  i  la  direcció  del  moviment  i  les  postures  principals  dels  personatges,  i                 
després  generar  els  quadres  intermedis.  Ara  bé,  hi  ha  un  tercer  tipus  de  fotogrames,  els                 
extrems ,  que  són  semblants  als  dibuixos  intermedis,  però  que  representen  una  subtilesa  en  el                
moviment   que   els   fa   diferents   dels   altres.   84

A  través  d’aquests  fotogrames  claus,  es  pauta  el  moviment  que  s’ha  d’animar,  definint-ne,               
com  a  mínim,  l’inici  i  el  final  de  l’acció  a  través  de  dues  imatges  o  posicions  clau,  així  com  el                      
temps  de  durada.  D’aquesta  manera,  els  fotogrames  intermedis  són  merament  imatges            
d’evolució  d’una  posició  inicial  marcada  a  una  posició  final  marcada.  Això  fa  que  es  tracti                 
d’una   animació   més   controlada.   
  

L’animació   pose-to-pose  és  el  mètode  que  s’empra  en  l’animació  clàssica  tradicional,  les              
grans   produccions   i   l’animació   interpolada   mitjançant   l’ordinador.   
  

      6.2.2.   Animació   directa   ( straight   ahead )   
  

En  l’animació  directa  o   straight  ahead  es  va  creant  l’acció  a  mesura  que  es  va  dibuixant,  de                   
manera  contínua,  seguint  l’ordre  en  què  posteriorment  els  fotogrames  seran  reproduïts.  Es              
parteix   de   la   posició   inicial,   i   les   posicions   clau   del   moviment   no   estan   planejades.     

83Cfr.   Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.   Projectes   d'animació  
audiovisual   2D   i   3D.     
84Cfr.   Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.    Projectes   d'animació   
audiovisual   2D   i   3D .   Epígraf   1.4   
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Al  no  tenir  una  pauta  que  s’hagi  de  seguir,  l’animador  té  més  llibertat  de  creació,  però  això                   
comporta  menys  control  sobre  el   timing  i  la  quantitat  de  dibuixos  que  es  necessiten  per                 
crear-la.   
  

Les  animacions   stop-motion  i  les  petites  produccions  solen  crear-se  amb  el  sistema              
d’animació   directa.   85

  
     6.3.   Característiques   expressives   i   narratives   de   l'animació  

  
L’animació  ofereix  una  gran  varietat  de  recursos  expressius  i  narratius  que  van  més  enllà  del                 
que  la  imatge  real  pot  oferir.  Qualsevol  tipus  d’animació,  ja  sigui  per  a  una  sèrie,  cinema,  un                   
anunci   o   videojoc,   posseeix   una   sèrie   de   trets   característics   comuns:   
  

L’animació  és  interdisciplinària,  ja  que  engloba  una  gran  varietat  de  branques  tècniques  i               
artístiques.  A  més  a  més,  té  un  alt  caràcter  experimental  i  és  un  bon  mitjà  per  transmetre                   
idees,   simplificar   conceptes   o,   fins   i   tot,   explicar   processos   complicats.   
Aporta  una  major  llibertat  creativa  i  permet  exercir  major  control  sobre  el  procés  creatiu  i  el                  
resultat  de  l’obra.  També  permet  fantasiejar,  exagerar,  caricaturitzar,  imaginar,  humanitzar,            
personificar…  Dins  de  l’animació  es  poden  crear  mons  amb  regles  i  aspectes  totalment               
diferents  dels  del  món  real.  No  té  límits,  es  pot  representar  qualsevol  cosa  que  se  li  ocorri  a  la                     
ment  humana.  És  per  això  que  no  sol  reproduir  l’entorn  d’una  manera  realista,  tot  i  que  si  es                    
desitja,   pot   relacionar-se   amb   el   món   físic   i   material   de   la   imatge   real.   86

  
  

“L’animació  pot  explicar  qualsevol  cosa  que  concebi  la  ment  de  l’home.  Aquesta  habilitat  la                
converteix  en  el  mitjà  de  comunicació  més  versàtil  i  explícit  creat  fins  ara  per  a  les  masses”                   
(Walt   Disney).     
  

Gràcies  a  la  gran  capacitat  expressiva  i  creativa  de  l’animació,  aquesta  abasta  una  quantitat                
enorme  de  temàtiques  i  públics.  Es  poden  trobar  animacions  de  tota  mena:  drames,  comèdies,                
sèries  d’aventures,  de  ciència-ficció,  documentals…  És  per  això  que  no  hauria  de  ser  tractada                
com   un   gènere   cinematogràfic   més,   encara   que   a   vegades   se   la   identifiqui   com   a   tal.   87

  
  

* Consultar  l’apartat   9.6.2.   Elaboració  de  la  meva  animació   on  es  poden  observar  algunes               
d’aquestes   característiques   aplicades   a   la   pràctica   .   

  

85Cfr.   Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.    Projectes   d'animació   
audiovisual   2D   i   3D .   Epígraf   1.4   
86Cfr.   Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.   Projectes   d'animació  
audiovisual   2D   i   3D.     
87Cfr.   Francesc   Vallès   Margalef,   Ismael   Navales   Farreras,   Ferran   Lavado   Sanchez.   Projectes   d'animació  
audiovisual   2D   i   3D.     
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         7.    PROCÉS   DE   CREACIÓ   D’UNA   ANIMACIÓ   
  

“El  principi  bàsic  de  la  creació  d’una  animació  és  la  captació  d’imatges  individuals               
mitjançant  una  lent  fotogràfica  en  un  ordre  determinat.  Aquestes  captures  es  converteixen  en               
registres  de  les  imatges  virtuals  i  s’anomenen   fotogrames .”  La   seqüència  és  la  reproducció               88

d’aquests   fotogrames   en   un   ordre   cronològic.   
  

M’agradaria  aclarir  que  el  procés  de  producció  no  és  el  mateix  per  a  totes  les  animacions.                  
Segons  la  qualitat,  la  companyia,  els  recursos  econòmics,  el  tipus  de  producció  o  la  tècnica                 
emprada,  s’hauran  de  dur  a  terme  més  o  menys  passos  i  el  temps  de  durada  s’allargarà  o                   
escurçarà.   
  

     7.1.   Preproducció   
  

“La  preproducció  és  la  preparació  de  tots  els  elements  que  intervindran  en  el  producte  final .”               
 Es  duu  a  terme  un  procés  de  documentació  i  recerca  per  detallar  tot  allò  que  participarà  i  es                     89

requerirà  per  elaborar  l’animació.  Dit  amb  altres  paraules,  es  crea  el  que  serà   l’esquelet  de                 
l’animació .     
  

És  l’etapa  més  important  de  totes,  ja  que  la  producció  i  la  postproducció  es  basaran  en  el  que                    
s’hagi   decidit   durant   aquesta   etapa   del   projecte.     
  

       7.1.1.   Recerca   d’inspiració   
  

Tot  comença  amb  una  idea.  Ja  sigui  per  elaborar  una  pel·lícula,  un  llibre,  un  dibuix  o  una                   
animació,  sempre  s’ha  de  pensar  en  allò  que  es  vol  transmetre,  en  una  història  que  captivi  el                   
públic.  Si  una  animació  no  està  gaire  ben  feta  però  té  una  història  que  atrapi,  pot                  
considerar-se   com   a   bona;   en   canvi,   a   la   inversa,   ja   no.     90

  
Ara  bé,  trobar  una  idea  no  sempre  és  fàcil.  Llavors,  com  podem  fer  que  ens   vingui  la                   
inspiració ?     
  

Una  bona  opció  és  fixar-se  en  el  que  ens  envolta  i  parar  atenció  a  tots  aquells  petits  moments                    
que  omplen  el  dia  a  dia.  La  inspiració  pot  venir  d’una  cançó,  d’un  llibre,  d’un  poema,  d’una                   
imatge…  També  es  poden  evocar  experiències  viscudes,  recordar  moments  de  la  infància  o               
simplement   observar   la   gent   passar,   divisar   les   estrelles   o   passejar   per   qualsevol   bosc   o   ciutat.   
  

88Mireia   Rico   Muñiz.    L’animació:   tècniques   i   anàlisi   de   moviment.    pàg.   12   
89Alba   Serrano.    Procés   creatiu   d’una   animació .   pàg.   13   
90Cfr.   Laura   Moreno.   The   creation   process   of   2D   animated   movies   
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A  vegades,  les  idees  apareixen  sobtadament,  per  això  és  recomanable  portar  a  sobre  una                
petita  llibreta  per  apuntar  aquell  concepte  que  ens  ha  passat  per  la  ment.  Per  ajudar-nos,                 
també  podem  comptar  amb  tècniques  com  “la  pluja  d’idees”  o  l’exercici  del  “pensament               
lateral”.     

  
Tot  i  així,  no  sempre  cal  autoexigir-se  per  aconseguir  un  mateix  la  millor  idea.  Sempre  podem                  
demanar  ajut  a  algun  company,  amic  o  familiar.  De  fet,  darrere  de  qualsevol  pel·lícula  hi  ha                  
un   gran   equip.     
  

També  pot  agafar-se  com  a  punt  de  partida  una  llegenda  o  història  ja  existents  i  modificar-les                  
per  donar-los  personalitat  o  modernitzar-les.   Blancaneus  i  els  set  nans,  basada  en  una  història                
dels  germans  Grimm,  i   La  sireneta ,  inspirada  en  un  conte  de  fades  danès  de  l’any  1837,  en                   
són   un   exemple.   
  

      7.1.2.   Desenvolupament   de   la   idea   
  

Durant  aquest  procés,  el  director  i  el  productor  donen  forma  a  la  idea  i  la  perfeccionen                  
modificant  el  que  sigui  necessari  per  determinar  la  història  principal  de  l’animació.  Es               
discuteix   sobre   el   missatge   que   es   vol   transmetre,   el   desenllaç   de   la   història…   
  

També  s’ha  de  pensar  en  la  tècnica  que  es  vol  utilitzar,  el  temps,  els  costos  que  suposarà  tot  el                     
procés,  l’estil…  Són  moltes  coses  les  que  s’han  de  tenir  en  compte.  És  per  això  que  totes  les                    
idees   i   propostes   resten   arxivades   per   si   poden   ser   d’utilitat   més   endavant.   91

  
       7.1.3.   Elaboració   del   el   guió   
  

En  el  guió  es  plasmarà  la  idea  en  paper.  Abans  de  començar,  però,  cal  tenir  clar  quants                   
personatges  hi  haurà,  què  faran  i  com  ho  faran;  cosa  que  s’ha  hagut  de  concretar  en  els  dos                    
processos   anteriors.   92

  
Pel  que  fa  a  les  animacions,  el  guió  és  un  dels  passos  més  importants  a  seguir  per  adquirir  un                     
bon  resultat  final.  Aquest  ajuda  als  treballadors  a  tenir  una  idea  més  exacta  de  com  serà  la                   
història.     
“És  com  llegir  un  llibre,  a  mesura  que  segueixes  el  relat,  vas  imaginant  com  són  els                  
personatges   i   com   serà   el   món   que   el   director   vol   representar.”   93

  
Així,  és  bastant  habitual  escriure  tot  el  guió  abans  de  saltar  al  següent  pas  del  procediment,  ja                   
que  s'encarrega  de  contenir  tota  la  idea  del  projecte  per  a  poder  dirigir  el  treball.  No  cal                   

91Cfr.   Laura   Moreno.    The   creation   process   of   2D   animated   movies     
92Cfr.   Oriol   de   Dios    Miranda.   Creació   d'una   animació   
93  Jordi   Oñate.   Veure   entrevista   completa   a   l’annex   1   
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descartar,  però,  que  a  vegades  s’introdueixen  noves  situacions  i  diàlegs  durant  la  producció               
de   l’animació   per   tal   de   perfeccionar-la   o   aportar-li   algun   element   que   es   trobava   a   faltar.   94

  
Un  dels  elements  més  importants  que  s’ha  de  tenir  en  compte  per  elaborar  un  guió  ben  fet  és                    
tenir  ben  clar  a  quina  mena  de  públic  anirà  dirigit.  També,  s’han  de  donar  diferents  veus  i                   
personalitats  als  personatges.  Tots  són  únics,  amb  trets  distintius  que  complementen  el  seu               
caràcter,   i   això   s’ha   de   poder   reflectir   en   la   seva   forma   de   parlar.   
A  més  a  més,  s’ha  de  considerar  la  il·luminació  de  cada  escena,  el  moviment  de  la  càmera,                   
els   decorats,   l’enquadrament,   el   so,   efectes   especials...   95

Totes  aquestes  aplicacions  de  caràcter  tècnic  són  afegides  dins  del   guió  tècnic ,  mentre  que                
totes  les  altres  acotacions  per  poder  visualitzar  l’escena,  els  diàlegs  i  les  descripcions  de  les                 
escenes   s’inclouen   dins   del    guió   literari .   
  

      7.1.4.   Recerca   
  

Tota  pel·lícula  se  situa  en  un  període  de  temps  i  en  un  espai  determinat.  Per  tant,  cal  fer  un                     
recerca  sobre  l’època  en  la  qual  s’ubicarà  la  pel·lícula  per  configurar  la  història               
adequadament.   
  

S’haurà  d’investigar  sobre  la  roba  que  es  porta,  l’arquitectura,  la  tecnologia,  les  classes               
socials,   les   formalitats,   la   vegetació   i   la   fauna,   l’art…     
  

També  és  important  saber  situar  la  pel·lícula  en  el  país  on  tindrà  lloc  la  història.  Per  saber                   
com  és  la  cultura  del  lloc,  els  dissenyadors  solen  viatjar-hi  per  captar  l’essència  amb  més                 
precisió.  Per  exemple,  els  dissenyadors  de  la  pel·lícula  de  Disney   Coco  van  passar  uns  dies  a                  
Mèxic   per   familiaritzar-se   amb   l’espai.   96

  
Una   altra   opció,   no   tan   eficaç   com   viatjar   al   país,   són   els   llibres   d’història.   

   

    97 98

  

94Cfr.   Oriol   de   Dios   Miranda.    Creació   d'una   animació   
95  Cfr.   Alba   Serrano.    Procés   creatiu   d’una   animació .   
96  Cfr.   Laura   Moreno.   The   creation   process   of   2D   animated   movies.   
97   Coco .   Imatges   de    Google   
98   Libro   de   los   Epítomes .   Imatges   de    Google   
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Ara  bé,  la  recerca  també  engloba  estudiar  els  moviments  dels  personatges  per  animar-los  el                
més   fluidament   possible.     
Un  bon  exemple  seria  l’animació  de  balls  tradicionals,  com  ara  la  Hula,  una  dansa  hawaiana,                 
la   qual   va   haver   de   ser   investigada   pels   animadors   de    Lilo   i   Stitch .     
  

A  vegades,  els  animadors  també  han  d’animar  pel·lícules  protagonitzades  per  animals.  Per              
fer-ho  correctament,  hauran  d’estudiar  els  moviments  d’aquests.  Un  exemple  seria  la             
pel·lícula   La  dama  i  el  vagabund .  Per  a  produir-la,  els  animadors  de   Disney  van  haver                 
d'analitzar   el   comportament   i   la   constitució   física   dels   gossos.   
  

       7.1.5.   Disseny   
  

(És   possible   que   en   alguns   processos   d’animació   aquest   pas   se   situï   abans   del   guió)     
  

En  l’àmbit  del  disseny  ens  hem  de  fixar  principalment  en  quatre  camps:  els  fons,  el  full  de                   
model,   el   full   d’objecte   i   els   models   de   color.   
  

        7.1.5.1.   Fons    (Key   Background   &   Colour   Key)   
  

  
  

En  aquest  camp  es  dissenyen  els        
espais,  les  perspectives,  els      
objectes,  els  mobles,  els      
materials...  S’ha  de  saber  situar       99

als  personatges  en  l’entorn      
adequat,  tant  en  l’espai  com  en  el         
temps.   
  
  
  

  100

  
És  important  que  l'espectador  tingui  una  visió  global  dels  escenaris,  i  que  s'ampliin  els  detalls                 
en  aquelles  zones  que  siguin  considerades  més  interessants.  A  l’hora  de  dissenyar  un  escenari                
històric  o  autèntic,  és  de  gran  ajuda  fer  recerca  sobre  el  lloc  on  es  realitzarà  l’acció  a                   
l’animació.  Ara  bé,  si  estem  parlant  d’un  escenari  imaginari,  aquest  s’ha  d’ajustar  el  més                
possible   a   les   exigències   del   guió.   
  
  

99Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será,   proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
100[Fons   tètrics].   Imatges   de    Google   
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A  més  a  més,  també  s’han  d’especificar  els  colors  claus  de  l’escenari  i  del  seu  ambient  i                   
lluminositat  ( colour  key) .  És  essencial  canviar  aquests  factors  segons  l’ambientació  i  el  que               
està  succeint  en  un  moment  concret,  ja  que,  d’aquesta  manera,  el  resultat  semblarà  molt  més                 
real   i   ajustat   a   la   situació.   
  

Fixem-nos  en  les  imatges  que  tenim  a  continuació.  Les  dues  ens  mostren  un  paisatge  bastant                 
semblant,  però  amb  unes  tonalitats  de  colors  diferents.  La  primera,  amb  tons  més               
vermellosos,  ens  pot  recordar  al  to  rosat  de  la  matinada  o  del  vespre.  A  la  segona,  en  canvi,                    
predominen   les   tonalitats   ataronjades,   la   qual   cosa   evoca   clarament   una   posta   de   sol.     

  
  

    101 102

  
  
  
  
  

        7.1.5.2.   Fulls   de   model    (Model   Sheet)   
  

En  aquest  camp  es  realitza  la  investigació  profunda  de  cadascun  dels  personatges,              
anteriorment   esquematitzats   en   el   guió.   
  

S’analitza  la  seva  forma,  proporcions,  el  mètode  de  construcció  per  a  cadascun,  els  gestos,  la                 
forma  d’expressió  i  de  parlar,  la  manera  de  moure’s,  el  vestuari,  la  diferència  de  mida  entre                  
personatges…  Totes  aquestes  anàlisis  s’organitzen  en  fulls  diferents.  Per  exemple,  el  full  de               
model  d’expressions  facials  ( Facial  Expressions)   o  el  gràfic  de  comparació  de  mides  ( Size               
Comparison   Chart ).   103

  
  

  
    104 105

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

101   Mountain   Cartoon .   Imatges   de    Google   
102   Hand   Painted   Cartoon   Outdoor   Scenery   Mountain   Range .   Imatges   de    Google     
103  Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será,   proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
104   [Facial   expression   chart].   Imatges   de   google   
105   Marvel   Entertainment.   Imatges   de   google   
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         7.1.5.3.   Com   dissenyar   un   bon   personatge?   106

  
“Un   bon   disseny   s’aconsegueix   partint   d’una   idea   simple   ben   executada.”   107

El  disseny  d’un  personatge  no  sempre  ha  de  ser  complex  perquè  sigui  considerat  com  a  bo.                  
De  fet,  és  quelcom  bastant  subjectiu,  ja  que  pot  variar  segons  els  gustos  de  cadascú  i  la                   
història   que   es   vol   transmetre.     
  

Per  elaborar  un  bon  disseny  és  essencial  la  claredat  de   silueta ,  de   paleta  i  una  bona                  
moderació  de  l’ exageració .  Un  personatge  creat  a  partir  d’aquests  tres  principis  pot  ser               
reconegut   en   qualsevol   estil   artístic.   
  

A  més  a  més,  hem  de  tenir  en  compte  que  el  personatge  ha  de  poder  ser  animat  fàcilment.  Per                     
això,  és  recomanable  evitar  tangents  a  l’hora  de  dissenyar-lo,  i  dibuixar-lo  de  la  forma  més                 
clara   possible   perquè   l’audiència   pugui   entendre   el   personatge   ràpidament.   
  

  - Claredat   de   silueta   
 
Com  hem  vist  anteriorment  en  els  principis  de  l’animació,  la  personalitat  d’un  personatge               
també  es  veu  reflectida  en  el  seu  disseny  físic.  Per  tant,  no  hem  d’oblidar  que  un  bon  disseny                    
de   personatge   ha   de   ser   reconeixible   tan   sols   a   partir   de   la   seva   silueta.   
  

Utilitzar  grans  formes  que  es  puguin  distingir  fàcilment  faran  que  el  nostre  personatge  sigui                
identificat  molt  més  ràpidament.  A  més  a  més,  aquestes  comunicaran  visualment  trets              
característics   de   la   personalitat   del   personatge.   Això   s’anomena    llenguatge   de   formes .   
  

Fixem-nos   amb   el   que   comuniquen   les   tres   formes   bàsiques:   
  
  

Els   quadrats   solen   transmetre   estabilitat,   confiança   i   tossuderia.     
  
  

  108 109 110

106Cfr.    BaM   Animation.    GOOD   vs   BAD   Character   Design:   Tips   and   Tricks!    [Vídeo].     
107BaM   Animation.   GOOD   vs   BAD   Character   Design:   Tips   and   Tricks!    /   mi.17:37   
108Ralph   El   Demoledor .   Imatges   de    Google   
109   Fredricksen.   Imatges   de    Google   
110   Garnet-Steven   Universe .   Imatges   de    Google   

48   



  
  
  

Les   rodones   tendeixen   a   comunicar   una   personalitat   amigable,   extrovertida,   
acollidora   i   feliç.   
  
  

  

  111 112 113

  
  
  

El   triangle,   en   ser   una   forma   bastant   agressiva   i   punxeguda,   sol   comunicar   
dramatisme,   perill,   intensitat   i   velocitat.   

  
  
  

  114 115 116

  
  

Dit  això,  a  l’hora  de  crear  un  personatge  s’ha  de  tenir  molt  en  compte   quina  forma                  
utilitzarem .  Si  agafem  com  a  punt  de  partida  una  d’aquestes  tres  formes,  el  missatge  que                 
volem  transmetre  visualment  serà  molt  més  clar  i  podrem  emfatitzar  molt  millor  tots  aquells                
trets  que  volem  que  destaquin.  A  més  a  més,  aquesta  tècnica  funciona  en  tots  els  estils,  siguin                   
caricatures  o  no.  Això  si,  en  els  dissenys  més  realistes  el  motiu  de  forma  sol  apreciar-se  en  les                    
armes,   a   la   roba   o   al   cabell   dels   personatges.   

111Winnie   the   Pooh .   Imatges   de    Google   
112Totoro .   Imatges   de    Google   
113The   Emoji   Movie .   Imatges   de    Google   
114   BATMAN   ANIMATED   SERIES   BATMAN   STANDING   MAGNET .   Imatges   de    Google   
115Trust   No   One .   Imatges   de    Google   
116   Maleficent   Clip   Art .   Imatges   de    Google   
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  117 118 119

  
Una  altra  forma  de  millorar  el  disseny  d’un  personatge,  és  visualitzar-lo  a  través  de  la  seva                  
silueta   i   afegir-li   algun   petit   símbol   distintiu   que   el   faci   únic.   
  
  

- Claredat   de   paleta   
  

Utilitzar  molts  colors  per  un  sol  personatge  pot  ser  confusiu            
i,  com  a  conseqüència,  fa  que  sigui  més  difícil  de  recordar.             
Per  això,  és  recomanable  escollir  una   jerarquia  de  colors           
on  hi  hagi  un  sol  color  dominant  i  els  altres  simplement             
l’acompanyin.   

  
Un  altre  consell  és  dibuixar  el  personatge  en  un  fons  que  no              
sigui   blanc,   revisant   els   colors   en   relació   amb   l’entorn.   
  

  120

  
  

De  manera  semblant  a  la  claredat  de  silueta,  una  paleta  ben  dissenyada  és  reconeixible  tan                 
sols  utilitzant  rectangles.  Per  tant,  la  combinació  d’una  bona  paleta  de  color  i  una  silueta  fàcil                  
de   distingir   equival   a   un   personatge   molt   fàcil   d’identificar   i   recordar.   

  
Ara  bé,  segons  el  que  volem  transmetre,  haurem  d’utilitzar  uns  colors  o  uns  altres.  Com                 
també   passa   amb   les   formes,   els   colors   són   capaços   d’evocar   certes   sensacions.     

117Link   (SSBU) .   Imatges   de    Google   
118Gears   of   war .   Imatges   de    Google   
119Mario .   Imatges   de    Google   
120It’s   Amazing   What   a   Few   Blocks   of   Color   Can   Do .   Imatges   de    Google   
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Per  això,  haurem  d’utilitzar  el   llenguatge  de  colors  adequat  segons  el  que  vulguem               
comunicar.  Tanmateix,  el  llenguatge  de  colors  és  bastant  subjectiu,  ja  que  pot  variar  segons  la                 
persona.  
  
  

  
  

Groc:    alegria,   felicitat,   optimisme,   diversió,   joventut,   creativitat,   bellesa...   
  
  
  
  

Verd:  seguretat,  naturalesa,  energia,  força,  salut,  frescura,  esperança,          
immaduresa...   

  
  
  

Vermell :   perill,   sensualitat,   coratge,   vitalitat,   poder,   ambició,   violència,   desig...   
  
  
  
  

Blau:    tranquilitat,   serenitat,   calma,   melancolia,   fredor...   
  
  

A  més  a  més,  el  color  pot  actuar  com  una  representació  de  l’entorn  del  qual  prové  el                   
personatge.   Dit   amb   altres   paraules,   un   color   explica   una   història.     
  

- Moderació   de   l’exageració     
  

No  hem  d’oblidar  que  el  nostre  personatge  ha  de  poder  connectar  emocionalment  amb               
l’audiència.  L’artista  ha  de  tenir  la  capacitat  de  reduir  el  detall  i  d’exagerar  les  proporcions  i                  
els   colors   per   tal   que   el   públic   percebi   directament   les   sensacions   que   emet   un   personatge.   
  

Com  més  senzilles  siguin  les  característiques  d’un  personatge,  més  fàcil  és  identificar  les               
seves   emocions   i   connectar   amb   els   seus   sentiments.   
Una  bona  tècnica  és  observar  com  una  persona,  animal  o  objecte  et  fa  sentir  i  després                  
exagerar   aquells   trets   específics   que   amplifiquen   la   sensació.   
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  121

  
La  posse  és  un  altre  factor  que  cal  tenir  en  compte.  Semblant  al  que  passa  a  la  vida  real,  el                      
llenguatge  corporal  pot  transmetre  un  munt  d’informació  sobre  l’estat  d’ànim  o  la  personalitat               
d’un   personatge.   
Un  altre  element  bastant  lligat  a  la  posse  és  la  forma  del  cos.  La  forma  física  és  un  reflex  de                      
la  ment  que  conté.  Per  tant,  el  disseny  del  nostre  personatge  ha  de  poder  reflectir  aquesta                  
qualitat,   cosa   que   podem   aconseguir   sobretot   a   través   de   la   posse   i   de   la   forma.     
  

Els  cossos  dels  personatges  estan  compostos  per  un  cap,  un  tors  i  unes  cames.  Per  fer-lo  més                   
atractiu,   podem   evidenciar   la   diferència   de   mida   entre   aquestes   tres   parts.   
Si  hem  de  dibuixar  més  d’un  personatge,  és  recomanable  exagerar  les  diferents  formes,  mides                
i   colors   entre   ells.   Això   farà   que   el   seu   disseny   sigui   interessant   i   embriagador.   
  

Per  últim,  un  bon  consell  per  fer  un  bon  disseny  és  buscar  referències.  Podem  mirar                 
pel.lícules,   llegir   llibres,   visitar   diversos   llocs…     
  

“Els   millors   narradors   són   aquells   que   realment   tenen   una   història   per   explicar”   122

  
  

* En  l’apartat   9.4.  Disseny  de  personatges  explico  com  vaig  dissenyar  els  personatges  de  la                
meva   animació.   

  
  
  
  
  
  

121Character   Design   Class-   character   bodies,   face   sketches,   exaggeration .   Imatges   de    Google   
122BaM   Animation.   GOOD   vs   BAD   Character   Design:   Tips   and   Tricks!   /    min.   15:54   
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       7.1.6.   Full   d’objecte    (Prop   Sheet)   
  

Com  els  personatges,  els  objectes  també  requereixen  certa  investigació  i  disseny  per  tal  que                
s’ajustin  a  l’espai  i  el  temps  en  el  qual  estan  localitzats.  Aquest  procés  no  és  tan  laboriós                   123

com  el  dels  personatges,  ja  que  els  objectes  no  tenen  expressivitat,  però  es  necessita  un  full                  
on  constin  les  seves  vistes  axonomètriques  (frontal,  lateral,  superior  i  perspectiva),  la              
comparació   de   proporcions   i   el   seu   ús.   
  

També  s’especifiquen  altres  aspectes  com  el  moviment  de  l’aigua,  la  forma  de  sortir  d’una                
amagatall   secret...   
 

  124

  
         7.1.6.1.   Models   de   color    (Color   Model)   
  

La  paleta  de  colors  ha  d’estar  molt  ben  especificada  per  tal  que  els  personatges  i  els  objectes                   
sempre   tinguin   el   mateix   color.   Per   tant,   cal   codificar   els   colors   i   afegir-hi   una   referència.     125

  

  126

  
El  mínim  que  ha  de  contenir  el  model  de  color  és  el  codi  de  tots  els  colors  que  inclou  el                      
personatge  o  l’objecte  i  la  indicació  de  la  part  a  la  qual  pertany.  El  tipus  de  codi  utilitzat  sol                     
variar   segons   l’estudi   d’animació.   

123Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será,   proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
124John   «Rusty»   -   Props   sheet .   Imatges   de   google   
125Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será   /proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
126TLK   Kiara   Color   Reference .   Imatges   de   google   
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Codi   de   color:     Chromacolor   

  

  127

  

  
  
  

Codi   de   color:     Pantone   
  

  128

  

    

127   Color   Chroma   and   Intensity .   Imatges   de    Google   
128   Pantone   colors .   Imatges   de    Google   
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       7.1.7.    Storyboard    (guió   gràfic)   
  

L’ storyboard  és  un  conjunt  d’imatges  seqüenciades  en  forma  de  tira  còmica,  amb  la  finalitat                
de  previsualitzar  una  animació  o  qualsevol  altre  medi  gràfic  o  interactiu  per  dirigir  amb                
màxima  precisió  la  realització  del  projecte.  Dit  amb  altres  paraules,  és  un  guió  gràfic  on  es                  129

plantegen   les   idees   principals   del   guió   tècnic   i   literari.   
  

Elaborar  l’ storyboard  és  el  punt  crucial  de  l'animació.  Es  dissenya  de  forma  definitiva               
l’estructura  del  projecte,  com  estarà  composta  cada  escena  i  el  ritme  de  l’obra.  A  més  a  més,                   
servirà  com  a  referència  pel   Layout .  Això  vol  dir  que  s’hauran  de  situar  els  personatges  i  els                   
fons  de  forma  adequada  i  ordenada  per  evitar  confusió,  facilitar  la  planificació  del  projecte  i                 
estalviar   temps   de   producció.     
També   permet   detectar   errors   en   el   guió   i   apreciar   el   contingut   del   projecte.   
  

* En    l’apartat    9.5.    El   meu   Storyboard    elaboro   el   guió   gràfic   per   a   la   meva   animació.   
  

L’ storyboard    s’elabora   a   través   de   dos   passos:   
  

1. Esbós   de   l’ storyboard     (Story   Sketch)   
  
  

És  el  primer  esbós,  en  el  qual  es  fan  moltes  rectificacions             
i  alteracions.  Ha  de  ser  ràpid  de  dibuixar  i  fàcil  de             
modificar   per   estalviar   temps.   
  
  
  
  

  
  

2. Storyboard   o   guió   gràfic    (Story   Art)   
 

Es  redibuixa  el  primer  esbós,  aquesta  vegada  tenint  en  compte  tots  els  detalls  de  situació  i  de                   
personatges.  Segons  el  tipus  de  producció,  aquest   Story  es  pot  realitzar  en  molts  estils                
diferents.  A  vegades,  pot  fer-se  amb  tanta  exactitud  que  poden  servir  directament  de   layouts .              

  130

Normalment,  els  dos  storyboards  es  fan  en  blanc  i  negre  ( Story  Editorial ),  tot  i  que  les  grans                  
produccions   els   tendeixen   a   fer   en   color   ( Story   Comercial ).   
  
  

129Cfr.   Urbano,   J.    Que   es   un   Storyboard   y   algunos   ejemplos .     
130Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será,   proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
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Per  donar  suport  a  l’ Story  existeix  l’ Art  Conceptual  o   Concept  Art .  Aquest  agafa  la  vinyeta                 
clau  del  pla  i  realitza  una  il·lustració  on  s’intenta  expressar  més  intensament  allò  que  vol                 
reflectir  el  pla  afegint-hi  color,  un  estil  i  el  to.  L’artista  no  té  per  què  seguir  al  peu  de  la  lletra                       
el  dibuix  de  l’ storyboard,  ja  que  l’important  és  que  aconsegueixi  intensificar  les  emocions               
que   transmet   per   tal   d’inspirar   als   animadors.   

  

  

  

  

  131

  

A  vegades,  es  reutilitza  el  mateix  dibuix  diverses  vegades,  d’aquesta  manera  no  s’ha  de  tornar                 
a  dibuixar  cada  vegada  que  apareix  en  escena.  Per  reutilitzar  un  dibuix  es  pot  calcar  o  utilitzar                   
una   màquina   fotocopiadora.     

Aquesta  tècnica  també  és  útil  a  l’hora  de  recrear  plans  o  fer  zooms.  Per  exemple,  es  podria                   
agafar  el  pla  d’una  situació  ja  dibuixada  i  fer  una  fotocòpia  ampliada  o  reduïda  per  recrear  la                   
mateixa   escena   apropant   la   imatge   o   allunyant-la.   132

  

  

  

  

  133

  

131FEATURE   FILM   H   CONCEPTUAL   ART .   Imatges   de    Google   
132Cfr.   Sílvia   Vicente.   Procés   de   creació   d’una   animació   en   2D.   
133Zoom   Out .   Imatges   de    Google   
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Com   s’indiquen   els   moviments   de   la   càmera   a   l’storyboard?   134

1-    Travelling    -   desplaçament   horitzontal   o   vertical   de   la   càmera   respecte   a   l’eix.   

  

S’indica  amb  una  fletxa  que  senyala  la         
direcció   del   moviment.   

  

  

2-   Inici  i  final  d’un  Pla  Seqüència  -  una  seqüència  filmada  sense  canviar  de  pla.  La  càmera  es                    
desplaça   seguint   l’acció   fins   al   final   d’aquest   pla.   135

També   pot   indicar-se   escrivint   una    A    a   l’inici   del   pla   i   una    B    al   final.   

  

  

  

  

  

3-    Panoràmica    -   gir   de   la   càmera   en   el   seu   propi   eix.   

  

Es  modifica  la  forma  de  la  vinyeta  i  un  fletxa            
assenyala   la   direcció   del   moviment.   

  

134El   STORYBOARD   o   Guión   Gráfico .   (s.   f.).   www.ugr.es.   https://www.ugr.es/~ahorno/STA.pdf   
135   Plano  secuencia .  (s.  f.).  http://www.nosvemosigual.com.ar/.  http://www.nosvemosigual.com.ar/plano-         
secuencia/   
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4-   Zoom  Out  -  també  anomenat   contra-zoom  o   zoom  d’allunyament ,  consisteix  en  allunyar  la                
càmera   d’una   persona,   animal   o   objecte   per   tal   que   sembli   més   petita   o   que   estigui   més   lluny.   

  

El  quadrat  més  petit  indica  el  començament  del          
zoom   out    i   el   més   gran,   el   final.   

  

  

  

5-   Zoom  In  -  és  el  contrari  que  el  zoom  out.  A  la  imatge  inicial  se  li  aplica  un   zoom                      
d’apropament.   

  

6-    Gir   de   la   càmera   de   180º   al   voltant   de   la   figura   central   
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7-     La   càmera   realitza   un   moviment   de   baix   a   dalt   

  

  

  

8-     Gir   de   la   càmera   de   360º   al   voltant   del   punt   central   

  

9-     Moviments   successius   de    Zoom   In    i    Zoom   Out    -   la   càmera   es   mou   de   dins   cap   a   fora.   
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10-     Tremolor   de   la   càmera     

  

També  es  podria  indicar  dibuixant  línies        
cinètiques   al   seu   voltant.     

  

  

  

* Els   que   he   fet   servir   en   el   meu    storyboard  ,   són   el    Zoon   in    i   el    Zoom   out .   136

“El  procés  d’ storyboard,  tal  com  el  coneixem  avui  dia,  va  ser  desenvolupat  pels  estudis                
Disney  a  principis  dels  anys  1930,  després  de  diversos  anys  de  processos  similars  que  van                 
ser  emprats  a  les  produccions  de  Disney  i  les  d’altres  estudis  d’animació.  A  principis  dels                 
anys   1940,   aquest   procés   es   va   popularitzar   a   l’àmbit   de   pel·lícules   en   viu”.   137

  

  

  

  

  

  

  

  

  

136Vegeu   a   l’apartat    9.5.5.    Storyboard    complet   
137Jhon     Urbano.   Que   es   un   Storyboard   y   algunos   ejemplos.   Apartat:    Dato   curioso   
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       7.1.8.   Gravació   de   l'audio   

Un  cop  elaborats  l' storyboard  i  el  guió,  es  graven  les  veus  i  la  banda  sonora  provisionals,  que                   
després  s’utilitzaran  per  donar  “vida”  als  personatges  i  a  l'animació.  Tanmateix,  si  l’actuació               
de   l’actor   és   prou   bona,   es   pot   considerar   la   gravació   com   a   definitiva.   
 
         7.1.8.1.   Gravació   de   diàlegs   
  

Primer  de  tot  es  realitza  un   càsting  per  elegir  els  actors  que  interpretaran  les  veus  dels                  
personatges.  Per  seleccionar  la  persona  adequada  pel  paper,  no  ens  hem  de  fixar  en  la  seva                  
aparença   física,   carisma   o   fama,   sinó   en   la   seva   veu   i   interpretació   vocal.   138

També  s’ha  de  tenir  en  compte  l’edat  de  l’actor  i  la  personalitat  que  els  artistes  volen  que                   
reflecteixi  el  personatge.  Per  exemple,  una  persona  de  quaranta  anys  amb  una  veu  forta  i                 
imponent   no   ha   d’interpretar   la   veu   d’una   nena   de   sis   i   de   personalitat   dolça   i   agradable.     
  

Un  altre  aspecte  que  cal  tenir  en  compte  és  la  procedència  de  l’actor  de  veu.  És  aconsellable                   
escollir  actors  de  la  mateixa  nacionalitat  dels  personatges  de  l’animació.  Si  no  és  possible,                
l’intèrpret   ha   de   poder   imitar   l’accent   de   forma   que   sembli   real.   
  

A  vegades,  però,  s’utilitzen  diverses  persones  amb  veus  similars  per  representar  el  mateix               
personatge  en  diferents  situacions.  Per  exemple,  per  tal  de  promoure  la  pel·lícula,  escullen  a                
un  actor  famós  perquè  executi  la  veu  d’un  personatge,  però  potser  aquest  no  sap  cantar.                 
Llavors,  una  altra  persona  serà  l’encarregada  d’interpretar  aquelles  parts  en  què  el  personatge               
canti   alguna   cançó.   139

  
Després  de  realitzar  el  càsting,  es   presenten  els  personatges  als  actors  elegits.  En  una  sessió                 
de  gravació,  no  es  pot  donar  el  guió  als  actors  i  esperar  que  interpretin  al  personatge                  
perfectament,  sinó  que  primer  han  de  saber  el  seu  aspecte,  la  seva  personalitat  i  l’acció  que  fa                   
amb   l’esforç   que   suposa   realitzar-la.   140

  
  141

  
Per  això,  quan  estan  gravant,  normalment        
els  actors  estan  envoltats  d’imatges  o        
maquetes  dels  seus  personatges  per       
inspirar-se.   
  

138Cfr.   Laura   Moreno.   T he   creation   process   of   2D   animated   movies.   
139Cfr.   Laura   Moreno.   T he   creation   process   of   2D   animated   movies.   
140Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será,   proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
141Zootopia:   Voice   Recording   Behind   the   Scenes   Movie   Broll   -   Shakira,   Jason   Bateman    [Vídeo].     
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Un  cop  s’han  donat  tots  els  detalls  a  l’intèrpret  sobre  el  seu  personatge,  comença   la  gravació                  
de  veu.  Per  fer-ho,  es  col·loca  un  micròfon  davant  de  la  persona  que  ha  de  fer  la  interpretació                    
i   aquesta   llegeix   les   frases   del   guió   diverses   vegades.   142

  
Durant  tot  el  procés,  els  directors  aniran  donant  directrius  a  l’actor  sobre  la  pronunciació  o                 
emfatització  de  certes  paraules.  Tot  i  això,  a  vegades  és  millor  confiar  en  la  seva  sensibilitat  i                   
no  interrumpir-los  cada  petit  moment,  ja  que  un  comentari  general  posterior  sol  donar  un                
millor   resultat.     143

  
Hem  de  tenir  en  compte  que  l’actor  s’ha  de  posar  dins  la  pell  del  personatge  i  ha  d’expressar                    
les  seves  emocions  sense  l’ajuda  del  llenguatge  corporal,  cosa  que  pot  arribar  a  ser  més  difícil                  
que  interpretar  un  personatge  d’una  pel·lícula  d’acció  real.  Tenir  tots  els  actors  en  la  gravació                 
perquè  puguin  contestar-se  els  uns  als  altres  i  viure  la  conversa  amb  una  altra  persona  pot                  
ajudar-los   a   motivar-se   i   a   situar-se.     
  

Ja  que  els  actors  han  de  fer  un  esforç  per  comunicar  emocions  a  través  del  llenguatge,                  
normalment  mouen  les  mans  per  simular  la  situació  real  i  expressar  millor  allò  que  han  de                  
transmetre.  Per  això,  es  graven  totes  les  sessions,  per  després  ser  utilitzades  pels  animadors                
per   donar   un   toc   de   personalitat   als   moviments   dels   personatges   animats   .     144

  
Aconseguir  un  resultat  precís  i  definitiu  en  la  primera  gravació  pot  estalviar  molt  de  temps  i                  
diners  al  llarg  del  procés  de  post-sincronització.  Sinó,  un  cop  l’animació  estigui  acabada,               
s’hauran  de  tornar  a  gravar  els  diàlegs  procurant  que  coincideixin  exactament  amb  el               
moviment   dels   llavis   dels   personatges   ( doblatge ).     
  
  
  
  
  

    

142Cfr.   Laura   Moreno,   The   creation   process   of   2D   animated   movies.   
143Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será   /proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
144Cfr.   Laura   Moreno,   The   creation   process   of   2D   animated   movies.   
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          7.1.8.3.   La   banda   sonora   
  

La  banda  sonora  i  els  efectes  musicals  s’introdueixen  cap  al  final  de  la  producció  de                 
qualsevol  pel·lícula,  ja  sigui  d’imatge  real  com  d’animació.  Ara  bé,  al  principi  de  la                
producció,  però,  es  col·loca  una  banda  sonora  de  referència.  Tot  i  que  no  serà  el  so  que                   
s’utilitzarà  en  el  producte  final,  ajudarà  al  director  i  als  animadors  a  saber  l’emoció  que  vol                  
transmetre   aquella   escena.  145

  
Malgrat  això,  si  estem  parlant  d’una  cançó  cantada  pels  personatges,  aquesta  s’haurà              
d’enllestir   abans   de   la   producció,   juntament   amb   la   gravació   de   diàlegs.     
  
  

La  música  és  un  factor  imprescindible  en  el  món  cinematogràfic.  Ajuda  a  transmetre  amb                
més  força  allò  que  mostra  l’escena,  provocant  un  remolí  d’emocions  a  l’espectador.  També               
ens  permet  conèixer  millor  al  personatge,  indagar  en  els  seus  sentiments  o  empatitzar  amb  ell.                 
Per  això,  és  bastant  comú  que  s’utilitzi  per  explicar  una  part  de  la  història  o  per  presentar  la                    
pel·lícula .  Sobretot  en  les  animacions  destinades  a  un  públic  infantil,  els  personatges              146

canten   cançons   al   llarg   de   la   pel·lícula   per   fer-la   més   entretinguda   i   divertida.   
  

Ara  bé,  encara  que  majoritàriament  les  cançons  cantades  pels  personatges  estiguin  dirigides              
als  nens  i  nenes,  no  significa  que  elaborar-ne  una  sigui  fàcil.  Els  compositors  han  de  produir                  
una  cançó  que  reflecteixi  els  sentiments  i  emocions  del  personatge  i  que  sigui  fàcil  de                 
recordar.  La  cançó  que  destaqui  més  serà  aquella  que  el  públic  relacionarà  amb  la  pel·lícula.               

  147

  
  

  
  

  148

  
Frozen :    Let   it   go   
Frozen   2 :    Into   the   unknown   

  
Disney   

  
  
  

  

145Jordi   Onate.   Consultar   entrevista   completa   a   l’annex   1   
146Cfr.   Patrick   Wood.   Anatomy   of   a   Disney   musical:   Composer   reveals   process   of   creating   iconic   songs   
147Cfr.   Laura   Moreno,   The   creation   process   of   2D   animated   movies.   
148   Frozen   -   Elsa .   Imatges   de    Google   
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Composar  una  cançó,  a  banda  de  no  ser  senzill,  també  és  un  procés  molt  llarg.  Per  això,  és                    
habitual  que  diversos  compositors  treballin  junts  per  elaborar  la  banda  sonora  d’una              
pel·lícula.  Per  exemple,  la  música  i  les  cançons  de  la  recent  famosa  pel.lícula  de  Disney                 
Frozen  2  van  estar  composades  per  Kristen  Anderson-Lopez  juntament  amb  el  seu  marit               
Robert   Lopez.     
  

Per  aconseguir  la  inspiració  per  a  una  bona  cançó,  ens  podem  fixar  en  el  lloc  on  està  basada                    
la   pel·lícula   i   utilitzar   instruments   i   ritmes   típics   d’aquell   lloc.     
A  la  pel·lícula   El  rei  lleó  de  Disney,  podem  apreciar  a  la  seva  banda  sonora  ritmes  africans  i,                    
a  la  pel.lícula   Tiana  i  el  gripau  s’utilitza  molt  el  Jazz,  ja  que  està  ambientada  a  Nova  Orleans,                    
la   ciutat   d’origen   d’aquest   estil   musical.   
  

Pel  que  fa  a  la  banda  sonora,  aquesta  normalment  es  compon  després  que  totes  les  escenes                  
estiguin  acabades,  ja  que  no  requereix  tanta  precisió  com  una  cançó  cantada  pel  personatge                
animat.   
  

* En    l’apartat    9.7.   El   so    introdueixo   els   efectes   sonors   al   meu   curtmetratge.     
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        7.1.9.   La   carta   de   rodatge   ( Bar-sheet )     
  

La   bar-sheet  és  un  full  on  s’apunten  els  moments  clau  del  diàleg.  És  com  un  petit  esbós  que                    
es   fan   els   animadors   per   saber   com   animaran   el   personatge   abans   no   es   posin   a   dibuixar .     149

  
Aquest  full  conté  els  fotogrames  que  dura  el  pla  enumerats  dins  d’una  taula  vertical  o                 
horitzontal   de   caselles.   
I,  en  cada  fotograma  o  grup  de  fotogrames  s’escriu  amb  les  paraules  d’un  mateix  com  es  vol                   
que  es  mogui  el  personatge.  Conté  el  desglossament  de  l’acció,  el  diàleg,  el  so  i  el  temps  de                    
durada   de   cada   escena.   
  

  
En  el  cas  que  es  realitzi  una  sincronia  de  llavis,            
també  s’indica  el  moment  en  què  s’emet  cada  so           
fotograma   a   fotograma.   150

  
  

Posem  per  exemple  un  diàleg  en  què  una  persona           
diu  “Hola,  com  estàs?”  que  dura       
aproximadament  20  fotogrames.  En  les  10        
primeres  caselles,  que  corresponen  als  primers        
10  fotogrames,  s’especificarà  que  el  personatge        
aixeca  la  mà  i  la  mou  a  dreta  i  esquerra  per             
saludar.   
  

  
       7.1.10.   Animatica   o   Carret   Leica   

  
  151

L’Animatica  s’utilitza  per  donar      
moviment  a  les  imatges  estàtiques       
provinents  de  l’ storyboard .  Aquesta      
tècnica  permet  integrar  de  forma       
sincronitzada  aquesta  sèrie  d’imatges      
amb  la  música,  els  diàlegs  i  els         
efectes  de  so,  permetent  visualitzar       
com  quedarà  el  resultat  final  i  la         
història   que   es   vol   explicar.   

149Jordi   Oñate.   Consultar   entrevista   completa   a   l’annex   1   
150Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será   /proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
151Toon   Boom   Storyboard   Pro .   Imatges   de    Google   
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L’Animatica,  realitzada  abans  del  procés  definitiu  d’animació,  permet  aclarir  les  idees  del  que               
es  vol  realitzar  reduint  el  marge  d’error  i  executant  les  proves  necessàries,  cosa  que,  al  seu                  
torn,   disminueix   els   costos   i   el   temps   de   producció.     
  

A  més  a  més,  aquesta  plantilla  del  producte  final  també  pot  ajudar  als  animadors  a  observar                  
l’impacte   que   tindrà   en   el   destinatari   i   per   verificar   la   satisfacció   del   client.     152

  
  

       7.1.11.   Composició   del   pla     
  

          7.1.11.1.    Layout     
  

(Sol   utilitzar-se   més   en   l’animació   3D.   En   el   2D   sol   venir   donat   per   l’ storyboard )   
  

* A  la  meva  animació  no  realitzo  el   Layout ,  però  em  va  semblar  interessant  explicar  el  seu                  
procés,   ja   que   les   grans   productores   sí   que   l’elaboren.     
  

El  layout  és  el  pas  que  uneix  el  disseny  dels  elements  fílmics  i  pictòrics  del  projecte  amb  la                    
producció  de  la  pel·lícula  d’animació.  És  a  dir,  serveix  de  pont  entre  la  preproducció  i  la                  
producció.     153

Per  tant,  podria  considerar-se  el  conjunt  d’instruccions  precises  i  definitives  per  produir  els               
diferents  plans  que  componen  la  pel·lícula :  la  posició  de  la  càmera  dins  de  l'escenari,  quins                 154

elements  del  fons  es  veuran,  com  es  desplacen  els  personatges,  si  la  càmera  s’ha  de  moure  per                   
seguir-los   de   mentres…     
  

Un  artista  de  layout  ha  d’interpretar  correctament  tota  la  informació  que  s’ha  anat  obtinguent                
fins  al  moment  i  saber-la  transformar  en  documents  de  treball  pels  animadors.  Es  defineix                
l’aspecte  visual  de  la  pel·lícula,  amb  les  correccions  de  l’ storyboard  i  tenint  present  les                
bandes   sonores.   A   partir   de   tota   aquesta   informació,   es   dissenyaran   els   plans   del   film.   155

  
Tenir  aquesta  estructura  ajuda  a  saber  exactament  què  és  el  que  s’ha  de  dibuixar  abans  de                  
començar.  Per  això,  tot  aquest  treball  ha  d’estar  ben  definit  per  evitar  alteracions  directes                156

més   endavant,   les   quals   a   vegades   són   impossibles   de   realitzar.   
  

Com  he  mencionat  anteriorment,  la  peça  imprescindible  per  elaborar  els   layouts  és              
l’ storyboard .  Ara  bé,  també  s’ha  de  tenir  en  ment  el  guió,  la  història  i  allò  que  té  lloc  en  cada                      
escena.   157

152Cfr.   Monsuton,    ¿Qué   es   un   animatic?   Animación   de   Storyboards .   
153Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será   /proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
154Cfr.   Sílvia   Vicente.   Procés   de   creació   d’una   animació   en   2D   
155Cfr.   Sílvia   Vicente.   Procés   de   creació   d’una   animació   en   2D   
156Jordi   Oñate.   Consultar   l’entrevista   completa   a   l’annex   1   
157Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será   /proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
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Tenint  en  compte  tots  aquests  elements,  l’artista  de  layout  prepara  uns  documents  per  a  cada                 
escena:   
  

Layout    de   fons   

És  el  procés  de  conceptualització  d’entorns  basat  en  la  història  de  l’animació  per,  més  tard,                 
adaptar-los   a   l’estil   del    film .   També   es   defineix   l'atmosfera   i   la   il·luminació   de   cada   ambient.   
  

Normalment  s’il·lustren  els  elements  essencials  que  es  necessiten  per  a  cada  escena.  Per  això,                
no  cal  que  sigui  molt  detallat,  amb  un  dibuix  de  línia  sense  color  ja  se'n  fa  prou.  Això  sí,                     
l’esbós   s’ha   de   realitzar   a   la   seva   mida   definitiva.   158

  
Dins   d’aquest    Layout    s’indica:   159

-la   direcció   de   l’origen   de   la   llum.   
-estat   de   l’atmosfera   (dia,   nit…).   
-el   material   del   fons   (herba,   pedra,   sorra…).   
-referència   amb   altres   fons   que   ajuden   a   situar-lo.   
-Nivells  situats  per  sobre  dels  de  l’animació  ( overlay )  que           
l’acompanyin.   
-el  número  de  referència  del  capítol,  seqüència  i  escena  a  la             
qual   pertany.   
-el   seu   codi   de   fons.   
-si   es   tracta   d’un    re-use ,   indicar   el   fons   original   del   qual   s’ha   obtingut.   
  

Clau   de   camp     
  

Defineix  els  moviments  de  la  càmera,  l'enquadre  de  fons  i  l’espai  que  ocuparà  aquest  en  el                  
paper   per   determinar   la   mida   de   l’animació.   

   
La   clau   de   camp   inclou   la   següent   informació:     160

-un   marc   exterior   amb   les   dimensions   del   camp.   
-un  marc  interior  que  indiqui  el  marge  de  la  pantalla  per  a              
l’emissió   per   televisió.   
-un  centre  geomètric  del  requadre  del  camp  indicat  amb  una            
creu   vermella.   
-l’angle   de   rotació   del   camp   en   relació   a   la   horitzontal.   
-el   centre   de   l’enquadre   respecte   al   centre   geomètric.                            161

-la   referència   del   pla   al   qual   pertany.   
  

158Cfr.    What   is   Layout   Posing?    Consultar   bibliografia   
159Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será   /proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
160Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será   /proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
161Setting   the   Scene:   The   Art   &   Development   of   Animation   Layout .   Imatges   de   google   
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Layout   d’animació   o   de   personatge   
  

  162

Consisteix  en  dibuixar  el  mínim  nombre        
d’il·lustracions  que  expliquin  clarament  què       
passa  en  una  escena;  l’ acting  dels  personatges         
(la  seva  personalitat)  dibuixant  les  seves        
posicions  des  del  principi  fins  al  final  del  pla;           
les  expressions  més  importants  del  personatge        
i   el   nombre   de    nivells    que   tindrà   l’animació.   163

  
  

Els  nivells  són  les  diferents  parts  en  les  quals  estan  dividides  els  personatges.  Així,  segons  el                  
moviment  o  la  qualitat  de  l’animació  ( Full-animation ,   Semi-animation  o   Low-animation ),            
unes  parts  es  mouran  i  altres  no.  Ara  bé,  un  personatge  també  pot  estar  dibuixat  en  un  sol                    
nivell.   Si   aquest   és   el   cas,   s'haurà   de   redibuixar   fotograma   a   fotograma.   
Això  mateix  pot  aplicar-se  als  objectes  de  l’escena  que  tinguin  animació  o  que  interactuïn                
amb   els   personatges.   
  

La  successió  d’aquests   layouts  ha  d’estar  indicada  cronològicament  segon  l’acció  i,  dins  de               
cada   un   d’ells,   la   capa   o   nivell   al   qual   corresponen.   
  

Els  personatges  que  constin  d’un  sol  nivell  i  no  es  mouen  en  el  pla,  es  dibuixen  en  fulls                    
separats   i   es   classifiquen   com   a   “fixes”.   164

Els   layouts   de   personatge   inclouen:   

-les   escenes   relacionats   amb   cada   personatge   o   objecte   

- match   lines .   Dibuixades   amb   color   vermell   

-el   diàleg   que   correspon   a   cada    layout   

-referència   del   pla   al   qual   pertany   

  

162[Exemple   de   layout   de   personatge].   Imatges   de    Google   
163Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será,   proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
164Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será,   proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
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Perforacions   de   registre   165

Tots  els  fulls  de  layout  han  d’estar  perforats  de  tal            
manera  que,  quan  es  realitzi  l’animació,  s’agafin  les          
perforacions  com  a  punt  de  referència.  Així,  l’acció          
queda  centrada  on  l’artista  de   layout  l’ha  col·locat  i           
no  vibra  o  es  mou  al  situar  cada  fotograma  dibuixat            
sota   la   càmera   durant   la   gravació.   166

  

Timing   

Com  hem  vist  anteriorment  en  els  principis  de  l’animació,  el   timing   ens  informa  de  com  es                  
desenvolupa  l’acció  i  com  es  distribueix  el  temps  entre  les  accions  dels  personatges  i  els                 
moviments   de   càmera.     

El   timing  és  imprescindible  per  a  la  sincronització  de  la  música,  dels  moviments  de  càmera  i                  
dels  efectes  especials.  Antigament,  per  mesurar  aquest  temps  s’utilitzaven  els  segons,  però              
actualment  s’expressa  amb  fotogrames,  cosa  que  resulta  més  apropiat  a  l’hora  de  realitzar               
l’animació.   

   

165Perforacions   de   registre .   Imatges   de    Google   
166Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será,   proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
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      7.2.   Producció   

En  aquest  pas  es  comença  el  procés  d’animació.  Qualsevol  canvi  que  es  vulgui  realitzar  en                 
aquest   punt,   suposarà   una   pèrdua   important   de   diners   i   de   temps.   

      7.2.1.   L’animació   

En  aquest  pas,  els  animadors  donen  vida  a  la  història  planificada  meticulosament  durant  la                
preproducció.  Ser  un  bon  animador  no  és  qüestió  de  conèixer  molt  bé  la  teoria,  sinó  de  treure                   
l’actor   que   un   té   a   dins   per   expressar   l’acció   i   les   emocions   dels   personatges.     

Segons  el  nombre  de  fps  (fotogrames  per  segon)  que  s’utilitzin  en  una  animació,  aquesta  serà                 
d’alta  qualitat  (24  fps),  de  mitjana  qualitat  (12  fps)  o  de  baixa  qualitat  (8  fps).  Així  doncs,                   
aquesta  classificació  és  en  funció  dels  fps  i  no  de  la  qualitat  d’elaboració  de  l’animació,  ja                  
que   aquesta   depèn   de   la   genialitat   de   l’animador.   

        7.2.1.1.   Animació   d’efectes   especials   

El  grup  d’animadors  d’efectes  especials  s’encarrega  de  donar  vida  a  objectes  sòlids  o  a  forces                 
de  la  natura  com  ara  el  foc,  els  huracans,  l’aigua,  les  ombres,  la  pluja,  el  moviment  de  la                    
roba…  Aquests  han  de  trobar  la  forma  més  senzilla  possible,  que  resulti  creïble,  de  simular                 
aquests   efectes.   

Per  a  realitzar  els  efectes  especials  es  necessiten  múltiples  capes  o  nivells.  Saber  com  dividir                 
el  teu  objectiu  en  nivells  i  com  tractar  cadascun  d’aquests  en  el  dibuix,  en  el  color  i  en  la                     
filmació   és   el   que   determina   el   verdader   art   i   professionalitat   d’aquest   ofici.   167

Els   efectes   s’afegirien   quan   s’acoloreixen   els   dibuixos   de   l’animació.   

         7.2.1.2.   Animació   de   personatges   

Consisteix  en  simular  i  representar  l’escenificació  de  qualsevol  personatge  en  paper  o              
digitalment,   dibuixant-lo   pas   a   pas.   

L’objectiu  principal  d’aquests  animadors  és  captar  l’expressivitat  de  l’escena  i  representar-la             
mitjançant   dibuixos   successius.   S’ha   d’aconseguir   transmetre   emocions,   fluïdesa   i   ritme.     

  

167Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será   /proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
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Es  poden  distingir  dos  estils  a  l’hora  de  crear  aquestes  animacions:  l’estil  realista  i  el cartoon .                
  168

- Estil  realista :  intenta  imitar  de  la  forma  més  semblant  possible  els  moviments  de  la                
realitat.  Per  això,  els  animadors  d’aquest  estil  solen  gravar  el  moviment  a  la  vida  real                 
per   fer-lo   servir   com   a   guia   pels   dibuixos.   

- Estil  cartoon:  deforma  i  exagera  totes  les  postures,  posicions  i  moviments.  S’agafa              
com   a   referència   la   realitat   i   s’exagera.   

         7.2.1.3.   Qui   treballa   en   el   procés   d’animació?   

1. Els  animadors:  La  seva  feina  és  marcar  la  “línia  exterior ” .  Realitzen  els  dibuixos  clau                
que  es  necessitin  perquè  l’acció  que  té  lloc  quedi  perfectament  determinada  sense              
tenir  en  compte  la  fluïdesa  del  moviment.  També  assenyalen  el  nombre  de  dibuixos               
intercalats  que  es  requeriran  juntament  amb  els  seus  gràfics  d’animació,  que  indiquen              
el   número   i   la   posició   relativa   de   les   il.lustracions   que   aniran   entre   dos   dibuixos   clau.     

Els  dibuixos  clau  es  dibuixen  amb  color  blau  per  tal  que,  al  fotocopiar,  no  surtin  les                  
línies  al  full.  Així,  els  assistents  d’animació  podran  utilitzar  directament  els  fulls  amb               
els   dibuixos   clau   de   referència   dels   animadors.   

El  paper  que  se  sol  utilitzar  és  transparent  i  perforat  perquè  encaixi  a  les  clavilles  de                  
l'escriptori  o  a  les  tauletes  de  llum  de  l’animador.  D’aquesta  forma,  poden  veure  la                
seva   il·lustració   anterior   i   dibuixar   la   següent   tenint   la   primera   com   a   referència.   

Ara  bé,  aquest  procés  es  pot  realitzar  directament  a  ordinador  amb  diversos  programes               
d’animació.     

2. Els  assistents  d’animació:  Agafen  els  esbossos  dels  animadors  i  els  introdueixen  dins              
les   normes   dels   fulls   de   model.     

  

3. Els  intercaladors  ( inbetweeners ):  Són  els  que,  partint  dels  dibuixos  dels  assistents  i              
amb  els  gràfics  d'animació,  creen  els  dibuixos  que  fan  falta  per  completar  l'animació.               
El  nombre  de  fotogrames  que  un  segon  ha  de  contenir  és  normalment  de  24  fps.  Els                  
intercaladors  han  de  tenir  present  que  els  personatges  han  de  respirar,  parpellejar...              
Han   d’aconseguir   donar-los   la   sensació   que   estan   vius,   que   tenen   carn   i   ossos.     

168Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será   /proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
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Encara  que  no  ho  sembli,  aquest  procés  té  un  nivell  bastant  elevat  de  dificultat.  Els                 
animadors  dels   inbetweeners  han  d’unificar  els  dibuixos  claus  de  l’animador  amb  els              
seus   per   tal   que   no   es   puguin   diferenciar.     

Per  mirar  si  l’animació  està  ben  feta,  s’ajunten  els  dibuixos,  es  filmen  i  es                
reprodueixen  en  un  videoclip.  Es  tracta  d’una  versió  preliminar  de  l’escena  definitiva.              
A  vegades,  fins  i  tot  hi  introdueixen  el  so  per  comprovar  que  els  diàlegs  encaixin  a                  
l’animació.     169

4. Els  afinadors  ( clean-up ):  Acaben  de  fer  els  últims  retocs  als  dibuixos  perquè  estiguin               
perfectes   i,   perquè   més   tard,   es   puguin   pintar   i   filmar.   

      7.2.2   Fotocopiat   

Un  cop  acabat  el  procés  anterior,  els  dibuixos  es  transfereixen  a             
paper  d’acetat  o  a  un  material  plàstic  transparent  (cel·lulosa)  per            
després   afegir   color   als   dibuixos.   170

Antigament  aquest  procés  es  feia  a  mà  dibuixant  amb  tinta  sobre             
l’acetat  i  copiant  el  dibuix.  Actualment,  ja  no  cal  fer-ho  a             
manualment,  ja  que  la  il·lustració  s’introdueix  directament  a          
l’ordinador,  s’escaneja  i  es  pinta.  Més  tard,  s’editarà  i  es  transferirà             
directament   al   format   digital   que   s’esculli.   171

      7.2.3.   Posar   color   a   l’animació   

Seguint  les  referències  dels  models  de  color,  es  pinta  la  làmina  amb  pintura  acrílica  o  guaix                  
pel   costat   contrari   en   el   qual   s’ha   fet   l’acetat.     

Ara  bé,  si  aquest  procés  es  realitza  digitalment,  els  animadors  pinten  els  dibuixos  directament                
a  través  de  l’ordinador.  Això  permet  augmentar  la  precisió  i  estalviar  temps,  diners  i  mà                 
d’obra.  

Definir  els  colors  és  molt  important,  ja  que  defineixen  l’ambient  d’una  escena.  Com  ja  hem                 
pogut  observar  a  l’apartat  de  disseny  de  personatges,  els  colors  són  capaços  de  transmetre                
emocions  o  bé  de  recordar-nos  a  una  sensació  concreta.  És  per  això  que  es  compten  amb                  
especialistes   perquè   escullin   els   colors   de   cada   escena.     

169Cfr.   Laura   Moreno.   The   creation   process   of   2D   animated   movies.   
170Fotocopiat .   Imatges   de   google   
171Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será   /proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
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Per  exemple,  se  seleccionen  tons  grisos  per  les  escenes  tristes,  matisos  vermells  per  escenes                
d’amor   o   lluita   i   colors   més   vius   per   escenes   alegres   o   divertides.     

A  més  a  més,  els  personatges  i  la  lluminositat  de  l’escena  també  juguen  un  paper  important                  
en   la   tria   de   color.   
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      7.2.4.   Els   fons   ( backgrounds )   

Seguint  les  indicacions  i  utilitzant  l’estil  en  el  qual  es  realitzarà  la  pel·lícula,  s’elaboren  els                 
fons   on   es   mouran   els   personatges.   Aquests   es   poden   elaborar   tant   a   mà   com   per   ordinador.   

Si  s’elaboren  manualment,  els  fons  es  poden  pintar  amb  pintura  acrílica,  guaix  o  bé  amb                 
aquarel·la  o  pintura  d’oli.  I,  si  es  volen  fer  digitalment,  s’utilitzen  programes  específics  pel                
tipus   d’estil   o   tècnica   que   es   necessiti   (2D   o   3D).   

Independentment,  però,  de  la  forma  que  s’elaborin,  sempre  s’ha  de  tenir  present  la  paleta  de                 
color   dels   personatges   per   tal   que   combinin   perfectament   amb   el   fons.   
  

   Nemo :   3D    background     172

   Chihiro’s   journey:    2D    digital     background    (fons   digital)   173

 Aladdin:     handmade   background    (fons   fet   a   mà)   174

  

* En    l’apartat    9.6.4.   Els   fons    elaboro   els   fons   per   a   la   meva   animació.      

172Nemo   background .   Imatges   de   google   
173Chihiro’s   journey .   Imatges   de   google   
174Aladdin   Sultan   Logo .   Imatges   de   google   
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        7.2.5   Edició   /   Filmació   

Un  cop  l’animació  dels  personatges  i  els  fons  on  es  mouran  estan  acabats,  és  hora  d’editar-los                  
i   ajuntar-los   en   seqüència.   

    175

Pel  mètode  tradicional,  això  s’aconsegueix  col·locant  tots  els          
fotogrames  un  sobre  l’altre  i  fotografiant-los  amb  una  càmera           
especial  anomenada   Truca  .  Per  evitar  imperfeccions,  se  situa          176

una   pantalla   de   vidre   sobre   els   fotogrames.   177

Un  cop  realitzat  tot  aquest  procés,  la  pel·lícula  serà  enviada  a  desenvolupament  i               
processament.   

Avui  dia,  però,  els  fotogrames  s’ajunten  directament  a  través  de  l’ordinador,  cosa  que  facilita                
i   agilitza   el   procediment.   

  178

A  vegades,  algunes  parts  de  l’animació  necessiten  certs  efectes  que  són  molt  difícils               
d’aconseguir   si   es   volen   fer   a   mà.   Alguns   exemples   són   les   multituds   o   els   efectes   de   màgia.   

A  més  a  més,  l’ordinador  també  serveix  perquè  els  animadors  puguin  corregir  diversos  errors                
en  algunes  parts  de  l’animació  (suprimir  o  afegir  fotogrames  per  guanyar  fluïdesa…),              
perfeccionar  l’atmosfera  d’una  escena  o  canviar  l’angle  de  la  càmera.  Dit  amb  altres  paraules,                
acaben   de   donar   l’aspecte   final   a   la   pel·lícula.   179

   

175   The   animation   process   from   1938 .   Imatges   de   google   
176Cfr.    Lo   que   sea   es   y   será   /proceso-completo-una-produccion-animada.   Consultar   bibliografia   
177Cfr.   Laura   Moreno.   The   creation   process   of   2D   animated   movies   
178Add   Sound   Recording   And   Soundtrack   In   Animation   Desk   Windows .   Imatges   de   google   
179Cfr.   Laura   Moreno.   The   creation   process   of   2D   animated   movies   
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      7.3.   Postproducció   

Durant  aquesta  última  part  del  procés  s’afegeix  el  so,  la  música  i  s’incorporen  els  darrers                 
retocs.   

      7.3.1.   El   so   

El  penúltim  pas  de  la  producció  és  afegir  els  efectes  de  so,  la  banda  sonora  i  els  diàlegs.                    
Posteriorment,  s’editaran  agregant  nivells  d’àudio,  perspectiva,  tractaments  (com  ara  el            
ressò)...   I   després   es   combinaran   a   la   versió   final   de   la   pel·lícula.   

“Un   efecte  de  so  o   efecte  d'àudio  és  un  so  generat  o  modificat  artificialment  o  un  procés  de                    
so  emprat  amb  finalitats  artístiques  o  pel  món  cinematogràfic” .  Dins  d’aquests  hi  entrarien               180

els  passos,  el  soroll  de  la  roba,  l’obertura  de  portes,  el  soroll  d'objectes  caient  i  d’animals  …                   
Tots  aquests  detalls  seran  els  que  enriqueixin  la  història  i  faran  que  l'animació  sembli  més                 
real.   

Actualment,  aquests  sons  es  generen  digitalment,  però,  antigament,  els  animadors  havien  de              
crear   els   sons   que   necessitaven   ells   mateixos.   

Pel  que  fa  a  la   banda  sonora ,  o  música  de  fons,  és  en  aquest  pas  quan  s’introdueix  la                    
definitiva  a  l’animació,  ja  que,  anteriorment,  s’utilitzava  una  de  referència.  La  música  de  fons                
és  la  que  reflectirà  com  se  sent  un  personatge.  Per  això,  segons  la  situació  i  el  tipus  d’escena,                    
la   música   anirà   més   ràpida   o   més   lenta.   181

Els  diàlegs ,  enregistrats  durant  la  preproducció,  també  s’afegeixen  procurant  que            
coincideixin   amb   el   moviment   de   llavis   dels   personatges   animats.     

A  més  a  més,  perquè  la  producció  pugui  ser  visualitzada  pel  públic  de  diferents  països,  cada                  
regió   sobreposarà   les   veus   dels   personatges   amb   el   seu   idioma.   
  

       7.3.2.   Retocs   finals   

S’elaboren  i  s’afegeixen  els  títols  i  els  crèdits,  s’acaba  de  fer  una  edició  final  i  es  reprodueix                   
per   apreciar   el   resultat   definitiu.     

Un   cop   acabada   la   revisió,   l’animació   ja   està   acabada   i   llesta   perquè   el   públic   gaudeixi   d’ella.   

180L’enciclopèdia   lliure.    Efectes   de   so .   Definició   general  
181Cfr.   Laura   Moreno.   The   creation   process   of   2D   animated   movies   
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         8.   LA   COMICITAT   

Com  he  comentat  a  la  introducció,  el  meu  objectiu  no  és  simplement  produir  una  animació,                 
sinó  que,  a  més  a  més,  té  un  objectiu  concret:  fer  riure  a  la  gent  que  la  visualitzi.  Per  això,                      
vaig  haver  de  fer  una  recerca  sobre  la  comicitat  i,  per  veure  la  seva  aplicació  a  l’animació,                   
vaig   analitzar   5   curts   animats   còmics.   

    8.1.   Què   és   la   comicitat   o   l’humor?   

“La  comicitat  és  definida  com  la  manera  de  presentar,  enjudiciar  o  comentar  la  realitat,                
ressaltant  el  costat  còmic,  rialler  o  ridícul  de  les  coses. ”  Ara  bé,  des  d’una  visió  més                  182

pessimista,  com  la  de  Nietzsche,  la  comicitat  és  una   experiència  purificadora  causada  per               
un  estímul  extern  per  alliberar-nos  de  la  tensió,  ànsies,  actituds  doloroses,  frustració,  patiment               
o  emocions  negatives  del  nostre  interior.  L'humor,  doncs,  vindria  a  interpretar  una  funció               
catàrtica  semblant  a  la  de  les  llàgrimes,  tot  i  que  aquest  suposa  una  separació  i  no  una                   
identificació   amb   l'objecte   que   és   el   seu   suport,   un   menyspreu   i   no   una   compassió.     

A  la  vegada,  però,  també  és  una  forma  d’entreteniment  i  de  comunicació  humana  que  té  la                  
intenció  de  fer  que  la  gent  rigui  i  sigui  feliç.  Altrament,  la  comicitat  també  s’ha  intentat                  183

utilitzar   com   a   instrument   educatiu.   

Existeixen  diferents  tipus  d’humors  segons  les  sensibilitats  de  cadascú  i  els  diferents  grups               
humans.  El  públic  infantil  acostuma  a  riure  més  de  les  caigudes  d’altres  subjectes  mentre  que                 
els   adults   troben   més   graciosa   la   ironia   o   la   sàtira.    

La  cultura  també  és  un  altre  factor  molt  influent  en  el  sentit  de  l’humor.  Potser,  el  que  és                    
divertit   en  un  lloc  no  tingui  gràcia  en  un  altre .  Això  és  degut  al  fet  que   depèn  molt  del                     
context .  Ara  bé,  amb  la  globalització  d’avui  dia,  les  fronteres  desapareixen  i  diversos  punts                
de   vista   discrepen   amb   aquesta   afirmació.     184

  

  

  

182L’enciclopèdia   lliure.   Humor.   Definició   general.   
183Cfr.    L’enciclopèdia   lliure.    Humor .    Contrastat   amb:   Hernández   Muñoz,   S.   El   humor   y   su   concepto.   Humor,   
humorismo   y   comicidad.     
184Cfr.    L’enciclopèdia   lliure.    Humor .    Contrastat   amb:   Hernández   Muñoz,   S.   El   humor   y   su   concepto.   Humor,   
humorismo   y   comicidad.     
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    8.2.   Classificació   de   la   comicitat   

- Comicitat  de  gestos :  Transmet  el  factor  còmic  jugant  amb  els  gestos,  postures,              
caigudes,   relliscades…     

- Comicitat  verbal :  És  aquella  que  es  manifesta  de  forma  verbal,  és  a  dir,  amb                
paraules.  Algunes  tècniques  específiques  que  s’utilitzen  per  a  aquest  tipus  d’humor             
són  la  ironia,  el  sarcasme,  la  hipèrbole,  l’enigma,  la  sàtira,  els  jocs  de  paraules,  la                 
paròdia   i   l’antítesi,   entre   altres.   

- Comicitat  de  costums :  Com  diu  el  seu  nom,  l’humor  d’aquest  tipus  de  comicitat               
recau   en   els   costums   o   tradicions   de   diferents   persones   o   societats.   

- Comicitat  de  situació :  És  aquella  que  apareix  segons  les  circumstàncies  en  les  quals               
es   produeix.   

- Comicitat  de  caràcter  i  d’identitat:  S’origina  segons  les  diferents  formes  de  ser              
d’una  persona  o  grup  ètnic.  No  tothom  té  la  mateixa  personalitat  o  el  mateix  origen,  i                  
això   influeix   en   la   percepció   de   la   comicitat   de   cadascú.   

- Comicitat  de  repetició :  Transmet  el  factor  còmic  a  través  de  la  repetició  o  successió                
d’actes,   paraules,   situacions...   

    8.3.   Explicacions   de   la   comicitat     

Per  què  una  cosa,  acció  o  situació  és  graciosa?  Què  és  el  que  ens  fa  riure?  Quina  és  la  seva                      
explicació?  Aquestes  són  qüestions  que  molts  filòsofs,  psicòlegs  i  lingüistes  han  intentat              
resoldre   al   llarg   de   la   història.  

Victor  Raskin,  un  distingit  professor  de  llengua  de  la  Universitat  Purdue,  va  realitzar  un                
estudi  centrat  en  la  comicitat  verbal  l’any  1985  on  repassa  les  diferents  explicacions  que                
s’han   donat   de   l’humor.   Aquestes   han   estat   de   tres   tipus:   185

      8.3.1.   Explicacions   de   tipus   cognitiu-perceptiu   

Aquesta  perspectiva  ha  estat  estudiada  per  molts  autors.  Schopenhauer  (1819),  un  filòsof              
alemany,  deia  que  la  causa  de  l’humor  era  una  falta  d’adequació  entre  un  concepte  i  els                  
objectes   reals   que   s’hi   associen,   i   considerava   que   el   riure   era   el   resultat   d’aquest   succés.   

Exemple:   

«És  el  doctor  a  casa?»,  preguntà  el  pacient  xiuxiuejant  per  La  bronquitis.  «No»,  contestà                
xiuxiuejant   també   la   jove   i   bella   esposa   del   doctor.   «Entra!»   

185Cfr.   Pelegrí   Sancho   Cremades.   Comicitat   i   cognició.   Les   teories   sobre   la   comicitat.     
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       8.3.2.   Explicacions   de   tipus   social-conductista   

Partint  de  la  idea  de  Hobbes*,  aquests  estudis  es  basen  més  en  l’hostilitat,  la  superioritat,  la                  
malícia,   la    burla    o   la   indignació.   

* Idea  de  Hobbes  (1650,  46):  “ La  passió  de  la  rialla  no  és  altra  cosa  que  una  sobtada  glòria                    
derivada  d’una  concepció  sobtada  d’alguna  eminència  en  nosaltres  mateixos,  en  comparació             
amb  la  infermesa  dels  altres,  o  amb  la  nostra  prèviament:  pels  homes  seria  riure  de  les                  
ximpleries  del  passat,  quan  vénen  de  sobte   a  la  nostra  memòria ,  tret  que  portin  amb  ells                  
qualsevol    deshonra   al   present .”   186

      8.3.3.   Explicacions   de   tipus   psicoanalític   

Consideren   l'humor   com   un   alliberament.     

Segons  Sigmund  Freud  (1905),  un  metge  neuròleg  austríac,  l’acudit  té  com  a  objectiu               
restablir  antigues  llibertats  i   alliberar  el  subjecte  de  les  obligacions  que  se  li  imposen .                
Aquest  alliberament  evita  la  despesa  psíquica  que  implicaria  la  seva  retenció.  D'aquí              
procediria  el  plaer  de  l'acudit.  Si  parlem  d’acudits  basats  en  repeticions,  el  retrobament               187

d'allò   conegut   és   també   una   font   de   plaer.     

Pel  que  fa  a  Aubouin  (1948),  la  percepció  simultània  de  dues  coses  contradictòries  condueix                
a  l'acceptació  o  justificació  d'una  relació  entre  elles.  El  riure  còmic  és  provocat  pel  fet  de                  
relacionar  dos  elements  que  no  tenen  res  a  veure,  i  és  especialment  intens  quan  es  perceben                  
ràpidament  i  al  mateix  temps.  Aubouin  considera  que  en  els  acudits  es  poden  oposar  fets  com                  
el  concret  i  l'abstracte,  el  literal  i  el  figurat,  la  noblesa  i  la  trivialitat,  la  decència  i  la                    
indecència,   allò   que   és   conegut   i   allò   que   no   ho   és,   etc.   

Segons  Mindess  (1971),  el  sentit  de  l'humor  ens  allibera  de  les  cadenes  dels  sistemes                
perceptuals,  convencionals,  lògics,  lingüístics  i  morals.  La  comicitat  suposa  relacionar  fets             
que   es   contradiuen   entre   ells .     

  

  

  

186Pelegrí   Sancho   Cremades.   Comicitat   i   cognició.   Pàg   70     
187Cfr.   Pelegrí   Sancho   Cremades.   Comicitat   i   cognició.   Les   teories   sobre   la   comicitat.   

79   



     8.4.   La   comicitat   de   gestos   /   humor   físic   

      8.4.1.   Una   mica   d’història...   

Ja  des  de  temps  passats,  la  comèdia  sense  paraules  ha  fascinat  a  tothom.  A  l’antiga  Roma,  per                   
exemple,  la  comèdia  atel·lana,  en  la  qual  s’usava  l’humor  mut,  va  aconseguir  expandir-se               
exitosament   per   tot   l’imperi   romà    saltant-se   la   barrera   idiomàtica .   188

No  va  ser  fins  a  l’Edat  Mitjana,  però,  que  aquest  gènere  va  evolucionar,  popularitzant-se  en  el                  
teatre.     

A  l’edat  contemporània,  van  aparèixer  companyies  que  es  van  interessar  per  aquest  tipus               
d’humor   com   ara    El   Tricicle    o    Yllana .   

A  més  a  més,  en  el  cinema,  que  va  néixer  mut  des  d’Edison  i  els  germans  Lumière,  la                    
comicitat  ha  estat  una  peça  imprescindible  de  gran  grat  per  part  del  públic.  Podríem  destacar,                 
per  exemple,  les  icòniques  pel·lícules  mudes  de  Charles  Chaplin,  que  eren  capaces  de               
transmetre  ensenyances  i  crítiques  sense  l’ús  de  la  paraula;  o  les  entretingudes  aventures  de                
Mr.Bean.   

Tot  i  tenir  les  arrels  en  èpoques  passades,  aquest  tipus  de  comèdia  continua  triomfant                
actualment.  Internet  està  ple  de  vídeos  de  caigudes  ( slapstick *),  cops,  animals  graciosos…              
que   segueixen   divertint   al   públic   que   els   visualitza.   

      8.4.2.   Què   és   la   comicitat   de   gestos   o   humor   físic?   

L’humor  físic  és  un  humor  visual  que  sorgeix  de  les  accions  dels  personatges.  A  més  a  més,                   
és  un  tipus  de  comèdia  molt  senzilla  i  irracional,  ja  que  a  vegades  ens  provoca  el  riure  de                    
forma   inconscient.     

El  que  sol  tenir  molt  èxit  en  aquest  tipus  de  comicitat  són  les  persecucions,  la  rapidesa  i  un                    
subgènere   de   comèdia   anomenat    slapstick .   

Slapstick* :  Tipus  d’humor  que  es  caracteritza  per  presentar  accions  exagerades  de  violència              
física  que  no  deriven  en  conseqüències  reals  de  dolor.  Els  cops  i  les  bromes  pesades  van                  189

més  enllà  del  sentit  comú  i  això  crea  un  efecte  còmic  a  l’espectador  independentment  de  la                  
seva   edat.     

188Cfr.   Macías,   P.    Schhhh.   Humor   sin   palabras .     
189Cfr.    Esteban   Cubero.    Cuáles   son   las   técnicas   de   comedia   más   eficaces   (2a   parte) .     
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Les  persecucions:  Una  persecució  implica  moviment,  confusió,  accidents  i  personatges  que             
no  tenen  res  a  veure  amb  la  situació,  cosa  que  sol  derivar  en  una  situació  còmica.  Tot  i  que                     
una   persecució  també  pot  ser  dramàtica,  s’hi  poden  afegir  moments  humorístics  sense  tenir                
en   compte   les   conseqüències   de   vida   o   mort   que   aquestes   puguin   provocar.     

La  rapidesa:  Tot  i  que  el  concepte  en  si  no  pugui  semblar  divertit,  si  l’apliquem  a                  
determinades  situacions  com  ara  les  persecucions,  pot  fer  que  el  sentit  racional  d’una  persona                
flaquegi.  També  és  graciós  quan,  per  exemple,  un  personatge  parla  més  de  pressa  que  de                 
costum.  Per  una  banda,  és  possible  que  no  entenguem  totes  les  paraules,  però  per  altra,                 
podem   arribar   a   trobar   significats   a   altres   mots   que   es   formin   fruit   d’aquesta   rapidesa.   

  

Segons  un  estudi  realitzat  entre  els  anys  60  i  80  per   Albert  Mehrabian,  professor  de                 
psicologia  de  la  Universitat  de  Califòrnia,  les  paraules  constitueixen  simplement  un  7%  de  la                
nostra  comunicació.  Per  tant,  quan  comuniquem  emocions  i  sentiments,  més  del  90%  del               
missatge  recau  sobre  la  comunicació  no-verbal.  A  més  a  més,  la   Regla  de  Mehrabian ,                
coneguda  a  escala  internacional,  diu  que  en  una  conversa,  personal  o  íntima,  només  un  7%                 
del   que   rep   el   nostre   interlocutor   prové   del   que   hem   dit   a   través   de   paraules.   190

Dit  això,  perquè  el  nostre  discurs  sigui  eficaç,  depèn  un  38%  del  to  de  veu  i  un  55%  del                     
llenguatge   corporal.   

  191

Ara  bé,  hem  de  tenir  en  compte  que  la  forma  més  efectiva  de  fer  comèdia  és  combinar                   
diversos   recursos   humorístics    (paraules   amb   gestos,   exageracions…)   192

190Cfr.   Prologosdetinta.    Un   batallón   de   limpieza,   un   homenaje   a   Charles   Chaplin   y   un   robot   más   humano   que   
los   humanos .     
191Imatge.    Macías,   P.    Schhhh.   Humor   sin   palabras .     
192Cfr.    Esteban   Cubero.    Cuáles   son   las   técnicas   de   comedia   más   eficaces   (2a   parte) .   
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       8.4.3.   La   Cinèsica   o   Kinesistica   

La   Cinèsica   és   l’àmbit   que   s’ocupa   de   tots   els    gestos   corporals .   193

Els  diferents  gestos  que  participen  en  la  comunicació  no-verbal  es  poden  classificar  en  dos                
grups   respectivament:   els   emblemes   i   els   il·lustradors.   

         8.4.3.1.   Emblemes   

Són  els  gestos  que  substitueixen  les  paraules.  S’utilitzen  quan  les  circumstàncies  o  el               
context  en  el  qual  es  produeix  la  comunicació  no  ens  permet  usar  paraules,  per                
exemple,   per   culpa   de   la   distància   o   un   acord.     

Ex :   expressions   facials,   agafar-se   de   la   mà...   

        8.4.3.2.   Il·lustradors   

Són   els   gestos   que   acompanyen   les   paraules.   Es   poden   dividir   en   diversos   grups:   

- Batutes :  gestos  que  acompanyen  allò  que  estem  dient  amb  la  finalitat             
d’emfatitzar-ho.     

- Ideo-grafs :   gestos   que   tracen   a   l’aire   una   trajectòria,   itinerari   o   recorregut.     
- Apuntadors:  assenyalen  una  persona  o  objecte  concrets.  Es  recomana  no            

utilitzar-los   en   excés,   ja   que   poden   resultar   amenaçants.   
- Els  espacials:  gestos  que  delimiten  com  és  un  espai.  Descriuen  una  mida  o               

una   forma.   
- Kinetògrafs :   gestos   que   descriuen   una   acció   temporal.   
- Pictògrafs:  gestos  que  dibuixem  a  l’aire  quan  tenim  dificultats  per  descriure             

alguna   cosa.   Ajuden   a   il·lustrar   millor   el   nostre   missatge.   
- Reguladors:  gestos  que  marquen  el  ritme  del  nostre  discurs.  Són  molt             

importants  quan  es  produeix  un  intercanvi  comunicatiu.  Amb  aquests,           
indiquem   que   algú   pot   intervenir,   preguntar…   

- Manifestacions  d’afecte:  també  conegudes  com  a   micro-expressions ,  són          
gestos   que   solen   ubicar-se   al   rostre   (por,   alegria,   sorpresa…).   

- Adaptadors:    gestos   que   ens   fem   a   nosaltres   mateixos   o   a   altres   persones.   
- Heteroadaptadors:    gestos   d’afectivitat,   rebuig,   per   incloure   a   algú…     
- Adaptadors  d’objectes:  serveixen  per  indicar  un  objecte  i  descarregar  la            

tensió.   

193Cfr.   Prologosdetinta.    Un   batallón   de   limpieza,   un   homenaje   a   Charles   Chaplin   y   un   robot   más   humano   que   
los   humanos .     
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    8.5.   Humor   en   el   disseny   de   personatges   

      8.5.1.   Pel   que   fa   a   la   personalitat   

Patricio  Saiz,  un  guionista,  productor  i  docent  de  cinema,  considera  que  a  l’hora  de  crear  un                  
personatge  còmic,  és  efectiu  pensar  en  els  errors  que  cometem  els  humans  i,  d’alguna                
manera,  personificar-los  i  exagerar-los  un  xic.  Explica  que  aquests  defectes  són  quelcom  amb               
què  tothom  es  pot  sentir  identificat,  ja  que  ningú  és  immune  a  fallar.  A  més  a  més,  són  els  que                      
provocaran   que   el   nostre   personatge   entri   en   embolics   i   situacions   que   poden   ser   gracioses.   194

També,  revela  que  un  dels  seus  trucs  per  crear  un  personatge  humorístic  és  pensar  en  coses                  
que  li  preocupen  i  agregar  aquesta  inquietud  de  forma  exagerada  al  personatge,  convertint-la               
en  una  obsessió.  Així,  en  aquelles  situacions  en  les  quals  el  personatge  no  aconsegueix  el  seu                  
objectiu,   apareixerà   la   comèdia   de   forma   natural.   

John  Vorhaus,  a  la  seva  obra   Cómo  orquestar  una  comedia ,  té  una  visió  similar  a  Patricio                  
Saiz.  El  novel.lista  nord-americà   i  autor  de  llibres  de  no-ficció  sobre  escriptura  de  comèdia  i                 
pòquer,  explica  que  un  dels  primers  passos  per  elaborar  una  comèdia  és  pensar  en  un  bon                  
personatge.   195

Perquè  el  nostre  personatge  tingui  èxit  cal  que  ens  allunyem  de  la  “normalitat”  i  exagerem  els                  
defectes  i  errors  de  la  humanitat.  Ara  bé,  el  disseny  sol  no  és  suficient.  Cal  atorgar-li  una                   
personalitat,  un  passat,  moviment.  Per  això,  un  bon  personatge  sempre  anirà  acompanyat              
d’una   bona   història.   

   

194Cfr.    Comedy   Studio .    CÓMO   CREAR   PERSONAJES   CÓMICOS:   PATO   SAIZ .     
195Cfr.   Esteban   Cubero.    Los   9   pasos   para   escribir   un   sketch   de   comedia .   
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      8.5.2.   Pel   que   fa   al   físic   

        8.5.2.1.Caricatura   

Una  caricatura  és  una  figura  en  la  qual  es  deforma  l’aspecte  d’una  o  diverses  persones.  La                  
seva  tècnica  més  comuna  consisteix  en  exagerar  i  simplificar  els  trets  més  marcats  d’una                
persona  (ja  siguin  de  la  seva  personalitat  o  aspecte  físic)  per  causar  un  efecte  còmic  o  grotesc                   
o,  fins  i  tot,  per  representar  un  defecte  moral  a  través  de  la  seva  deformació.  És  una  forma                    196

d’ humor   gràfic *.   

* Humor  gràfic:  “ L’humor  gràfic  és  un  neologisme  amb  el  qual  es  designa  a  una  gamma                 
diversa  d'obres  gràfiques  realitzades  per  a  la  premsa,  des  d’acudits  d'una  sola  vinyeta  i                
caricatures  fins  a  veritables  historietes,  tires  còmiques  i  fins  i  tot  planxes  senceres.  Moltes                
abunden   en   la   sàtira   de   l'actualitat   política   i   social.“   197

Tanmateix,  la  caricatura  també  pot  ser  vista  com  una  obra  d’art  en  la  qual  es  ridiculitza  una                   
persona,  situació,  intuïció  o  cosa.  Les  caricatures  socials,  polítiques  o  religioses,  que  mostren               
una   finalitat   satírica   i   no   tan   humorística,   en   són   un   exemple.   198

Tipus   de   caricatura:   

- Caricatura  política:  La  seva  finalitat  és  ridiculitzar  personatges  relacionats  amb  la             
política  nacional  o  internacional  per  tal  de  destacar  els  seus  errors.  A  vegades,               
s’utilitzen  com  a  fonts  històriques,  ja  que  solen  reflectir  la  realitat  de  l’època  de                
l’artista.     

Ex:    Hitler-Stalin:   Strange   bedfellows?   

Caricatura  feta  per  riure’s  del  pacte  de         
No-agressió  Germano-Soviètic  que  Hitler  i       
Stalin  van  signar  l’any  1939.  “Dos  enemics         
suposadament   irreconciliables,   de   la   mà”.   

  199

  

196Cfr.   L’enciclopèdia   lliure .    Caricatura .     
197L’enciclopèdia   lliure .    Humor   gráfico .   Definició   general   
198Cfr.    Significado   de   Caricatura .   Consultar   bibliografia   
199El   matrimonio   de   conveniencia   entre   nazis   y   soviéticos   fue   motivo   de   críticas   y   burlas:   dos   enemigos   
supuestamente   irreconciliables,   de   la   mano.    Imatges   de   google   
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- Caricatura  social:  El  seu  objectiu  és  burlar-se  o  criticar  tota  una  societat,  ja  sigui  pels                 
seus   costums,   la   seva   cultura…   

Ex:     No   veo   tal   crisis   

L’home  gras  representa  aquelles  persones  que  formen         
part  d’una  societat  majoritàriament  rica,  suposadament        
sense  problemes  per  falta  d’alimentació  o  per  pobresa.          
Per  contra,  el  nen  de  pell  fosca,  sense  roba,  que  es  troba              
sota  la  panxa  del  senyor,  està  tan  prim  que  se  li  veuen              
els  ossos  i  sembla  que  demani  ajuda  a  l’estar  sostenint            
un  plat  (per  a  diners  o  menjar).  L’home  gras,  degut  al             
seu  sobrepès,  és  incapaç  de  veure  el  pobre  nen  que            
demana   auxili.   

Dit  amb  altres  paraules,  representa  una  societat  que  es           
nega  a  veure  la  crisi  que  hi  ha  al  món  perquè  només  se               
centra   en   ella   mateixa.   

  

- Caricatura  literària:  Aquesta  es  realitza  utilitzant  només  paraules.  És  un  tipus  de              
descripció  en  la  qual  es  deformen  o  exageren  els  trets  físics  i  el  caràcter  d’un                 
personatge.   

Un  exemple  seria  l’obra   El  ingenioso  hidalgo  Don  Quijote  de  la  Mancha  (1605)  de                
Miguel   Cervantes.   

  200

200Don   Quijote   de   la   Mancha .   Imatges   de   google   
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Per  ajudar  a  il·lustrar  una  situació  còmica,   Digital  Arts  -una  revista  en  línia  per  a                 
dissenyadors  i  artistes  professionals  en  il·lustració,  marca,  disseny  gràfic,  UX,  3D,  VFX  i               
VR-  va  publicar  el  30  d’agost  de  l’any  2013  “ 15  maneres  d’utilitzar  l’humor  en  les  teves                  
il·lustracions ”:   201

1-    Idea   simple :   pensa   en   problemes   del   dia   a   dia,   d’experiències   de   la   vida.   

2-   Centrar-se  en  el  que  és  divertit :  l’humor  ha  de  ser  el  centre  de  la  il·lustració,  com  menys                    
distraccions,   millor.   

3-    Honestedat :   agafa   quelcom   graciós,   exagera-ho   i   afegeix-li   el   factor   sorpresa.   

4-    Reacciona   a   les   teves   pròpies   reaccions :   observa   i   escriu   la   reacció   del   que   veus.  

5-    La   realitat   és   graciosa :   agafa   éssers   reals   com   a   referència.   

6-   Una  bona  rima  és  un  signe :  les  imatges  i  les  paraules  combinades  incrementen  el  punt                  
còmic   de   la   il.lustració.   

7-   Històries  que  serveixin  de  suport :  petites  històries  que  donin  suport  a  la  principal  ajuda  a                  
reforçar   la   idea   principal.   

8-    Llistes   i    doodle    (calendari   en   línia):   recull   les   idees   en   una   llibreta.   

9-   Comença  amb  els  teus  coneixements :  No  tothom  és  un  gran  comediant,  però  sí  que  molta                  
gent  és  capaç  d’apreciar  una  bona  broma.  La  clau  no  és  ser  graciós  sinó  connectar  amb                  
l’audiència.   

10-   Mirar  més  enllà  del  còmic:  normalment  l’humor  es  relaciona  amb  les  caricatures  o  els                 
cartoons ,   però   no   sempre   ha   de   ser   així.   A   vegades,   el   més   important   és   la   història   en   si.   

11-   L’avorriment  cria  l’humor :  La  inspiració  no  es  pot  forçar  i,  en  ocasions,  un  s’inspira  quan                  
està   molt   avorrit.   

12-   Inventa  quelcom  original,  comunica  a  través  de  la  teva  il·lustració:  “ Considero  una               
il·lustració  genuïnament  divertida  quan  combina  tres  coses:  un  estil  visual  humorístic,  una              
composició   ben   considerada   i   una   gran   idea   al   darrere.”   -   Kyle   Platts   (UK)    202

201Cfr.    Hassell,   L.    15   ways   you   should   be   using   humour   in   your   illustrations .   DigitalArts.     
202Cfr.     Hassell,   L.    15   ways   you   should   be   using   humour   in   your   illustrations .   DigitalArts.     
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13-   Cares  gracioses :  “M’agrada  que  les  cares  dels  personatges  siguin  mal·leables  i  molt               
animades;   Crec   que   això   pot   donar   vida   a   la   imatge   i   accentuar   l’humor.”-   Kyle   Platts   (UK)     203

14-    Anatomia   de   goma :   exagera   les   proporcions   i   expressions.   

15-   Atorga-li  vida  a  tot:  dona  vida  als  objectes  i  als  animals,  fes  que  es  converteixin  en  una                    
broma   amagada   que   complementi   la   història   principal.   

* Es  poden  veure  alguns  d’aquests  consells  aplicats  a  les  il·lustracions  de  l' storyboard  del  meu                
curtmetratge   en   l’apartat    9.5.4.   La   teoria   aplicada   a   les   meves   vinyetes   

         8.5.2.2.   Personatges   de   l’animació   inspirats   en   persones   del   món   real   

1-      Bugs   Bunny   

El  disseny  del  famós  conill,  creat  per  la  Warner  Bros  l’any  1938,  va  estar  inspirat  en                  
Groucho   Marx .     

Groucho  Marx  va  ser  un  actor,  humorista  i  escriptor  estatunidenc,  i  és  considerat  un  dels                 
còmics  més  influents  de  tots  els  temps.  Moltes  de  les  seves  frases  van  ser  destacades  per  la                   
cultura   pop   durant   generacions,   i   fins   al   dia   d’avui.   204

Una  de  les  famoses  frases  de  Bugs  Bunny  és  “per  descomptat,  que  sàpigues  que  això  significa                  
la  guerra!”  (en  anglès:  “ Of  course  you  know,  this  means  war! ”),  una  influència  directa  de                 
Groucho   Marx,   que   va   pronunciar   aquestes   mateixes   paraules   per   respondre   a   un   insult.   205

També  podem  observar  trets  de  la  personalitat  de  Groucho  en  l’humor  amb  què  el  conill                 
afronta  perills  imminents  i  en  el  paral·lelisme  entre  l’ús  del  puro  del  comediant  i  la  pastanaga                  
de   l’animal.   

    206 207

  

  

203Cfr.     Hassell,   L.    15   ways   you   should   be   using   humour   in   your   illustrations .   DigitalArts.     
204Cfr.   L’enciclopèdia   lliure.    Groucho   Marx .   Informació   general   
205Cfr.    López   Franco,   Á.    Una   breve   historia   de   Bugs   Bunny .     
206Julius   Henry   Marx .   Imatges   de   google   
207Bugs.....Ha   Ha   Ha .   Imatges   de   google   
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L’origen  de  la  pastanaga,  però,  prové  de  l’escena  d’una  famosa  pel·lícula  dels  anys  40                
Sucedió  una  noche,  en  la  qual  Clark  Gable  es  recolza  en  una  tanca  menjant  pastanagues                 
ràpidament   i   parlant   amb   la   boca   plena.   

Malgrat  tot,  Groucho  Marx  no  va  ser  l’única  inspiració  en  la  creació  del  personatge  Bugs                 
Bunny.  Charlie  Chaplin  també  va  ser  una  gran  influència,  sobretot  pel  que  fa  a  la  forma  en                   
què   l’individu   fa   un   petó   als   seus   enemics   per   exasperar-los.   

2-     Wall-E   

  208

La  pel·lícula   Wall-E  és  un  gran  homenatge  al  cinema  mut  de  Buster  Keaton  i,  especialment,                 
de  Charlie  Chaplin,  amb  el  qual  el  robot  comparteix  moltes  similituds  pel  que  fa  a  la                  
personalitat   i   als   sentiments.   209

El  robot  Wall-e  aconsegueix  transmetre  les  seves  emocions  exitosament  sense  paraules,  com              
el  gran  actor  del  cinema  mut.  Els  dos  són  innocents,  expressius,  sincers  i  persistents,  sobretot                 
pel   que   fa   a   l’amor.   210

  

  

  

208Imatge.    25   personajes   de   dibujos   animados   inspirados   en   personas   reales .     
209Cfr.   Toca,   A.    Charlot,   Chaplin   en   imágenes,   sus   grandes   cortometrajes   y   Wall-E .     
210Cfr.    Toca,   A.    Charlot,   Chaplin   en   imágenes,   sus   grandes   cortometrajes   y   Wall-E .     
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3-     Shrek   

  211

Es  creu  que  el  model  d’inspiració  de  Dreamworks  per  crear  el  personatge  de  Shrek  va  ser  el                   
lluitador   francès   Maurice   Tillet.   212

Els  dos  no  simplement  s’assemblen  físicament,  sinó  també  psicològicament.  Sota  l’aspecte             
barroer  de  Maurice,  s’amaga  un  personatge  fascinant,  culte,  divertit,  tendre  i  amb  un  gran  cor,                 
trets   que   també   podem   observar   en   l’ogre.   

El  lluitador  francès  té  aquest  aspecte  per  culpa  d’una  estranya  malaltia  endocrinològica  que               
altera  la  producció  de  l’hormona  del  creixement  i  provoca  que  alguns  ossos  del  cap  creixin                 
desproporcionadament.  Això,  però,  no  el  va  tirar  enrere  per  aconseguir  els  seus  somnis,  cosa                
que   ens   pot   recordar   al   caràcter   lluitador   de   Shrek   davant   les   crítiques   de   la   gent   del   regne.  

  

  

  

  

211Imatge.    25   personajes   de   dibujos   animados   inspirados   en   personas   reales .     
212Cfr.    Díaz,   A.    Conoce   a   Maurice   Tillet,   el   interesante   hombre   que   pudo   haber   inspirado   a   los   creadores   de   
Shrek .     
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4-    Edna   Mode   

  213

Es  considera  que  Linda  Hunt  va  ser  l’actriu  americana  que  va  inspirar  als  creadors  d’Edna                 
Mode   de   la   pel·lícula    Els   increïbles ,   sobretot   per   l’aspecte   físic.   

Ara  bé,  també  es  creu  que  el  seu  disseny  pot  estar  basat  en  la  famosa  dissenyadora  de  moda                    
Edith  Head.  A  més  a  més,  part  del  seu  aspecte,  personalitat,  cabell  i  aspecte  europeu,  pot                  
al·ludir   a   la   famosa   fotògrafa   i   dissenyadora   de   roba   Anna   Wintour.     

Altrament,  la  seva  famosa  frase  “darling  =  nene”  podria  ser  una  referència  a  l’actriu  Tallulah                 
Bankhead.   214

   Edith   Head   215

  

Anna   Wintour       Tallulah   216

   Bankhead   217

213Imatge.    25   personajes   de   dibujos   animados   inspirados   en   personas   reales .     
214L’enciclopèdia   lliure.    Edna   Moda .   Informació   general   
215Edith   Head:   una   vida   de   moda   y   cine .   Imatges   de   google   
216Tallulah   Bankhead .   Imatges   de   google  
217   La   editora   en   jefe   de   la   revista   Vogue   y   directora   creativa   de   Condé   Nast,   Anna   Wintour.    Imatges   de   google   
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5-    El   Doctor   Facilier   

  218

L’antagonista  de   Tiana  i  el  gripau ,  el  Dr.  Facilier,  està  inspirat  en  una  de  les  icones  del  pop                    
més   coneguda   de   tots   els   temps,   Michael   Jackson.   

Físicament  s’assemblen  pel  cos  prim  i  llarg  i  la  vestimenta,  però  el  que  més  destaca  són  els                   
seus   passos   de   ball,   els   quals   recreen   les   posses   del   cantant.   

Tot  i  així,  el  personatge  també  té  algunes  característiques  d’altres  actors  com  Jim  Carrey  i                 
Usher,   sobretot   pel   que   fa   a   la   forma   de   parlar   i   articular   gestos.   219

  

  

  

  

  

  

  

  

  

218Imatge.    25   personajes   de   dibujos   animados   inspirados   en   personas   reales .     
219Cfr.    La   nación.    Siete   personajes   animados   inspirados   en   actores   reales .     
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     8.6.   Anàlisi   de   5   curtmetratges   animats   còmics     

1-     The   Pink   Phink        220

- Director/s :   Blake   Edwards   
- Productor/s :   David   H.   de    Patie   i   Friz   Freleng   
- Any   del   curtmetratge :   1964     
- Personatges :  la  pantera  rosa  (personatge       
principal)   i   el   senyor   blanc   amb   el   bigoti   
-No  hi  ha  diàleg,  simplement  els  gestos  dels          
personatges   i   la   música.   
- Música :   Henry   Mancini   
- Gènere :   comèdia   i   fantasia.     
- Durada :   6:06   min.   
  

En  aquest  curt,  la  càmera  no  realitza  moviments  bruscos,  sinó  que  simplement  segueix  als                
personatges.  Aquests  es  mouen  de  forma  exagerada,  emfatitzant  cada  moviment  per             
transmetre   clarament   al   públic   l’acció   que   estan   realitzant   sense   necessitat   de   parlar.     
  

La  música  acompanya  sincronitzadament  tots  els  moviments  dels  personatges  i,  encara  que              
no  hi  hagi  efectes  de  so,  es  pot  percebre  en  quin  moment  es  produeix  un  soroll  gràcies  al                    
canvi  sobtat  de  la  cançó  (per  exemple,  les  trompetes  sonen  fort  en  un  instant  determinat  per                  
representar  l’obertura  inesperada  d’una  porta).  A  més  a  més,  la  tonada  transmet  cert  misteri  i                 
intriga,   cosa   que   combina   perfectament   amb   la   trama   del   curt.   
  

L’acció  té  lloc  dins  d’un  edifici  de  color  blanc  on  els  únics  colors  que  destaquen  són  el  rosa,                    
de  la  pantera,  i  el  blau,  el  color  amb  el  qual  el  senyor  vol  pintar  l’edifici.  També  es  poden                     
apreciar  diversos  objectes  secundaris  que  estan  pintats  dels  seus  colors  habituals  com  ara  una                
pala,   una   escopeta   o   un   tall   de   formatge.   
  

L’argument  d’aquest  curt  parteix  d’una  idea  bastant  simple:  la  disputa  entre  dos  personatges               
per   sortir-se   amb   la   seva,   en   aquest   cas,   per   pintar   la   casa   del   color   del   seu   grat.   
  

Trama:   
  

Un  senyor  està  pintant  un  edifici  de  color  blau.  Llavors,  apareix  la  pantera  rosa  que,                 
disgustada  pel  color  amb  el  qual  està  pintant  l’home,  decideix  canviar-li  el  pot  de  pintura  blau                  
per  un  de  rosa.  Seguidament,  el  senyor  torna  a  agafar  el  recipient  amb  la  pintura  blava  i                   
continua   la   seva   feina.   

220   El   Balcón   de   Ricardo.   (2017,   4   febrero).    The   Pink   Phink   1964   (El   primer   cortometraje   de   La   Pantera)   
[Vídeo].   YouTube.   https://www.youtube.com/watch?v=t0UkqwglWT0)   
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Així,  els  dos  pinten  alegrement  diverses  parts  d’aquest  edifici  (una  paret,  una  columna…)               
amb  els  seus  colors  respectius  fins  que  s’adonen  que  allò  que  havien  acolorit  anteriorment  ara                 
té   un   altre   color.   
Ara  bé,  la  pantera,  que  és  bastant  trapella,  és  la  que  comença  aquest  petit  “conflicte”  fent  la                   
vida  impossible  a  l’home,  ja  que,  probablement,  ell  només  fa  la  seva  feina.  Per  això  mateix,                  
el  pobre  home  perd  la  paciència  i  comença  a  perseguir  la  pantera,  però  aquesta,  que  és  molt                   
astuta,   li   para   una   trampa   i   tota   la   casa   acaba   de   color   rosa.     
Finalment,  tot  el  món  es  torna  del  mateix  color,  a  causa  d’un  error  del  petit  home,  i  la  pantera                     
acaba  pintant  el  senyor  blanc  de  color  rosa  mentre  converteix  aquell  edifici  en  la  seva  nova                  
casa.   
  

El  punt  còmic  el  podem  percebre  en  què  una  idea  tan  simple  com  pintar  una  casa  o  posar-se                    
d’acord  amb  el  color,  s'exageri  fins  al  punt  que  hi  hagi  una  lluita  entre  els  dos  personatges.                   
L’acció  en  si  ja  no  té  gaire  sentit,  ja  que  repeteixen  el  mateix  tota  l’estona,  però  el  fet  de  ser                      
tan  repetitiu  fa  que  els  personatges  semblin  més  ximples  i  provoca  que  el  curt  sigui  més                  
divertit   i   entretingut.   
A  més  a  més,  el  caràcter  innocent,  ingenu  i  conservador  de  l’home,  i  la  personalitat                 
innovadora,  calmada  i  astuta  de  la  pantera  fa  que  cap  dels  personatges  es  vulgui  donar  per                  
vençut    i   s’intensifiqui   la   “lluita   de   colors”.   
  

Pel  que  fa  a  l’àmbit  tècnic,  s’utilitza  molt  l’exageració  en  els  moviments  i  expressions  dels                 
personatges,  una  qualitat  que  afegeix  un  toc  més  humorístic  a  l’animació.  El  disseny  dels                
personatges  també  és  bastant  graciós,  ja  que  són  totalment  oposats:  la  pantera  és  alta  i  prima  i                   
l’home   és   baixet,   petit   i    gras.   
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2-     Competition   221

  
- Director/s :   Kyle   Balda   i   Julien   Soret   
- Productor/s :   Chris   Meledandri   i   Janet   Healy   
- Any   del   curtmetratge :   2015   
- Personatges :   Dos   minions   
-Les  veus  dels  minions  pertanyen  a  Pierre  Coffin  i  Chris            
Renaud   
- Música :   Michael   Gatt   
- Gènere :   comèdia,   aventura   i   acció   
- Durada :   4:04   min.   
Animació   CGI   

A  diferència  del  curtmetratge  anterior,  en  aquest  la  càmera  canvia  d’angles  segons  l’acció  que                
realitzin  els  personatges.  Això  ens  aporta  informació  sobre  l’espai  i  li  afegeix  professionalitat,               
com   si   es   tractés   d’una   pel·lícula   d’acció   reals.   

En  aquesta  animació  els  personatges  tenen  una  conversa  en  el  seu  propi  idioma,  compost  per                 
diferents  sons,  que  nosaltres  no  podem  entendre.  Ara  bé,  tot  i  no  comprendre  la  seva  parla,  es                   
pot   deduir   el   que   diuen   sense   gaire   complicació.   

La  música  transmet  certa  rapidesa  i  impaciència,  cosa  que  complementa  perfectament  el              
caràcter  trapella  dels  minions.  A  més  a  més,  en  els  moments  de  tensió,  la  cançó  s’intensifica,                  
augmentant   el   nerviosisme.   

L’acció  té  lloc  en  un  laboratori  secret  de  bombes  situat  al  desert  i  sembla  que  les                  
instal·lacions  estiguin  dotades  de  l’última  tecnologia.  Els  colors  que  més  destaquen  són  el               
vermell,  símbol  de  perill  i  maldat  (els  minions  són  els  còmplices  d’en  Gru,  un  malvat);  el                  
gris,  símbol  d’avenç  científic  i  tecnologia;  i  el  groc,  color  dels  minions.  Personalment,               
considero  que  el  creador  d’aquests  personatges  va  voler  jugar  amb  el  caràcter  innocent  i                
alegre  del  color  groc  combinant-lo  amb  el  fet  que  els  minions  siguin  “dolents”  (o  com  a                  
mínim  ho  intentin,  ja  que  normalment  fracassen  a  causa  del  seu  bon  cor  i  aspecte  graciós  i                   
bufó).     

L’argument  d’aquest  curtmetratge  consisteix  bàsicament  en  una  competició  entre  els  dos             
personatges   principals.     

  

221   SuperCartelera.   (2015,   24   noviembre).    «Competition»   el   nuevo   corto   de   los   Minions    [Vídeo].   YouTube.   
https://www.youtube.com/watch?v=8qtOmy_coLA   
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Trama:   

L’escena  comença  mostrant-nos  dos  minions  avorrits  dibuixant  en  un  paper.  A  un  d’ells  no  li                 
agrada  com  li  està  quedant  el  seu  dibuix  i  decideix  llançar-lo  a  la  paperera,  provant                 
d’encanastar-lo.  Llavors,  l’altre  minion  fa  el  mateix  però  des  de  més  distància,  mostrant-li               
que  el  que  l’altre  havia  fet  no  era  res  de  l‘altre  món.  Així,  comença  una  competició  per  veure                    
qui  és  el  millor  dels  dos,  però  acaben  fent-ne  un  gra  massa  barallant-se  a  cops  de  puny.                   
Seguidament,  inicien  una  carrera  pel  laboratori  per  veure  qui  serà  el  primer  a  arribar  a  un                  
destí  no  determinat.  Durant  aquesta  cursa  descontrolada,  cauen  dins  d’un  conducte  juntament              
amb  uns  míssils.  Tot  i  això,  els  dos  protagonistes  continuen  intentant  guanyar  la  competició                
arribant  els  primers  abaix.  És  en  aquest  moment  quan  s’adonen  de  la  realitat:  s'estavellaran                
contra  el  terra  i  els  míssils  explotaran.  Però,  ja  és  massa  tard.  La  parella  de  minions  topen                   
contra  el  terra  i  les  bombes  exploten.  Per  sort,  els  dos  sobreviuen  i,  quan  s’asseguren  que                  
estan   bé,   tornen   a   observar   la   paperera.   I,   un   altre   cop,   inicien   la   competició.   

La  comicitat,  la  podem  observar,  una  altra  vegada,  en  l’exageració.  Molta  gent  ha  competit                
diverses  vegades  per  veure  qui  encerta  més  boles  de  paper  a  la  paperera,  però  els  minions  van                   
més  enllà,  involucrant  en  una  competició  inofensiva  objectes  perillosos.  A  més  a  més,  el                
caràcter   ingenu   i   tossut   dels   personatges   fa   que   l’acció   sigui   encara   més   entretinguda.     

El  llenguatge  que  parlen,  acompanyat  de  les  seves  veus  agudes,  també  és  graciós  per  si  sol  i                   
transforma  l’ambient  malèvol  i  seriós  en  juganer  i  humorístic.  A  més  a  més,  el  disseny  dels                  
personatges  fa  un  gran  paper.  Els  minions  estan  compostos  majoritàriament  per  cercles,  cosa               
que  a  primer  cop  d’ull  comunica  felicitat  i  amabilitat,  tot  el  contrari  del  que  s’espera  d’una                  
persona  malvada.  I,  certament,  el  caràcter  dels  minions  és  amable  i  simpàtic  com  també                
ximple   i   absurd.   
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3-    Animator   vs   Animation   222

- Director/s :   Alan   Becker   
- Productor/s :   Alan   Becker  
- Any   del   curtmetratge :   2007   
- Personatges :  L’animador  (representat  amb  la  rata  de         
l’ordinador)   i   la   figura   animada,   en   aquest   cas   un   stickman   
-No   hi   ha   diàleg   
-No   hi   ha   música,   només   efectes   de   so   
- Gènere :   comèdia   i   acció   
- Durada :   2:01   min.   
  

En  aquesta  animació,  els  moviments  de  càmera  no  són  molt  complicats.  Simplement  té  lloc                
un zoom-in  on  es  troben  els  personatges  per  tal  d’ampliar  el  rang  visual  i  l’espectador  pugui                  
visualitzar   millor   l’acció.     

Els  personatges  no  són  molt  elaborats.  Un  és  un   stickman ,  que  representa  l’animació               
( animation ),   i   l’altre   és   la   rata   de   l’ordinador,   símbol   de   l’animador,   el   creador   de   l’animació.   

No  hi  ha  música  ni  diàleg,  només  efectes  de  so.  Però,  tot  i  això,  l’animador  aconsegueix  posar                   
tensió  (encara  que  sigui  poca)  a  l’escena  a  través  de  les  accions  dels  personatges,  la  pura                  
animació.   

La   lluita   té   lloc   en   un   programa   d’animació   o   de   dibuix   dins   d’un   ordinador.     

L’únic  color  que  utilitza  per  dibuixar  al  personatge  i  les  diferents  armes  per  enfrontar-se  a                
l’ stickman  és  el  negre,  el  color  més  bàsic  de  tots,  utilitzat  majoritàriament  per  a  realitzar  els                  
esbossos   en   un   programa   de   dibuix   digital.   

Com  la  resta  del  curtmetratge,  l’argument  també  és  molt  simple:  una  lluita  entre  l’animador  i                 
l’animació,   el   creador   i   la   seva   creació.   

Trama:   

El  curt  comença  amb  la  creació  del  personatge  animat,  l’ stickman .  Llavors,  l’animador  li  posa                
el  nom  de   victim  (víctima),  ja  que  serà  qui  rebrà  els  seus  atacs.  Més  endavant,  el  personatge                   
es  rebel·la  i  intenta  esquivar  els  atacs  del  seu  creador,  però  no  ho  aconsegueix.  Tot  seguit,  la                   
víctima  es  fabrica  una  arma  i  s’enfronta  a  l’animador.  Ara  bé,  aquest  no  es  dona  per  vençut  i                    

222   Alan   Becker.   (2007,   14   mayo).    Animator   vs.   Animation   (original)    [Vídeo].   YouTube.   
https://www.youtube.com/watch?v=npTC6b5-yvM   
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continua  els  seus  atacs.  Aleshores,  l’ stickman  aconsegueix  duplicar-se,  acorralant  el  seu             
creador.  I,  quan  ja  no  tenia  res  a  fer,  aquest  últim  decideix  clicar  el  botó  de  guardar  i  esborrar                     
l’animació,   i   així   venç   la   lluita.   

Per  tot  el  que  he  comentat  anteriorment,  podem  observar  que  es  tracta  d’una  animació  molt                 
senzilla,  feta  a  partir  de  personatges  poc  elaborats  i  sense  música  ni  diàleg.  Ara  bé,  la  història,                   
tot  i  ser  curta,  és  original  i  està  molt  ben  pensada.  Això  demostra  que  l’èxit  d’una  animació                   
no  es  troba  sempre  en  la  qualitat  dels  dibuixos  i  dels  moviments,  sinó  en  la  història  en  si.  A                     
més  a  més,  el  fet  que  es  tracti  d’un   stickman ,  un  dels  personatges  més  coneguts  i  senzills  de                    
dibuixar  que  existeixen,  demostra  que  no  cal  ser  un  gran  dibuixant  per  crear  una  petita                 
animació   exitosa.   

El  punt  humorístic  el  podem  trobar  en  el  fet  que  un  dibuix  cobra  vida  i  ataca  a  l’animador,                    
enginyant-se-les  per  convertir  els  materials  per  crear   art  en  armes.  El  que  fa  que  aquest                 
curtmetratge  sigui  graciós  és  la  història,  ja  que  no  podem  parlar  d’expressions  facials               
humorístiques  ni  d’exageració.  L’artista  ho  aconsegueix  simplement  ideant  les  formes  que  el              
personatge   tindrà   d’atacar-lo,   les   quals   són   molt   originals.   
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4-     Carrot   crazy   223

- Director/s :  Dylan  VanWormer  i  Logan       
Scelina   
- Productor/s :  Dylan  VanWormer  i  Logan       
Scelina   
- Any   del   curtmetratge :   2011   
- Personatges :   Dos   caçadors   i   un   conill   
-No   hi   ha   diàleg   
- Música :   AJ   Sweeney     
- Gènere :   comèdia   
- Durada :   3   min.   
Animació   CGI   

En  aquest  curt,  els  angles  de  les  càmeres  i  els  plans  van  variant  segons  les  accions  dels                   
personatges.   Anteriorment,   també   ho   hem   pogut   observar   en   l’animació    Competition .   

La  música,  com  és  habitual,  canvia  de  rapidesa,  to  o  volum  segons  què  té  lloc  a  l’escena.  No                    
hi  ha  diàleg,  però  aquest  no  fa  falta,  ja  que  si  no  li  trauria  l’encant  a  l’animació  i  perdria  part                      
del   seu   punt   còmic.   

L’acció  té  lloc  en  un  camp  a  prop  d’un  bosc  on  abunda  el  color  verd  i  blau,  referents  a  la                      
naturalesa.   El   conill   és   de   color   blanc   i   el   seu   disseny   no   és   bufó   sinó   més   aviat   graciós.   

L’argument,  com  en  tots  els  curtmetratges  analitzats  anteriorment,  també  és  simple:  una              
competició   entre   dos   caçadors   per   veure   qui   atraparà   abans   el   conill.   

Trama:   

Dos  caçadors  amb  diferents  tècniques  troben  un  conill  i  l’intenten  caçar.  Tanmateix,  només               
un  dels  dos  aconseguirà  l’animal  i  cadascú  voldrà  demostrar  que  la  seva  tècnica  és  la  millor.                  
Així,  comencen  a  temptar  el  conill  amb  pastanagues  per  incitar-lo  a  caure  en  les  seves                 
trampes.  L’assumpte,  però,  se’ls  hi  comença  a  escapar  de  les  mans  i,  l’objectiu  que  en  un  inici                   
era  caçar  el  conill,  es  converteix  en  una   lluita  per  demostrar  quin  d’ells  és  millor  caçador.                  
Finalment,  enmig  de  tot  l’enrenou,  un  ocell  s’emporta  al  conill,  deixant  als  dos  personatges                
estupefactes.   Això   els   ensenyarà   una   valuosa   lliçó:   no   perdis   de   vista   el   teu   objectiu!   

Trobem  el  toc  humorístic  d’aquesta  animació  sobretot  en  el  final  quan,  després  de  tot   l’esforç                 
dels  caçadors,  un  ocell  s’emporta  el  conill  deixant-los  sense  animal  al  qual  caçar.  A  més  a                  

223   Logan   Scelina.   (2011,   15   agosto).    Carrot   Crazy    [Vídeo].   YouTube.   
https://www.youtube.com/watch?v=7V7MOk0FZrg   
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més,  s’utilitza  molt  l’exageració  que,  com  hem  vist  anteriorment,  és  un  recurs  molt  usat  en                 
animacions  còmiques.  Aquesta  la  podem  observar  en  les  diferents  idees  que  els  caçadors               
tenen  d’atrapar  el  conill,  la  desmesurada  quantitat  de  pastanagues  i  les  expressions  facials  de                
l’animal   en   veure   tot   el   menjar   que   li   ofereixen.   
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5-     Afternoon   class   224

- Director/s :   Seoro   Oh   
- Productor/s :   Seoro   Oh   
- Any   del   curtmetratge :   2015   
- Personatges :  Un  professor  i  els  alumnes  d’una  classe  (pel  que            
sembla  coreana),  entre  els  quals  destaca  el  protagonista,  l’únic  nen           
que   no   s’ha   adormit   durant   la   lliçó.   
-No   hi   ha   diàleg   
- Música :   Hyeji   Jung   /   So:   BlueCap   
- Gènere :   comèdia   
- Durada :   3:50   min.   

  

Els  plans  de  la  càmera  canvien  bruscament  per  indicar-nos  rapidesa  i  nerviosisme,  ja  que  el                 
personatge  està  fent  un  gran  esforç  per  mantenir-se  despert.  Tots  giren  entorn  a  l’estudiant                
principal   del   curtmetratge.   

En  aquesta  animació  s’utilitzen  diversos  sons,  bastant  surrealistes,  que  complementen  la             
situació   i   accions   del   personatge   principal.     

L’acció   té   lloc   dins   d’una   classe,   segurament   de   secundària,   que   es   realitza   a   la   tarda.   

El  disseny  és  bastant  peculiar.  Els  dibuixos  no  són  gran  cosa  i  no  són  el  que  diríem  “bonics”,                    
però   això   és   el   que   acaba   de   donar   al   curt   un   toc   abstracte   i   humorístic.   

L’argument  parteix  d’una  idea  senzilla  i  la  transforma  de  forma  imaginativa  en  una  animació                
amb  la  qual  és  molt  fàcil  identificar-se.  El  tema  principal  és  la  lluita  de  l’estudiant  per                  
mantenir-se   despert   en   una   classe   avorrida.   

Trama:   

L’animador  exagera  aquesta  idea  fent  que  el  noi  se  sacsegi  d’un  lloc  a  l’altre  del  seu                  
escriptori  intentant  no  caure  en  el  son.  La  seva  ment,  mig  adormida,  distorsiona  la  realitat  i  li                   
fa  imaginar  que  el  seu  cap  es  converteix  en  diversos  objectes.  Ara  bé,  quan  el  professor  es                   
gira  per  observar  la  situació,  ell  fa  veure  que  està  atent.  Tanmateix,  l’estudiant  acaba                
adormint-se  i  somia  quelcom  força  estrany.  Finalment,  el  professor,  en  veure  que  els  alumnes                

224   Osro.   (2017,   26   julio).    Afternoon   Class   -   Animation   Short   Film   (2014)    [Vídeo].   YouTube.   
https://www.youtube.com/watch?v=CAYDRIbXFAc   
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ja  no  l’escolten  perquè  s’han  adormit,  decideix  asseure’s  a  la  seva  cadira,  tancar  els  ulls  i                  
posar-se   a   dormir.  

Com  hem  observat  en  els  quatre  curtmetratges  anteriors,  l'animador  utilitza  la  tècnica  de               
l’exageració  per  donar-li  el  toc  humorístic  a  la  seva  creació.  En  aquest  cas,  l’aplica  tant  a  la                   
història  com  a  l’animació  en  si:  les  cares  es  deformen,  el  noi  sacseja  el  cap  exageradament…                  
També,  el  curt  ens  mostra  una  situació  real  que  la  majoria  de  persones  han  viscut  durant  la                   
seva  època  d’estudiants.  El  fet  d’evocar  aquest  record  provoca  certes  emocions  i,              
combinar-ho   amb   la   comicitat   del   curt   fa   que   el   resultat   sigui   un   gran   èxit.   

Conclusió   de   l’anàlisi   

Després  d’haver  analitzat  aquests  cinc  curts  d’animació,  m’he  adonat  que  el  factor  humorístic               
està  sobretot  marcat  per  l’exageració  tant  en  la  història  com  en  el  disseny  i  forma  d’animar                  
els  personatges.  A  més  a  més,  solen  partir  d’una  idea  molt  simple  i  després  la  modifiquen  per                   
donar-li  personalitat  a  l’animació.  Introduir  elements  del  dia  a  dia,  amb  els  quals  un  es  pot                  
sentir   identificat,   també   resulta   efectiu.   

Un  cop  treta  la  conclusió,  vaig  comparar-la  amb  l’opinió  de  Jordi  Oñate,  un  treballador  de                 
Pixar   especialitzat   en   l’animació   d’efectes   especials.     

Pregunta   i   resposta   de   l’entrevista:   225

Un  dels  objectius  del  meu  treball  és  produir  una  animació  còmica.  Té  alguna  recomanació                
sobre  com  han  de  ser  els  personatges,  quines  tècniques  haig  d’utilitzar  i  com  fer  arribar  la                  
meva   idea   al   públic?   

Bona  pregunta,  tots  els  grans  directors  es  pregunten  el  mateix.  Com  fer  arribar  les  seves  idees                  
al  públic.  Indiferentment  de  si  estàs  començant  en  el  món  de  l'animació  com  si  portes  un                  
munt  d'anys,  sempre  estem  buscant  les  millors  formes  per  explicar  les  nostres  històries.  Al                
llarg   dels   anys   he   anat   anotant   mentalment   algunes   de   les   qualitats   que   ens   ajuden:   
  

Idees  simples :  com  més  simple,  més  fàcil  d'entendre,  més  fàcil  d’executar  i  més  clara  la  idea.                  
A  Pixar  utilitzem  colors  fàcils  perquè  tots  els  espectadors  connectin  ràpidament  amb  les               
imatges.  Utilitzem  personatges  molt  expressius  i  expliquem  històries  amb  les  quals  tothom              
pot   sentir-se   identificat.   
  
  
  

225  Consultar   l’entrevista   completa   a   l’annex   1   
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Recerca :  quan  tinguis  un  temari,  posa’t  a  buscar  referències  a  la  vida  real  o  d'altres                 
pel·lícules.  En  el  teu  cas,  si  vols  fer  una  animació  còmica,  potser  mira't  monòlegs  de                 
comediants.  A  Pixar  es  fan  inclús  viatges  a  altres  països  per  captar  l'escènica  amb  més                 
precisió   (per   exemple,   per   fer   Coco,   els   dissenyadors   van   passar   uns   dies   a   Mèxic).   
  

Pregunta  molt:  sempre  que  puguis  demana  ajuda.  Inclús  entre  els  animadors  estem              
constantment  ensenyant-nos  els  plans  per  poder  fer-ho  millor.  Potser  el  teu  company  veu               
alguna   cosa   diferent   que   tu   no   veus.   
  

Tècnica :  utilitza  la  tècnica  que  se't  doni  millor.  També  ha  de  ser  la  més  simple  per  tu.  Jo                    
mateix,  no  el  faria  amb  3D,  ja  que  és  necessari  tenir  coneixement  de  molts  departaments                 
(modelatge,  efectes,   rigging ,  il·luminació,  textures)  i  es  triguen  mesos  a  aprendre  cadascun              
d’aquests.  Només  si  tinguessis  un  equip  de  diverses  persones  en  series  capaç.  El  2D  és  més                  
fàcil  en  aquest  sentit  perquè  tots  aquells  departaments,  per  exemple,  es  combinen  només  en                
un,   dibuixar.   
  
  
  

Així,  he  pogut  observar  que  la  meva  conclusió  ha  estat  bastant  encertada.  Per  fer  riure  amb                  
una  animació  s’utilitzen   idees  simples ,   colors  senzills  i   personatges  expressius .  També  cal              
estar  sempre  obert  a   noves  opinions  i  buscar   referències   a  la  vida  real  que  ens  puguin                  
ajudar   a   transmetre   millor   la   idea   als   espectadors.   
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           9.   CREANT   LA   MEVA   PRÒPIA   ANIMACIÓ   

     9.1.   Recerca   d'inspiració   i   desenvolupament   de   la   idea   

Abans  de  crear  la  meva  animació,  havia  de  pensar  què  era  el  que  volia  expressar  i  quina                   
història   volia   explicar.     

Algunes  de  les  meves  grans  inspiracions  són  la  música  i  els  treballs  d’altres  artistes.  Sempre                 
que  escolto  una  cançó  que  m’agrada,  em  vénen  ganes  de  dibuixar  allò  que  em  fa  sentir.                  
També,  quan  veig  un  estil  artístic  que  em  crida  l’atenció,  intento  imitar-lo  afegint-li  un  toc  de                  
la  meva  personalitat.  Per  això,  vaig  buscar  algunes  il·lustracions  o  animacions  d’artistes  que              
dibuixen  majoritàriament  amb  l’estil   cartoon ,  com  ara  Renato  Roldan,  les  pel·lícules             
clàssiques  de  Walt  Disney,  la  sèrie   Tom  &  Jerry  de  Gene  Deitch  o   The  amazing  world  of                   
Gumball    de   Ben   Bocquelet.   

  226 227

228

  229

  

226   The   Amazing   World   of   Gumball .   Imatges   de   google   
227   Tom   y   Jerry .   Imatges   de   google   
228   Roldan,   R.    Dwarf’s   best   friend   illustration,   based   on   the   first   cinematic   of   World   of   Warcraft    Imatges   de   
google   
229   La   Sirenita .   Imatges   de   google   
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Ara  bé,  havia  de  tenir  present  que  la  meva  història  tenia  una  finalitat  concreta:  fer  riure  a  la                    
gent.     

El  meu  entrevistat,  Jordi  Oñate ,  em  va  recomanar  preguntar  molt  a  la  gent  per  comparar                 230

diferents  opinions  sobre  la  comicitat.  Per  això  mateix,  vaig  realitzar  una  enquesta  a               231

diverses   persones   per   tal   de   recollir   idees.    

Vaig  demanar  a  persones  de  totes  les  edats  que  m’expliquessin  alguna  anècdota  graciosa  que                
havien   viscut.   Algunes   de   les   que   vaig   trobar   més   interessants   són   les   següents:   

 - Una  persona  que  es  talla  el  serrell  de  petita  i  va  amagar  els  cabells  darrere  la  televisió  i  sota                      
el   sofà.   Quan   li   pregunten   què   havia   fet,   fa   com   si   no   hagués   passat   res.   

- Una  caiguda  clàssica  per  quedar  el  taló  de  la  sabata  clavat  a  una  tapa  reixada  metàl·lica  del                   
sistema   de   clavegueram   d'un   carrer   de   vianants.   

   - Una   persona   que   no   para   de   relliscar   en   el   mateix   lloc.   

   - Una   persona   que   s’aixeca   un   dia   de   festa   per   anar   a   treballar.   

   - Xocar   amb   un   fanal   tot   i   haver-lo   vist   prèviament.   

 - Una  persona  que  porta  la  mascareta  posada  per  prevenir  la  covid-19  i  vol  beure  aigua  amb                   
la   mascareta   posada.   En   conseqüència,   es   vessa   tota   l’aigua   per   sobre.   

   -Relliscar   3   vegades   al   mateix   lloc.   

 - Una  persona  que  té  un  dia  terrible  i  no  paren  de  passar-li  coses  dolentes  (exagerar-ho  de                   
forma   que   sigui   graciós).     

A   més   a   més,   jo   també   em   vaig   posar   a   pensar   escrivint   idees   a   la   meva   llibreta:   

   - Fer   una   lluita   de   menjar   ( cooking   rush )   

   - Una   història   relacionada   amb   una   poció   màgica   de   bellesa   ( beauty   potion )   

  

230  Consultar   l’entrevista   a   l’annex   número   1   
231  Consultar   l’enquesta   a   l’annex   número   2   
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Tots  aquests  petits  i  diferents  relats  em  van  ajudar  a  idear  una  història  que  podria  funcionar:                  
representar   una   persona   intentant   atrapar   un   mosquit .     

Els  mosquits  s’escapen  i,  de  vegades,  en  perseguir-los,  acabes  destrossant  objectes  del  teu              
voltant.  I,  com  he  comentat  anteriorment  a  l’apartat  de  l’humor  físic,  les  persecucions  solen                
derivar   en   una   situació   còmica.   

Es  basa  en  una  idea  simple,  engloba  rapidesa,  persecucions  i  és  quelcom  amb  què  tothom  es                  
pot   identificar.   

A  més  a  més,  per  afegir-li  personalitat,  la  meva  història  se  situaria  en  una  illa  tropical:  un  lloc                    
exòtic,   ple   de   colors   i   alegre,   on   els   insectes,   sobretot   els   mosquits,   hi   són   presents.   

Per  desenvolupar  millor  la  meva  idea  i  escriure  correctament  la  meva  història  al  guió,  vaig                 
fixar-me  en  els  “9  passos  per  escriure  un  sketch  de  comèdia”  inclosos  en  el  llibre   Cómo                  
orquestar   una   comedia    de   John   Vorhaus,   i   els   vaig   relacionar   amb   el   que   jo   havia   ideat:   232

1-    Elabora   un   bon   personatge .   En   el   meu   cas,   la   protagonista,   la   nena.   

2-    Troba   una   força   opositora .   El   mosquit   que   escaparà   de   la   protagonista.   

3-    Força   una   unió ,   un   motiu   que   obligui   als   personatges   de   la   teva   escena   a   romandre   junts.     

El   mosquit   aixafa   el   pastís   de   la   nena   i   ella   decideix   perseguir-lo   fins   a   matar-lo.   

4-    Intensifica   el   conflicte ,   que   vagi   de   menys   a   més.   

Al  principi,  la  nena  persegueix  el  mosquit  amb  la  seva  pròpia  mà,  però  després  va  a  buscar  un                    
matamosques  per  ampliar  el  rang  de  moviment.  Amb  cada  segon  que  passa,  la  seva  ràbia                 
s’intensifica.   

5-    Introdueix   el   factor   sorpresa.    La   nena   aconseguirà   aixafar   el   mosquit.   

6-    Força   els   límits ,   empitjora   el   dolent.   

La  nena  molesta  el  seu  avi,  involucrant-lo  en  la  persecució.  L’avi  estarà  prenent  un  cafè  i  ella                   
farà   que   se’l   vessi   per   sobre.   

232Cfr.    Esteban   Cubero,   D.    229.   Los   9   pasos   para   escribir   un   sketch   de   comedia .     
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7-   Busca  un  apogeu  emocional .  Comença  amb  dos  bàndols  oposats  i  un  vertader  conflicte                
dins  d’una  situació  tancada.  Aquests  són  els  elements  que  faran  “explotar”  la  història  i  que                 
aquesta   arribi   a   l’apogeu   emocional.   

L’apogeu  emocional  es  produirà  quan  la  noia  decideixi  aixafar  el  mosquit  amb  totes  les  seves                 
forces,   després   que   aquest   li   hagi   fet   aixafar   el   seu   pastís.   

8-    Determina   un   guanyador.     

Els  mosquits  guanyen  quan  un  grup  d’aquests  persegueix  la  nena  per  la  platja  després  que                 
ella   hagi   aixafat   al   seu   company.   

9-   Canvia  el  marc  de  referència.   Troba  la  forma  d’allunyar-te  de  la  realitat  que  has  creat  i                   
demostra  que  es  tracta  d’una  fantasia.   Si  canvies  de  manera  explosiva  el  marc,  alliberes  tota                 
la   tensió   que   s’ha   anat   acumulant.   

El  punt  fantàstic  es  troba  en  el  fet  que  els  mosquits  s’uneixin  i  persegueixin  la  nena.  Aquests                   
insectes  no  solen  formar  grups,  però,  d’aquesta  forma,  la  història  és  molt  més  vistosa  i  passa                  
al   món   de   la   fantasia.   
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    9.2.   Elaboració   del   guió   

La  veritat  és  que  no  sabia  si  calia  escriure  un  guió  per  a  la  meva  producció,  ja  que  no  tindria                      
diàleg.  Però,  després  d’investigar,  vaig  concloure  que  tota  animació  (i  qualsevol  producció              
cinematogràfica)  necessita  un  guió  per  tal  d’estructurar  i  organitzar  detalladament  la  història              
que   vol   mostrar,   tingui   diàleg   o   no.   

Ara  bé,  no  sabia  com  escriure  un  guió;  per  això  vaig  llegir-ne  alguns  de  pel·lícules  famoses                  
com    Minions    de   Brian   Lynch   o    Who   framed   Roger   Rabbit    de   Jeffrey   Price   i   Peter   S.   Seaman.   

Antigament,  els  guions  es  redactaven  amb  màquines  d’escriure.  Amb  el  temps,  però,  van               
aparèixer  els  ordinadors,  les  impressores  i  els  arxius  PDF  que  s’utilitzen  avui  dia  en  el  món                  
professional.  Tanmateix,  els  guions  han  mantingut  el  mateix  aspecte  que  quan  s’escrivien              
amb   màquines   d’escriure.     

El   format   que   s’utilitza   és   el   següent:   233

-S’escriu   amb   la   tipografía    Courier     amb   la   mida   de   12   pts.   

-Interlineat  simple,  amb  un  espai,  si  no  hi  ha  diàlegs.  S’escriuran  2  espais  en  el  pas  de  diàleg                    
a   descripció,   i   en   el   canvi   a   una   nova   escena   o   seqüència,   s'escriuran   3   espais.   

-Enumeració   a   la   part   superior   dreta   de   les   pàgines   (és   útil   per   saber   l’extensió   total   del   guió).   

-S’escriu  un  número  cada  vegada  que  canvia  de  seqüència  o  escena  i,  seguidament,  s’indica  si                 
l’escena  té  lloc  a  l’interior   ( INT.)   o  a  l’exterior   (EXT.)   d’un  espai  (si  l’acció  es  realitza  en                    
els  dos  llocs,  s’utilitza   I/E ).  Tot  seguit,  s’escriu  el  lloc  específic  en  el  qual  transcorre                  
l’escena.  Per  últim,  s’escriu  un  guionet  i  s’assenyala  si  l’acció  es  realitza  durant  el  dia  ( DIA )                   
o  durant  la  nit   ( NIT) .   Ara  bé,  si  la  història  ho  requereix,  es  poden  indicar  parts  del  dia  més                       
específiques,  com  ara  l’alba  o  el  capvespre.  També,  si  dues  escenes  presenten  una  acció                
continua,   s’escriu    CONTINU .   

-Les  descripcions  consisteixen  en  paràgrafs  que  descriuen  el  que  veu  i  escolta  la  càmera  en                 
temps  present.  NO  s’han  d’introduir  els  sentiments  en  les  descripcions  i  són  de  curta                
extensió.   

233Cfr.   Esteban   Cubero,   D.    33.   Cuál   es   el   formato   estándar   de   guion .     
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-El   nom   dels   personatges   ha   de   ser   constant   al   llarg   del   guió.   

-S’escriu   en   majúscules:     

                 -El   nom   d’un   personatge   que   apareix   per   primera   vegada.   

                 -La   descripció   d’un   soroll   o   so.   

                 -Un   text   d’un   missatge   que   el   públic   llegirà   a   la   pantalla.   

-Els   números   solen   escriure’s   amb   lletra.   

-Les  transaccions,  que  indiquen  diversos  mètodes  per  passar  d’una  escena  a  una  altra,               
s’escriuen  amb  majúscules  a  15.2  cm  de  la  vora  esquerra  del  full.  Aquestes  es  poden  realitzar                  
a  través  d’un  tall  a  l’escena  o  a  través  d’un  efecte  òptic  determinat.   Ex:  tall  directe,                  
dissolvència   o   encadenat   i   fos.   

(La  següent  informació  forma  part  del  format  estàndard  d’un  guió,  però  jo  no  la  faré                 
servir   per   escriure   el   meu,   ja   que   no   hi   intervenen   diàlegs.)   

-Abans  de  cada  bloc  de  diàleg  s’ha  d'especificar  quin  personatge  és  el  que  parlarà.  S’escriu  el                  
nom   del   personatge   en   majúscules   a   10.4   cm   de   la   vora   del   full.   

-El  diàleg  s’escriu  en  minúscules  amb  un  marge  esquerra  de  6.8  cm  i  un  marge  dret  de  6.1                    
cm.   

-Cada  diàleg  és  un  paràgraf  continu,  independentment  de  la  seva  extensió.  És  correcte               
escriure’l   amb   errors   gramaticals   i   col·loquialismes   per   facilitar   la   lectura.     

-En  el  diàleg  NO  s’utilitza  el  guionet  (  -  )  abans  d’una  línea  de  text  ni  els  dos  punts  (  :  )                        
posteriors   al   nom   d’un   personatge.     

-Les  acotacions  serveixen  per  aportar  informació  de  més  a  la  forma  amb  la  qual  ha  de  ser  dit                    
un   diàleg   (indicant   l’emoció,   to   de   veu   o   acció   complementària).     
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Ex :   

  234

-A  vegades,  a  la  dreta  dels  personatges,  s’escriuen  unes  sigles  particulars  entre  parèntesis  que                
aporten  informació  sobre  la  producció  (no  és  el  mateix  que  una  acotació,  aquesta  ens  dona                 
informació   sobre   l’actuació,   no   la   producció).     

Ex :   

  - (CONT’D):   Assenyala  que  el  personatge  que  ha  dit  l’últim  diàleg  serà  el  qui                
digui   el   següent.   

  -(O.C.):   De  l’anglès   Off-Camera .  Indica  que  el  personatge  que  parla  està  a                

l’escena   però   la   càmera   no   el   gravarà.     

  -(O.S.) :   De  l'anglès   Off-Screen .  Indica  que  el  personatge  que  parla  no  apareix               

a   la   pantalla.   Ara   bé,   els   personatges   que   formen   part   de   l’escena   el   poden   escoltar.   

  -(V.O.):   De  l’anglès   Voice  Over .  Indica  que  el  personatge  que  parla  no  està  a                 

l’escena,  com  per  exemple  els  narradors.  A  diferència  del  O.S.,  els  personatges  de  l’escena  no                 

escolten   aquesta   veu.   

  -(OFF):   Assenyala  que  el  diàleg  el  diu  un  narrador  o  personatge  que  no                
apareix  a  la  pantalla.  Alguns  guionistes  solen  englobar  (O.C.),  (O.S.)  i  (V.O.)  amb  el  terme                 
(OFF).   

  
  

  

234Imatge.    Esteban   Cubero,   D.    33.   Cuál   es   el   formato   estándar   de   guion .     

109   



Després   de   formar-me   una   mica,   vaig   disposar-me   a   escriure   el   meu   propi   guió:   

(Ja  que  els  meus  personatges  no  tenen  nom,  en  el  guió  em  refereixo  a  ells  com:  LA  NENA,                    
L’AVI,   EL   MOSQUIT)   

1. INT.  UNA  CUINA  SENZILLA  SITUADA  DINS  D’UNA  BARRACA  EN  UNA            
ILLA   TROPICAL   -   DIA   

Una  NENA  intenta  col·locar  una  cirera  sobre  el  pastís  que  ella             
mateixa  ha  cuinat  amb  molt  d’esforç.  De  sobte,  apareix  un            
MOSQUIT   que   es   posa   sobre   la   cirera.     

La  nena  se'l  mira  i  aixafa  amb  la  mà  el  pastís.  El  mosquit               
aconsegueix  escapar.  La  nena  es  queda  sense  paraules  al  veure            
el   pastís   destrossat.     

L’insecte  vola  fins  al  seu  nas.  La  nena  torna  a  provar             
d’enxampar-lo   picant-se   la   seva   cara.     

Zoom  a  la  cara  de  la  noia  que  es  queda  mirant  la  seva  mà,                
perplexa.   

Apareixen  a  la  pantalla  en  primer  pla  els  ulls  de  la  noia  i               
els  ulls  del  mosquit  separats  entre  si  per  les  sigles  VS.  La              
seva   expressió   és   d’enuig.   

2. INT.   EL   MENJADOR   DE   LA   BARRACA   -   CONTINU   

Una  porta  s’obre  sorollosament  i  de  dins  l’habitació  surt  la            
protagonista  amb  un  matamosques  bastant  gran.  La  nena  es  pinta            
dues   ratlles   de   color   marró   a   cada   galta   (senyal   de   guerra).     

El  mosquit  passa  per  davant  dels  seus  ulls  i  la  nena  el              
comença   a   perseguir   movent   amunt   i   avall   el   matamosques.   

El  mosquit  evadeix  tots  els  atacs  de  la  nena  i  surt  per  la               
finestra   dirigint-se   a   la   terrassa.   

3. EXT.   LA   TERRASSA   DE   LA   BARRACA   -   CONTINU   

La  nena  surt  per  la  porta  (situada  al  costat  de  la  finestra)  i               
mira  ambdós  costats.  Veu  el  mosquit  apropant-se  a  la  taula  on             
el  seu  AVI  està  menjant  un  plàtan  amb  un  cafè  al  costat.              
L’insecte  es  col·loca  sobre  el  cap  de  l’avi.  L’avi  agafa  el             
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cafè.  La  protagonista  surt  de  sota  la  taula  i  mira  el  mosquit.              
De  sobte,  salta  energèticament  i  colpeja  el  matamosques  al  cap            
del  seu  avi.  Mig  cafè  s’esquitxa  a  la  cara  de  l’ancià  però              
aquest   no   s’immuta.   La   nena   s’enfada   i   es   mira   el   mosquit.   

A   poc   a   poc   es   pon   el   sol   i   es   fa   de   nit.   

4. EXT.   LA   TERRASSA   DE   LA   BARRACA   -   NIT   

La  nena  encara  venta  el  matamosques  cansada  mentre  camina.  Té            
el   mosquit   volant   al   seu   davant.   

El  mosquit  també  està  cansat.  La  protagonista  aixeca  el           
matamosques  i  aixafa  el  mosquit.  Dibuixa  un  somriure  exhaust           
en  els  seus  llavis.  Apareix  un  altre  mosquit.  Es  gira  i  veu              
tot   un   grup   d’aquests   petits   insectes   volant   cap   a   ella.     

La  noia  corre  per  la  platja  escapant  dels  mosquits.  Apareix  la             
cara   de   l’avi   somrient   a   la   pantalla.   Riu.     

Fos   en   negre   de   forma   circular.   

FI   

    9.3.   Recerca   

Ja  que  la  meva  animació  se  situaria  en  una  illa  tropical,  havia  d’investigar  sobre  el  tipus  de                   
construccions  que  es  realitzen  en  aquest  lloc,  la  roba  tradicional  d’allà,  la  decoració               
d’interiors   més   típica,   la   flora   de   la   zona…   

Per  dissenyar  correctament  la  roba  típica  de  les  illes  tropicals,  vaig  buscar  diverses  imatges                
del  tipus  de  teixit  que  s’utilitza,  les  formes  de  les  peces  de  roba  i  els  estampats,  les  textures…                    
No  volia  centrar-me  en  l’estil  d’una  illa  concreta,  sinó  que  volia  trobar  un  element  que                 
generalitzés   l’essència   dels   diferents   dissenys   tropicals.     

    235

Vestimenta   tradicional   de   l’illa   de   Fiji   

  

235Traje   típico   Fiji .   Imatges   de   Google   
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Estil   de   roba   hawaià   

  236 237

    238

Vestimenta  típica  de  les  illes  Galápagos        
(Equador)   

  

  

Tots  aquests  dissenys  són  preciosos  i  amb  molt  de  color.  Tanmateix,  les  faldilles  són  una  peça                  
de  roba  molt  difícil  d’animar.  Per  això,  vaig  pensar  que  combinar  un  estil  modern  amb  els                  
estampats  i  les  tonalitats  d’aquests  vestits  seria  molt  més  adient  per  la  situació  i  molt  més                  
senzill   d’animar.     

També  tenia  la  sort  que  Disney  ja  havia  fet  diverses  pel·lícules  situades  en  zones  tropicals,                 
com   ara    Moana    i    Lilo   &   Stitch .     

  239 240

236   Traje   típico   Fiji .   Imatges   de   google   
237Trajes   hawaianos.    Imatges   de   google   
238Vestimenta   Típica   de   las   Islas   Galápagos   (Isla   del   Ecuador) .   Imatges   de   google   
239[Personatges   de   Vaiana].   Imatges   de   google   
240   LILO   &   STITCH,   Nani,   Lilo.   Imatges   de   google   
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Vaig  fixar-me  sobretot  en  la  roba  que  duen  els  personatges  de   Lilo  &  Stitch,  ja  que  l’època  en                    
la  qual  està  situada  la  pel·lícula  és  la  contemporània  i  el  disseny  de  les  seves  vestimentes  és                   
més   modern.   

  241 242

  

Per  saber  quin  era  l’aspecte  de  les  barraques  de  platja  de  la  zona,  també  vaig  buscar  imatges                   
que   m’inspiressin   per   elaborar   el   meu   propi   disseny.     

  

  

  

  

  

 Moana    -   Motonui   243

241   Lilo   and   Stitch .   Imatges   de   google   
242   Lilo   &   Stitch .   Imatges   de   google   
243   Isla   de   Motonui,   en   «Vaiana» .   Imatges   de   google.   

113   



244 245

246

247 248 249

   250

244   [Barraques   tropicals].   Imatges   de   google   
245   Cabana   tropical .   Imatges   de   google  
246Almeida,   B.   (s.   f.).   [Imatge   de   cabanes   tropicals].   Imatges   de   google   
247[Interior   d’una   barraca].   Imatges   de   google   
248Casa   de   playa   en   un   rancho   de   diseño   en   la   costa   de   El   Salvador    Imatges   de   google   
249   Cabanas   Aroma .   Imatges   de   google   
250Cabanas   Aroma .   Imatges   de   google   
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A  més  a  més,  els  meus  pares  van  anar  a  Veneçuela  i  a  Tailàndia  quan  eren  joves.  Encara  que                     
no  siguin  illes,  les  seves  construccions  tenen  més  o  menys  l’estil  que  buscava.  Per  tant,  vaig                  
mirar  els  àlbums  de  fotos  de  quan  van  anar  a  aquests  llocs  i  vaig  fotografiar  algunes  imatges                   
que   em   podrien   ser   d’ajuda.     

Veneçuela   

Tailàndia   

Per  no  desentonar  amb  la  vegetació,  vaig  investigar  quines  són  algunes  de  les  plantes  que  més                  
abunden   en   aquestes   illes.     

Hibisc   -   típic   de   Hawaii   251

251   [Hibisc].   Imatges   de   google   
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   Cocoter   -   típic   d’Indonèsia,   Filipines,   Malàisia,   Àfrica   tropical...   252

  Bananers   -   típics   de   la   República   Dominicana,   Equador...   253

Amb   tota   la   informació   que   havia   recollit,   ja   podia   passar   al   següent   pas,   el   disseny.   

    

252EL   COCOTERO .   Imatges   de   google   
253Banano .   Imatges   de   google   
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     9.4.   Disseny   de   personatges   

Havent   fet   la   recerca,   vaig   començar   a   dissenyar   els   personatges   que   tenia   en   ment.   

Pel  que  fa  a  l’estil  de  dibuix,  el  tenia  molt  clar:   estil  cartoon .  Aquest  encaixava  a  la  perfecció                    
amb  la  finalitat  humorística  de  la  meva  animació.  A  més  a  més,  dibuixar  i  animar  amb  aquest                   
estil   seria   un   nou   repte,   ja   que   sempre   acostumo   a   optar   per   l’estil    anime    o   realista.     

Ara  bé,  tot  i  els  meus  esforços  per  dibuixar  els  personatges  amb  aquest  format,  vaig  acabar                  
combinant  l’ anime  amb  el   cartoon .  No  obstant,  això  no  va  suposar  un  fracàs,  sinó  un  petit                  
canvi  en  l’organització  del  projecte.  Altrament,  em  sentiria  més  còmoda  a  l’hora  d’animar  si                
estava   familiaritzada   amb   l’estil   de   dibuix.   

La   nena   

La  nena  que  m’havia  imaginat  empaitant  el  mosquit  era  una  noia  baixeta,  bufona,  de  pell                 
fosca  i  amb  dos  monyos.  Volia  que  la  roba  fos  moderna  però  sense  perdre  el  punt  tropical  que                    
li   aporta   personalitat.     

El   primer   esbós   que   vaig   fer   de   la   protagonista   va   ser   el   següent:   

Com  podeu  veure,  encaixa  a  la  perfecció  amb  la  descripció            
anterior  excepte  en  un  aspecte:  no  sembla  que  provingui  d’unes            
illes   tropicals.  

Més  endavant,  vaig  arreglar  aquest  petit  error  quan  vaig  passar            
el  dibuix  a  ordinador.  També,  al  agregar-li  color,  el  disseny  ja             
s’apropava   més   al   que   tenia   en   ment.   

Vaig  anivellar-li  la  cara,  reduir-li  la  mida  dels  ulls,  afegir  un             
estampat  a  la  camiseta  i  fer-li  els  monyos  alts.  El  seu  pentinat              
era   l’element    que   la   faria   ressaltar   d’entre   altres   personatges.   

A  més  a  més,  a  la  seva  figura  abunden  les  formes  geomètriques  circulars,  la  qual  cosa                  
comunica   que   la   seva   personalitat   és   alegre   i   divertida.   

Els   colors   que   vaig   utilitzar   estan   inspirats   en   la   roba   de   la   Lilo   de    Lilo   &   Stitch .   

117   



  

L’avi   

El  disseny  de  l’avi  va  ser  bastant  més  espontani.  Fent  esbossos  ràpids  i  sense  pensar  gaire,  em                   
va  sortir  la  seva  figura.  Al  principi,  no  tenia  la  intenció  de  convertir  l’esbós  en  un  personatge                   
oficial,  però  després  d’ensenyar-li  a  la  meva  mare  i  a  la  meva  germana,  vaig  canviar  d’opinió.                  
Les   dues   van   riure   a   l’instant   que   els   hi   vaig   ensenyar.   

Aquest  avi,  encara  que  el  seu  disseny  no  m'acabés  de  convèncer,  complia  amb  la  seva  funció:                  
fer   riure   a   la   gent.   

El  primer  esbós  de  l’ancià  també  el  vaig  realitzar  en            
paper,  ja  que,  com  he  comentat  anteriorment,  em  va  sortir            
de   forma   espontània.   

Una  de  les  coses  que  em  va  passar  pel  cap  a  l’hora  de               
dibuixar-lo  va  ser  un  comentari  que  havia  mencionat  la           
meva  tutora  de  recerca  en  una  de  les  tutories:  “Quan  era             
petita  hi  havia  uns  dibuixos  animats  d'un  senyor  miop  que            
quan  portava  les  ulleres  posades  tenia  els  ulls  molt  grans            
i,   quan   se   les   treia,   molt   petits.   Feia   molt   de   riure”.   
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A  més  a  més,  el  meu  pare  va  ser  el  que  em  va  proposar  la  idea  d’escollir  un  avi  com  a                       
personatge.  Em  va  dir  que  seria  divertit  agregar  a  l’animació  una  persona  de  la  tercera  edat,  ja                   
que   ells   també   podrien   sentir-s’hi   identificats.   

Pel  que  fa  als  colors,  em  vaig  inspirar  en  una  fotografia  d’uns  senyors  provinents  de  l'illa  de                   
Hawaii  (fotografia  número  236).  Altrament,  vaig  decidir  escollir  especialment  el  color  blau              
perquè   transmet   serenitat   i   tranquil·litat,   trets   de   la   personalitat   de   l’avi.   

Cal  destacar  que  la  forma  geomètrica  que  predomina  en  el  seu  disseny  és  el  quadrat.  Això                  
també   comunica   que   té   un   caràcter   serè,   estable   i   pausat.   

Un   cop   fet   el   disseny,   vaig   passar-lo   a   l'ordinador:   
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El   mosquit   

Per   dissenyar   el   mosquit   vaig   haver   de   buscar   algunes   referències.   No   acostumo   a   dibuixar   
animals,   i   encara   menys   mosquits.     

Referències:   

  254 255

Com   no   es   tractava   d’un   disseny   molt   complex,   el   vaig   dibuixar   directament   a   l’ordinador:   

  

  

  

  

254Ilustración   Vectorial   De   Mosquito   Cartoon .   Imatges   de   google   
255Cartoon   Blanco   Negro   Mosquito .   Imatges   de   google   

120   



     9.5.    Storyboard   

Per  elaborar  l’ storyboard  vaig  haver  de  buscar  diversos  exemples  d’aquests,  ja  que,  com  en  el                 
guió,   mai   n’havia   realitzat   cap.     

  256

Tal  com  havia  investigat  anteriorment  a  la  part  teòrica  del  treball,  la  majoria  dels   storyboards                 
s’elaboren  en  blanc  i  negre  i  consisteixen,  majoritàriament,  en  esbossos  ràpids  acompanyats              
de   fletxes   o   ratlles   que   ajuden   a   entendre   el   moviment   dels   personatges.   

  257

  

256   Storyboard   -   Minions   -   Page   4 .   Imatges   de   google   
257   [Exemple   d’storyboard].   Imatges   de   google   
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A   més   a   més,   un    storyboard    ha   de   contenir   els   següents   elements:   258

- El   número   de   seqüència,   escena   i   pla.   

- El   moviment   o   efecte   de   la   càmera     

- L’acció   de   cada   escena   representada   visualment.   

- Comentaris   descriptius   sobre   l’acció,   narració   o   diàleg.   

  

Malgrat  tot,  encara  no  tenia  clares  les  diferències  entre  escena,  pla  i  seqüència.  Per  tant,  per                  
acabar   d’integrar   tota   aquesta   informació,   vaig   buscar   què   era   cada   concepte.   

ESCENA :  En  qualsevol  projecte  audiovisual  (ja  sigui  una  pel·lícula,  una  sèrie,  una              
animació…)  s’hi  representen  diferents  escenaris  que  tenen  lloc  en  diferents  moments.  Tenint              
això  present,  una  escena  està  marcada  per  un  mateix  espai  i  temps.  Llavors,  si  aquests  dos                  
elements   es   modifiquen,   ens   trobem   davant   un   canvi   d’escena.   

PLA:  És  la  unitat  més  petita  d’un  rodatge.  Aquest  consisteix  en  la  gravació  d’una  acció  d’una                  
manera   determinada:    zoom ,   panoràmica...   Les   escenes   estan   constituïdes   per   diferents   plans.   

SEQÜÈNCIA :  Anomenem  seqüència  a  un  conjunt  d’escenes  que  donen  pas  a  una  temàtica  o                
acció  dins  l’obra  que  l’espectador  ha  de  comprendre.  Pot  transcórrer  en  diferents  llocs  i                
temps,   però   acaba   quan   s’aconsegueix   el   propòsit   que   es   busca   transmetre.   

_________________________________________________________________________   

SEQÜÈNCIA   

ESCENA   

PLA   

_________________________________________________________________________   

  

258Cfr.    Universidad   de   Granada.    El   STORYBOARD   o   Guión   Gráfico .     
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       9.5.1.   Com   elaboro   les   vinyetes   de   l’storyboard?   

El  programa  que  he  fet  servir  per  elaborar  l' storyboard  s’anomena   Clip  Studio  Paint .  Aquest                
va  inclòs  juntament  amb  dos  programes  més  d’il·lustració  gràfica  amb  la  compra  d’una               
tauleta   gràfica   model    Wacom   Intuos .     

  

Estic  molt  familiaritzada  amb  el   Clip  Studio  Paint  perquè  és  el  que  sempre  utilitzo  quan  vull                  
fer  una  il·lustració  digital.  Amb  aquesta  aplicació  es  poden  realitzar  còmics,  animacions  i,               
com  he  mencionat  anteriorment,  il·lustracions.  Per  desgràcia,  però,  no  podré  fer  ús  d’aquest               
mateix   programa   per   animar,   ja   que   es   necessita   una   actualització   concreta   de   pagament.   

      9.5.2.   Procés   que   segueixo   per   a   cada   vinyeta:   

1-   L’esbós   

Primer  dibuixo  ràpidament  la  idea  que  tinc  al  cap  amb  un  color  gris  (tot  i  que  també  es  pot  fer                      
amb   blau   o   vermell).     
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2-    Line   art     

Un  cop  tinc  l’esbós  acabat,  el  ressegueixo  amb  una  eina  anomenada G-Pen  utilitzant  el  color                 
negre.   

  

Un  consell  per  a  realitzar  un  bon   line  art  és  traçar  les  línies  ràpidament  i  des  del  més  a  prop                      
possible.   

  

  

  

  

  

  

  

Com   podeu   observar,   el   resultat   és   més   net   i   professional.   
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3-   Ombrejat   

Amb   diferents   tons   de   grisos   i   amb   el   pinzell,   afegeixo   algunes   ombres   per   millorar   el   dibuix.   

  

4-   Resultat   final   

  

La  vinyeta  de  l ’storyboard   ja  està  acabada  i  llesta  per  afegir  a  la               
plantilla.   

  

5-   Reutilitzar   

Quan  és  necessari,  reutilitzo  una  mateixa  vinyeta  diverses  vegades,  ja  que  només  cal  canviar                
detalls   concrets   com   ara   l’expressió   dels   ulls   o   l'obertura   de   la   boca.   

Ex:   En  aquestes  dues  vinyetes  només  he  hagut  de  modificar  la  posició  dels  dits,  dels  ulls  i  de                    
la   cirera.   
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      9.5.3.   Inspiracions,   referències   i   plantilles   per   a   vinyetes   concretes   

Expressions   facials   i   la   construcció   del   cap   

Quan  somriem,  cridem,  plorem  o  fem  una  ganyota;  a  la  nostra  cara  es  realitzen  tota  una  sèrie                   
de  moviments  musculars  fins  a  formar  l’expressió  que  volem  mostrar.  Les  fosses  nasals,  les                
celles,  la  forma  dels  ulls  i  de  la  boca…  Tot  canvia  i  es  mou  d’una  forma  o  altra  depenent  de                      
l’emoció   expressada.     259

  

Si  volem  que  el  nostre  personatge  sembli  jove,          
no  s’han  de  dibuixar  les  línies  de  les  arrugues           
amb  color  negre,  ja  que  com  més  n’hi  hagi  i            
com  més  evidents  siguin,  més  edat  semblarà  que          
tingui.   

   

Ulls   i   celles   

Tan  sola  a  través  dels  ulls  es  pot  identificar  si  una  persona  està  trista,  enfadada,  contenta,                  
espantada…   És   per   això   que   se’ls   anomena   la    finestra   de   l’ànima .     

Al  voltant  dels  ulls  hi  ha  un  gran  nombre  de  músculs:  a  les  celles,  al  costat  i  a  sobre  del  nas,  a                        
la  part  propera  a  l’ull…  Aquests  permeten  que  es  puguin  formar  arrugues  al  contorn  dels                 
glòbuls   oculars,   arquejar   les   celles   o   obrir   i   tancar   les   parpelles.   

A  l’hora  de  dibuixar,  doncs,  haurem  de  tenir  en  compte  la  direcció  cap  a  la  qual  tots  aquests                    
músculs   es   desvien   quan   fem   una   expressió   o   una   altre.   

  260

  

  

259Cfr.    Proski,   M.    Cómo   dibujar   caras   y   expresiones   faciales .     
260Imatge.    Proski,   M.    Cómo   dibujar   caras   y   expresiones   faciales .     
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Boca   

Els  llavis  també  compten  amb  una  gran  quantitat  de  músculs  al  seu  voltant.  Gràcies  a  ells,                  
tenim   la   capacitat   de   donar-los   moltes   formes   diferents.   261

A   més   a   més,   no   serveixen   solament   per   expressar   emocions,   sinó   també   per   efectuar   sorolls.   

  

Als  extrems  dels  nostres  llavis  hi  ha  un  punt   (N)  on  convergeixen  molts  músculs.  Per  aquesta                  
raó,   les   comissures   dels   nostres   llavis   estan   lleugerament   corbades.   

Nas   

El  nas  no  acostuma  a  tenir  molta  importància  a  l’hora  d’expressar  emocions  facials,  però  es                 
pot   utilitzar   per   complementar-les.   

Per  exemple,  en  inhalar,  les  fosses  nasals  s’eixamplen  donant  una  mirada  més  penetrant  al                
personatge.   També,   si   arrufem   el   nas,   podem   donar   una   imatge   més   enfadada   o   disgustada.   

    

261Cfr.    Proski,   M.    Cómo   dibujar   caras   y   expresiones   faciales .   
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Tot  i  així,  no  hi  ha  un  millor  professor  que  la  natura  mateixa.  Per  practicar  les  expressions                   
facials,  un  pot  col·locar-se  davant  un  mirall  i  mirar  com  canvia  la  seva  cara  a  l’expressar                  
diverses   emocions   a   través   del   rostre.   

Construcció   del   cap   

El  rostre  està  replet  de  relleus  i  formes  difícils  de  dibuixar.  Tot  i  això,  hi  ha  un  truc  per                     
facilitar   la   seva   construcció.   

El  nostre  cap  està  compost  per  dos  tipus  de  materials:  el  crani,  cobert  de  tots  els  músculs  tous                    
i  flexibles,  i  la  matèria  adiposa  (teixit  gras)*.  Ara  bé,  el  crani  es  pot  simplificar  en  3  formes                    
geomètriques:   una    esfera   allargada ,   una    caixa    i   un    cilindre .   

* ” És  el  teixit  d'origen  mesenquimal  (un  tipus  de  teixit  conjuntiu)  conformat  per  l'associació  de                
cèl·lules   que   acumulen   lípids   en   el   seu   citoplasma:   els   adipòcits.”   262

  

Si  modifiquem  les  proporcions  d’aquestes  tres  formes  bàsiques,  podrem  canviar  la             
perspectiva   del   cap   d’un   personatge.     

No  hi  ha  una  forma  concreta  de  dibuixar.  Un  ha  d’anar  experimentant  fins  a  trobar  un  estil                   
amb   el   qual   se   senti   còmode.   

  

262L’enciclopedia   lliure.    Tejido   adiposo .   Definició   general   
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       9.5.4.   La   teoria   aplicada   a   les   meves   vinyetes   

1)   

L’emoció  que  vol  transmetre  aquesta  vinyeta  és         
enuig   i   sorpresa.   

Com  podeu  observar,  els  ulls  estan  oberts  i          
corbats   per   mostrar   el   desconcert.     

L’iris  petit  i  les  celles  en  forma  de  V  ajuden  a             
denotar  ràbia,  i  les  dues  ratlles  dels  ulls  exageren           
l’efecte.     

La  boca  està  totalment  oberta  per  indicar  la  indignació  de            
la  nena  i,  la  ratlla  que  es  troba  a  la  seva  dreta,  ajuda  a                
intensificar   l’expressió.   

  

Si  suprimim  les  ratlles  o  engrandim        
l’iris,   l’efecte   no   és   el   mateix.   
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2)   

En  aquest  cas,  el  que  vull  comunicar  és  sorpresa,           
fàstic  i  una  mica  d’ira  (el  mosquit  s’ha  posat           
sobre  el  pastís  que  ella  ha  cuinat  amb  molt           
d’esforç).   

Les  celles  són  irregulars  per  expressar  la  barreja          
d’emocions  i,  un  altre  cop,  l’iris  es  contrau  en           
senyal  d’enuig  i  sorpresa.  Quan  observem        
quelcom  que  ens  desagrada  o  ens  disgusta,  les         
nostres  pupil·les  es  contrauen.  Al  món  artístic,         
doncs,  sobretot  pel  que  fa  a  dibuixos  simples,          

s’exagera   aquesta   reducció   de   la   pupil·la   fent   més   petit   tot   l’iris.   

Les  línies  del  voltant  dels  ulls  ajuden  a  emfatitzar  i  exagerar  l’expressió  de  la  nena,  i  a  la                    
vegada   li   aporta   un   toc   més   realista.   

  

Les  petites  arrugues  donen  caràcter  al  dibuix,         
intensifiquen   l’expressió.   

  

  

  

L’emoció  que  transmet  la  nena  amb  l’iris  més  gran           
sembla   més   de   curiositat   que   no   pas   d’espant   i   ràbia.   

  

La  forma  dels  ulls  i  la  posició  de  les  celles  d’en  Gumball  em  van                
inspirar   per   realitzar   la   meva   il·lustració.   

The   Amazing   World   of   Gumball   263

263   The   Amazing   World   Of   Gumball .   Imatges   de   google   
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3)   

El  que  vull  emetre  en  aquesta  vinyeta  és  la  pèrdua            
de  paciència  de  la  nena,  que  ha  destrossat  el  pastís            
en   intentar   aixafar   el   mosquit.     

Les  lletres  que  s’observen  al  seu  costat  (“Tic  Tic”)           
representen  que  està  movent  amunt  i  avall  la          
parpella  inferior  dreta,  com  si  es  tractés  d’un   tic           
nerviós .   

La  imatge  en  la  qual  em  vaig  inspirar  és  una  il·lustració  del   Sr.  Small  d’un  episodi  de                   
Gumball ,  una  de  les  meves  sèries   cartoon  preferides  pel  seu  sentit  de  l’humor.  Els  dibuixos                 
en  si  no  són  gran  cosa,  però  les  expressions  facials  dels  personatges  i  la  forma  en  què                   
afronten   els   problemes,   fa   que   la   sèrie   sigui   molt   entretinguda.     

  264

El  que  he  agafat  de  la  imatge  és  la  forma  de  la              
boca   i   les   arrugues   que   sorgeixen   al   seu   voltant.   

  

Encara  que  no  semblin  importants,  si  suprimíssim  les  línies  que  recreen  les  arrugues,  tant  del                 
Sr.   Small    com   del   meu   personatge,   l’expressió   canviaria   radicalment:   

  

  

  

  

Les  línies  negres  fan  que  el        
personatge   sembli   més   irritat.   

  

264   [Dr.   Small].   Imatges   de   google   
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4)     

  

Aquesta  és  una  de  les  vinyetes  que  vaig  gaudir  més            
dibuixant.   

En  aquesta,  la  nena  s’adona  que  “això  és  la  guerra”.            
Es  queda  mirant  la  seva  mà  mentre  pensa:  “faré  el            
que  sigui  per  atrapar  aquest  mosquit…  M’ha  fet         
destrossar   el   pastís!”   

Amb  la  seva  expressió  vull  comunicar  menyspreu  i  venjança.  La  seva  mirada  diu:  “estic                
farta”,  però  ella  reacciona  a  poc  a  poc,  processant  el  que  acaba  de  passar  i  mostrant  certa                   
indiferència.   

El  model  en  el  qual  em  vaig  fixar  per  aquesta  vinyeta  és  en   Saitama  de  la  sèrie  d’ anime   One                     
punch  man .  Les  expressions  del  protagonista  no  encaixen  mai  amb  la  circumstància  en  la                
qual  es  troba.  Indiferentment  de  si  es  tracta  d’una  situació  de  vida  o  mort,  ell  sempre  manté  la                    
calma   i   fa   algun   comentari   sarcàstic.   

  

El  que  vaig  copiar  d’aquestes       
imatges  són  les  ratlles  (que  imiten        
una  ombra)  i  la  forma  dels  ulls  i  de           
la   boca.  

  265266

Les  arrugues  que  es  formen  al  costat  dels  ulls  les  hi  he  afegides  jo  per  donar-li  més                   
personalitat.   

  

Amb  ratlles  i  sense  ratlles,  el  resultat         
canvia   i   l’expressió   que   comunica   també.   

265   One   Punch   Man   Anime   Forum   Weapon   Saitama-   Okay .   Imatges   de   google   
266   One   punch   man   icons .   Imatges   de   google   
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5)   

L’expressió  de  la  nena  en  aquesta  vinyeta  és  de           
picardia.  Ha  trobat  un  matamosques  per  matar  el          
mosquit  i,  amb  la  seva  mirada  li  diu:  “prepara’t,  vaig            
darrere   teu!”.   

Les  celles  triangulars,  els  ulls  en  forma  de  lluna  i  el             
gran  somriure,  són  els  elements  que  comuniquen  el          
caràcter   trapella   de   la   nena.   

El  personatge   Darwin  de   Gumball  va  ser  el  que  em  va  inspirar  per  a  elaborar  aquesta  vinyeta.                   
La  forma  de  les  celles,  els  ulls  entretancats  i  el  somriure  provocatiu  encaixen  a  la  perfecció                  
amb   el   que   volia   transmetre.   

  

  

  

    267 268

Únicament   a   través   dels   ulls   ja   es   pot   discernir   que   està   tramant   alguna   cosa.   

A  més  a  més,  m’agradaria  que  el  públic,  en  veure  el  dibuix,  pensi  que  la  nena  està  “una  mica                     
boja”.  Per  aconseguir  aquest  efecte,  li  vaig  afegir  dos  ovals  inacabats  al  voltant  de  l’iris,  que                  
és   més   petit   de   l’habitual.   

  

Com  podeu  veure,  el  resultat  és  molt  diferent.  La  primera  imatge  transmet  bogeria  i                
trapelleria,   mentre   que   l’última   només   trapelleria.   

267[Darwin   rient   d’una   forma   estranya].   Imatges   de   google   
268[En   Darwin   rient].   Imatges   de   google   
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6)   

  

Aquesta  és  una  de  les  poques  vinyetes  on  no  es            
mostra  la  nena,  sinó  el  mosquit.  L’insecte  està  fent           
tot  el  que  pot  per  escapar  dels  cops  de  la  seva             
persecutora.   

El  seu  rostre,  doncs,  ha  de  mostrar  l’esforç  que  està            
fent   i   la   por   que   sent.   

  

En  primer  lloc,  ha  d’estar  col·locat  en  una  posició  aerodinàmica,  ja  que  està  volant  a  tota                  
velocitat.  Per  donar  aquest  efecte,  les  potes  estan  tirades  enrere  i  les  ales  també.  Als  ulls  vaig                   
afegir-hi   unes   ratlles   que   surten   de   la   pupil·la   per   simular   el   moviment.   

La  proboscis  del  mosquit  està  doblegada  per  exagerar  la           
sensació   de   velocitat.   

Les  línies  circulars  al  voltant  dels  ulls,  la  boca  mig  oberta  amb              
les  dents  pressionades  i  la  gota  de  suor,  mostren  la  por  que  té  el                
mosquit  de  ser  atrapat.  Si  ho  suprimíssim,  perdria  velocitat  i  la             
seva   expressió   mancaria   de   força.   
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7)   

  

A  la  següent  imatge,  la  nena  està  sortint  ràpidament  de  la  porta  de  la  barraca.  Com  en  el  cas                     
del  mosquit,  li  he  agregat  unes  ratlles  en  la  direcció  del  moviment.  En  aquest  moment,  ella  no                   
té  una  expressió  facial  definida,  simplement  ha  sortit  de  la  barraca  a  la  recerca  de  la  seva                   
“presa”.     

La  continuació  de  la  vinyeta  anterior  seria  aquesta,  quan  la  nena             
s’adona  que  el  mosquit  es  dirigeix  al  cap  del  seu  avi.  Encara  està               
en  la  mateixa  posició,  en  senyal  d’alerta,  però  la  seva  expressió             
canvia:  apareixen  dos  ovals  al  voltant  del  seu  iris  i  els  ulls              
s'eixamplen   donant   pas   a   les   petites   arrugues.     

Ha   trobat   el   mosquit   i   està   disposada   a   atrapar-lo.   

Si  eliminem  aquests  petits  detalls  que  determinen  l’expressió,  el           
resultat   no   té   el   mateix   efecte.   

  

La  meva  font  d’inspiració  per  a  la  posició  de  la  noia,  va  ser  en  Bob  Esponja  i  en  Patrici                     
primitius   de   la   sèrie    cartoon     Bob   Esponja .   

  269

Volia  que  el  meu  personatge  desprengués  la  mateixa  essència  primitiva            
d’aquests  dos.  Així,  s’entén  clarament  que  en  aquell  moment  ella  no             
està  pensant,  simplement  té  l’objectiu  de  desfer-se  del  mosquit,           
d’acabar   amb   el   seu   enemic.   

269   Primitive   spongebob   Template .   Imatges   de   google   
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8)   

  

L’avi  és  un  personatge  força  peculiar.  Està  acostumat  a  viure  els  rampells  de  ràbia  de  la  seva                   
néta,   per   això   no   s’immuta.   

Com  les  seves  faccions  són  molt  simples,  va  ser  fàcil            
dibuixar  les  seves  expressions  modificant  únicament  els  ulls.          
A  través  d’ells  es  poden  expressar  gairebé  totes  les  emocions            
possibles.  Per  això,  és  l’únic  element  que  utilitzo  per  canviar            
el   rostre   a   l’avi.   

La  primera  imatge  mostra  el  seu  aspecte  normal.  La  segona,  ens  rebel·la  un  avi  satisfet  que                  
gaudeix  del  seu  cafè  tranquil·lament.  Per  últim,  a  la  tercera  vinyeta  podem  veure  a  un  avi                  
sorprès   per   la   seva   néta.     

9)   

En  aquest  cas,  l’únic  que  s’observa  en  aquesta  vinyeta  és            
l’ull  de  la  protagonista  quan  veu  un  grup  de  mosquits  volant             
cap   a   ella.     

La   seva   mirada   transmet   por   i   sorpresa.   

El  model  en  el  qual  em  vaig  fixar  va  ser  l’Eren  Jaeger,  el               
protagonista  de  la  meva  sèrie  d’ anime  preferida,   Attack  on           
Titan .  En  aquesta  escena,  ell  també  està  sorprès  al  veure  uns             
ànecs   volar   pel   cel.   

   270

270   [L’ull   de   l’Eren   Jaeger].   Imatges   de   google   
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        9.5.5.    Storyboard    complet   

Un  cop  acabades  totes  les  vinyetes,  vaig  buscar  un  programa  que  em  permetés  organitzar-les               
en   format    storyboard .     

Vaig  trobar  una  pàgina  web  anomenada   app.boords.com  amb  la  qual  podia  crear  de  forma                
senzilla  el  meu   storyboard .  Malgrat  tot,  vaig  tenir  certs  problemes,  ja  que  el  nombre  màxim                 
de  vinyetes  que  deixa  elaborar  la  versió  gratuïta  és  limitat.  Per  això,  vaig  haver  d’esborrar-ho                 
i   tornar-ho   a   fer   diverses   vegades.   

Seqüència:    1           Escena:    1  
_________________________________________________________________________   

  

Pla   1                                                    Pla   1                                                  Pla   1   

  

 
Pla   2                                                     Pla   2                                                Pla   1   

  

Pla   2                                                   Pla   3                                               Pla   3   
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Pla   3                                                 Pla   3                                                    Pla   3   

  

  

Pla   4   

Seqüència:    1              Escena:    2   

_________________________________________________________________________   

  

Pla   5                                               Pla   5                                         Pla   6   
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Pla   7                                              Pla   7                                          Pla   8   

  

Pla   8                                             Pla   9                                          Pla   9   

  

  

Pla   9     
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Seqüència:    1                    Escena:    3   

_________________________________________________________________________   

  

  Pla   10                                        Pla   10                                         Pla   10   

  

Pla   10                                          Pla   11                                         Pla   11   

  

Pla   11                                           Pla   11                                       Pla   11   
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Pla   11                                           Pla   11                                        Pla   11   

  

Pla   12                                          Pla   12                                         Pla   12   

Seqüència:    2                    Escena :   4   

_________________________________________________________________________   

  

Pla   13                                            Pla   13                                      Pla   14   
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Pla   14                                          Pla   15                                         Pla   15     

  

Pla   15                                         Pla   15                                         Pla   15   

  

  

  

Pla   16                                        Pla   16     
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    9.6.   L’animació   

Un   cop   acabat   el   procés   de   la   preproducció,   era   l'hora   de   crear   l’animació.     

       9.6.1.   Cerca   d’un   programa   d’animació   

Primer  de  tot,  havia  de  buscar  un  programa  d’animació  que  fos  senzill  d’utilitzar.  Per  això,                 
vaig   cercar   aquells   que   feien   servir   artistes   que   treballen   en   aquest   àmbit.     

La  primera  opció  era  un  programa  anomenat   Opentoonz .  Aquest  és  gratuït  i,  segons  diferents                
opinions,  fàcil  d’usar.  A  més  a  més,  és  el  que  fa  servir  Studio  Ghibli  per  a  realitzar  les  seves                     
animacions.  Així,  me’l  vaig  descarregar  i  instal·lar  però,  un  cop  el  vaig  obrir,  no  entenia                 
l’organització   interna   del   programa.   Resumint,   no   el   sabia   utilitzar.     

  

Deixant   de   banda    Opentoonz ,   vaig   reprendre   la   meva   recerca   de   programes   d’animació.   

Un  altre  programa  gratuït  que  molts  animadors  professionals  i           
aficionats  fan  servir  és  el   Flash  Professional  cs6 .  El  Flash  era  la              
segona  opció  que  tenia  pensada  després  d ’Opentoonz  i,  al  sentir            
que  és  el  que  fa  servir  Renato  Roldan,  el  director  d’art  de   King ,               
estava  totalment  decidida  a  realitzar  la  meva  animació  amb  aquest            
programa.  No  obstant,  va  sorgir  un  imprevist:  el  meu  ordinador  no             
em  permetia  accedir-hi.  Vaig  provar-ho  més  de  10  vegades.  El            
programa   estava   instal·lat   però   no   podia   entrar-hi.   

Finalment,  vaig  trobar  un  altre  programa  de  franc  i  fàcil            
d’utilitzar  que  tenia  potencial.  El  seu  nom  és   Krita . Vaig            
descobrir-lo  al  visualitzar  un  vídeo  al  Youtube  d’Ed          
Tadeo  on  realitzava  una  animació  molt  elaborada  amb          
aquest   programa.   271

271Ed   Tadeo .    Let’s   Animate   Ep.   4   -   Waking   Up:   Animated   with   Krita .   (Vídeo)     
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Me’l  vaig  instal·lar  sense  problemes,  vaig  mirar  un  vídeo  explicatiu  de  les  seves  funcions  i                 
vaig  experimentar  una  mica.  No  em  va  suposar  gaire  esforç  agafar-li  el  truc,  ja  que  la  seva                   
organització   és   semblant   a   la   de    Clip   Studio   Paint .   

  272

  

Vídeo  explicatiu  de  les      
funcions  més  destacades  per      
animació   de   Krita .   

  

  

      9.6.2.   Elaboració   de   la   meva   animació   

Després  de  planificar  meticulosament  com  seria  la  meva  animació  i  trobar  un  programa               
adient  per  elaborar-la,  va  arribar  el  moment  de  la  veritat:  animar  la  història  que  m’havia                 
inventat.     

Malgrat  tot,  no  sabia  si  tindria  temps  d’acabar-la,  ja  que  havia  calculat  que  duraria                
aproximadament  1:30  min.  i,  si  un  no  en  sap,  poden  necessitar-se  mesos  per  fer  solament  30s                  
d’animació.     

Per  aquesta  raó,  vaig  decidir  que  l’elaboraria  per  plans.  No  dibuixaria  tot  l’esbós  de                
l’animació,  sinó  que  realitzaria  els  fotogrames  d’un  pla  i  el  poliria  ( line  art ).  D’aquesta                
manera,  si  no  aconseguia  enllestir  tota  l’animació,  tindria  una  bona  part  feta.  Un  cop  tingués                 
acabada   i   polida   l’animació,   la   pintaria   i   afegiria   les   ombres,   la   llum   i   el   so.   

En  total  hi  ha  16  plans.  Alguns  més  llargs  que  d’altres.  Inicialment,  vaig  proposar-me                
dibuixar  un  pla  per  dia,  però  després  d’experimentar  el  procés,  vaig  marcar-me  un  límit  de  3                  
dies   per   pla.   Si   seguia   la   meva   planificació,   podria   acabar   l’animació   a   temps.   

Pel  que  fa  al  nombre  de  fotogrames,  vaig  decidir  utilitzar  la  taxa  d’animació  a  dosos.  Per  tant,                   
cada  fotograma  es  repetiria  dos  cops.  Ara  bé,  això  depenia  molt  de  l’acció  que  havia  de                  
representar,  ja  que  el  nombre  de  fotogrames  repetits  podria  variar  segons  si  l’acció  és  molt                 
lenta   o   molt   ràpida.   

272HBruna .    COMO   ANIMAR   EN   KRITA.   Tutorial   ¡Un   programa   GRATIS   de   animación!    (Vídeo)   
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Escena   1   

Primer   Pla   

                   

En   el   primer   pla,   la   nena   deixa   anar   una   cirera   sobre   el   pastís   i   un   mosquit   s’hi   posa   a   sobre.     

Les  vinyetes  de  l’ storyboard  serien  els  fotogrames  claus,  i  llavors  dibuixaria  els  entremitjos.               
Per  establir  el   timing  adequadament,  vaig  cronometrar  a  la  meva  mare  deixant  anar  una                
llimona  petita  (no  teníem  cireres)  des  d’aproximadament  la  mateixa  altura  que  la  nena.  Va                
tardar   1  segon  en  arribar  al  terra.  La  velocitat  de  fps  estàndard  és  de  24fps,  per  tant,  havia  de                     
dibuixar   24   fotogrames   com   a   màxim   entre   els   dos   primers   fotogrames   clau.     

El  temps  en  què  el  mosquit  es  posa  damunt  la  cirera  vaig  decidir  que  seria  també  d’1  segon,  i                     
hi   hauria   una   petita   espera   entre   que   la   nena   deixa   anar   la   cirera   i   apareix   el   mosquit.     

Un  cop  vaig  tenir  clar  què  volia  dibuixar  i  com  ho  havia  de  fer,  vaig  començar  a  fer  l’esbós                     
de   l’animació.   Començant   per   les   posicions   clau   i,   llavors,   dibuixant   els   entremitjos.   

Per   no   confondre   els    keyframes    amb   els   entremitjos,   vaig   canviar   el   color   dels   fotogrames.     273

Fotograma   clau :    groc                                           Entremitjos:     blau   

  

  

En  total  vaig  dibuixar  20  fotogrames  que  es  repeteixen           
dues   vegades   (animació   a   dosos).   

  

273   Fotogrames   clau   
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Ja  que  la  taxa  de  fotogrames  per  segon  era  de  24  fps,  l’acció  es  veia  fluida  i  amb  el  seu  temps                       
corresponent.  Ara  bé,  si  reduïa  aquesta  velocitat  a  la  qual  es  reproduïen  els  fotogrames,                
l’acció   es   veia   més   lenta   i   menys   fluida.   

  

Per  donar  més  efecte  a  la  caiguda  de  la           
cirera,  li  vaig  afegir  unes  ratlles        
perquè  acompanyessin  el  moviment,      
donant  així  la  sensació  que  anava  a         
més   velocitat.   

Amb  el  mosquit  vaig  fer  el  mateix.         
Vaig  dibuixar-li  unes  ratlles  quan       
realitza  el  seu  vol  per  exagerar  la         
sensació   de   moviment.   

A  més  a  més,  la  nena  va  retirant  els           
dits  a  poc  a  poc  mentre  veu  que          
l’insecte   s’apropa   a   la   cirera.   

  

  

Un   cop   vaig   tenir   l’esbós   de   l’animació,   vaig   passar   al   següent   pas:   elaborar   el     line   art .     

Vaig   resseguir   tots   els   fotogrames   amb   la   ploma   de   color   negre:   
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Segon   pla   

  

En  el  segon  pla,  la  nena   alça  el  braç  i   aixafa   el  pastís  amb  la  seva  mà  esperant  haver  matat  el                       
mosquit.   Aquest,   però,   aconsegueix   escapar   a   l’últim   instant.     

Per   a   realitzar   aquest   pla   vaig   repetir   el   procediment   anterior.   

Primer  havia  de  tenir  clar  el   timing .  Per  això,  vaig  dibuixar  les  posicions  clau  i  calcular  quant                   
tardaria  la  nena  en   pujar  la  mà .  Ja  que  l’acció  havia  de  ser  ràpida,  vaig  marcar  que  la  duració                     
mínima   fos   d’un   segon.   

En   total   vaig   dibuixar   12   fotogrames,   la   meitat   de   24,   que   són   els   que   es   reprodueixen   en   1s.     

  

Vaig  repetir  el  mateix  a  la  presa  on  la  nena   aixafa  el  pastís .  Ara  bé,  aquesta  duraria  menys                    
d’un   segon,   ja   que   l’acció   havia   de   ser   encara   més   ràpida   que   l’anterior.     

Està  formada  solament  per  19       
fotogrames,  on  es  repeteix  dues       
vegades  el  mateix  dibuix  (animació       
a   dosos).   

Un   cop   establerta   la   duració,   vaig   dibuixar   l’esbós   del   pla:   

El  primer  que  vaig  fer  va  ser  dibuixar  el  cos  de  la  noia  amb                
formes   geomètriques   (a   la   fotografia   ja   les   havia   esborrat).   
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Llavors  vaig  fer  la  forma  del  cap  i,  en  una  altra  capa,  la  cara  i  les                  
expressions.  Dibuixar  el  seu  rostre  va  ser  la  part  més  difícil  perquè              
l’havia  de  quadrar  en  el  mateix  espai  de  la  cara  per  a  cada               
fotograma.  

  

Per  a  fer  l’esbós  del  pastís  vaig  utilitzar  unes  eines  del  programa              
que  em  permetien  crear  formes  geomètriques  perfectes  com  ara           
línies   rectes,   ovals,   quadrats...   

  

Ara  bé,  a  mesura  que  la  mà  de  la  nena  l’aixafava,  vaig  haver  de  modificar-lo  a  mà  per  tal  que                      
semblés   que   l’estiguessin   destrossant.   

Quan   vaig   tenir   els   fotogrames   de   l’esbós   acabat,   vaig   passar   al   següent   pas,   el   line   art.   

Utilitzant  la  ploma,  el  color  negre,  i  amb  molta  paciència,  vaig  resseguir  cadascun  dels                
dibuixos.   
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Tercer   pla   

  

  

El   tercer   pla   és   un   dels   més   llargs.   Per   això,   vaig   tardar   més   de   l’esperat   en   acabar-lo   tot.     

En  aquest,  la  nena  mira  el  pastís  amb  una  expressió  “desencaixada”  i,  de  sobte,  el  mosquit  se                   
li  posa  sobre  el  nas.  Ella,  sense  pensar,  es  bufeteja  la  cara  per  matar  el  mosquit  però  no                    
recorda  que  la  té  plena  de  pastís.  L’insecte  aconsegueix  escapar  i  la  nena  observa  la  seva  mà                   
empastifada   amb   una   expressió   indiferent.   

Ja   que   es   tractava   d’un   pla   molt   llarg,   vaig   dividir-lo   en   tres   parts:   

1-    La   nena   es   mira   el   pastís   i   el   mosquit   se   li   posa   al   nas.   

2-    Es   bufeteja   la   cara   i   es   mira   la   mà.   

3-    Expressió   d’indiferència   
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1-      La   nena   mira   el   pastís   i   el   mosquit   se   li   posa   al   nas.   

Com  ja  havia  realitzat  als  plans  anteriors,  primer  vaig  dibuixar  els  fotogrames  clau  per                
establir   correctament   el    timing .   

  

Vaig  situar-los  entre  65  fotogrames,  la  qual  cosa  significava  que  l’acció  duraria              
aproximadament   2.7s.   La   taxa   d’animació   va   alternant   entre   animació   a   uns   i   a   dosos.   

Llavors,   vaig   dibuixar   l’esbós   d’aquest   tall   de   l’animació:   

Durant  aquest  tros,  la  nena  té        
un  tic  nerviós  a  l’ull.  Per  a         
recrear-lo,  vaig  dibuixar  dos      
fotogrames,  un  amb  l’ull      
obert  i  l’altre  amb  l’ull  mig        
tancat.  Després  els  vaig      
copiar  i  col·locar  un  darrere       
l’altre  successivament.  Així,     
semblava  que  estigués     
movent  la  parpella  inferior      
molt   ràpid.   

  

A  més  a  més,  també  té  lloc         
un zoom-in  a  la  cara  de  la         
nena  en  el  moment  en  què  el         
mosquit  es  col·loca  sobre  el       
seu   nas.   

  

Per  a  crear  l’efecte,  vaig  augmentar  la  mida  del  dibuix  a  cada  fotograma  tenint  en  compte  el                   
centre   de   la   làmina.   
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Un   cop   acabat   l’esbós,   vaig   resseguir   cada   fotograma   amb   la   ploma   de   color   negre.   

  

  

2-    La   nena   es   bufeteja   la   cara   i   es   mira   la   mà   

Un   altre   cop,   primer   vaig   dibuixar   els   fotogrames   clau   per   calcular   la   duració   de   l’acció.   

La   nena   es   bufeteja   la   cara   

  

La   nena   es   mira   la   mà   

  

A  la  primera  part,  on  la  nena  es  bufeteja  la  cara,  no  vaig  fer  esbós,  ja  que  simplement  havia                     
d’anar   canviant   l’expressió   facial   de   la   protagonista   reutilitzant   els   fotogrames   anteriors.     

  

A  l’única  part  on  vaig  realitzar  una  mica  d’esbós  va  ser  en  el               
moment   on   la   nena   es   pica   la   cara   amb   la   seva   mà.   
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A  la  presa  on  apareix  la  mà  sola,  vaig  calcar  el  dibuix  que  havia  fet  a  l’ storyboard  i  el  vaig                      
anar   modificant   lleugerament   perquè   semblés   que   la   mà   s’arronsés.   

  

(Les  línies  vermelles  i  verdes  són  el  paper  ceba,           
que  em  mostra  com  és  el  fotograma  anterior  i  el            
següent)   

  

  

Seguidament   vaig   fer   el    line   art .   

  

Per  aconseguir  l’efecte  ràpid  de  la  bufetada,  vaig  afegir  al  line  art  unes  línies  en  la  direcció                   
del   moviment.   D’aquesta   forma,   l’acció   queda   molt   fluida   i   sembla   que   sigui   molt   ràpida.     

3-     Expressió   d’indiferència   

Aquesta  presa  no  havia  de  ser  molt  llarga,  tan  sols  havia  de  mostrar  durant  com  a  màxim  dos                    
segons  l’expressió  de  la  nena.  A  més  a  més,  ja  que  té  la  cara  empastifada,  li  ha  de  regalimar                     
tota   la   crema   del   pastís   que   té   a   la   cara.   

Seguint  el  procediment  de  tots  els  plans  anteriors,  primer  vaig  dibuixar  les  posicions  clau                
que,   en   aquest   cas,   només   eren   dues.   

La   taxa   d’animació   és   a   tresos   perquè   l’acció   és   bastant   lenta.   

152   



Com  en  el  cas  de  la  mà,  no  vaig  fer  cap  esbós,  sinó  que  vaig  copiar  el  dibuix  de  l’ storyboard                      
directament.   

Ja  que  el  seu  cos  no  es  mou,  només  vaig            
haver  de  modificar  la  crema  del  pastís         
perquè  semblés  que  rellisqués  del  seu        
rostre.   

  

  

Quart   pla   

  

El  quart  pla  només  mostra  els  ulls  de  la  protagonista  i            
del  mosquit,  els  quals  s’estrenyen  mentre  apareixen  les          
sigles    VS    al   centre   de   la   pantalla.   

  

Per  no  perdre  temps,  vaig  tornar  a  copiar  el  dibuix  de  l’ storyboard  i,  aquest  cop,  no  vaig                   
treballar  amb  la  metòdica   pose-to-pose ,  sinó  que  vaig  utilitzar  la  tècnica  d’animació  directa,               
elaborant   cada   fotograma   un   a   un   sense   tenir   en   compte   les   posicions   clau.   
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Un  cop  vaig  haver  dibuixat  els  ulls,  vaig  animar  l’entrada  de  les  sigles   VS  a  la  pantalla.  Volia                    
que   aquestes   apareguessin   des   del   centre,   fent-se   cada   vegada   més   petites.   

  

  

Així,  vaig  anar  reduint  la  seva  mida  a          
cada  fotograma  fins  a  arribar  a  la  mida          
adequada.   

  

  

A  més  a  més,  per  millorar  la  impressió          
de  la  seva  aparició,  els  hi  vaig  afegir          
unes  línies  al  voltant  que  es  van  fent  més           
petites  a  mesura  que  les  lletres  s’acosten         
a   la   seva   posició   definitiva.   

  

També  vaig  animar  la  línia  que  separa         
els  dos  ulls.  Aquesta  es  forma        
ràpidament  des  del  costat  esquerre  de  la         
pantalla   fins   al   dret.   

  

  

Quan  vaig  reproduir  el  pla  per  veure  el  resultat  em  vaig  sorprendre  bastant,  ja  que  havia                  
quedat   molt   millor   del   que   m’havia   imaginat.   

  

  

  

154   



Conclusió   de   la   primera   escena:  

La  primera  escena  em  va  servir,  sobretot,  per  experimentar  el  programa  i  acostumar-me  a  les                 
diferents  eines  que  m’oferia  per  animar.  Com  podeu  veure,  als  últims  plans  reutilitzo  les                
il·lustracions  de  l’ storyboard ,  cosa  que  a  les  primeres  dues  escenes  no  faig.  El  fet  d’aprendre                 
aquest  petit  truc  va  reduir  el  temps  de  producció  i  va  fer  que  l’animació  fos  de  més  alta                    
qualitat.     

També,  vaig  aprendre  a  animar  accions  ràpides.  Posem  d’exemple  el  segon  pla  on  la  nena                 
aixeca  la  mà  per  aixafar  el  mosquit  que  es  troba  sobre  el  pastís,  i  la  segona  part  del  tercer  pla                      
on   la   nena   es   bufeteja   la   cara.   

En   el   primer,   l’acció   sembla   molt   més   lenta,   ja   que   vaig   redibuixar   el   braç   diverses   vegades:   

  

En  el  segon,  en  canvi,  només  vaig  dibuixar  la  mà  completa  una  vegada.  La  resta  són  línies                   
que  simulen  el  moviment.  Això  no  només  fa  que  l’acció  sigui  molt  més  ràpida,  sinó  que                  
també   li   aporta   molta   fluïdesa.   
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Escena   2    

Cinquè   pla   

  

En  aquest  pla,  la  nena  obre  la  porta  (de  la  seva  habitació  tot  i  que  no  es  pot  apreciar)  i  apareix                       
la  seva  silueta.  Els  seus  ulls  són  vermells  i  brillen  en  forma  de  petita  estrella,  com  quan  un                    
depredador   està   a   punt   de   caçar   la   seva   presa.   

Per  a  aquest  pla  vaig  tornar  a  utilitzar  la  metòdica  d’animació  directa,  ja  que  el  que  havia                   
d’animar   no   era   gaire   elaborat.     

Primer,  vaig  construir  la  porta  utilitzant  les  eines  de  formes  geomètriques  que  em               
proporcionava   el   programa:   

Vaig  elaborar  directament  el   line  art  perquè  no          
necessitava  cap  esbós  per  a  una  figura  exacta  i           
rectangular   com   una   porta.   

Tanmateix,  per  a  animar  la  porta  obrint-se,  sí          
que  em  va  caldre  fer  un  esbós  per  veure  com            
seria   el   resultat.     

Ja  que  la  porta  segueix  una  trajectòria  circular,          
agafant  com  a  centre  el  costat  des  d’on  està           
collada,  vaig  dibuixar  un  cercle  per  ajudar-me         
a   traçar   correctament   el   seu   recorregut.   

A  la  imatge  no  es  pot  apreciar  l’oval  complet           
perquè  mentre  s’obre  la  porta  té  lloc  un          
zoom-in ,   i   el   terra   no   s’acaba   de   veure.   
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Per  elaborar  el   zoom-in  vaig  seguir  el  mateix  mètode  del  de  la  primera  escena.  Agafant  com  a                   
referència  el  centre  de  la  làmina,  vaig  ampliar  la  imatge  a  cada  fotograma  fins  a  arribar  a  la                    
mida   desitjada.   

L’ombra  de  la  noia  la  vaig  calcar  del  dibuix  de  l’ storyboard  i  la  vaig  ajustar  per  tal  que                    
quedés   dins   l’espai   de   la   porta.   

  

Un  cop  fet  això,  la  vaig  resseguir         
en  una  nova  capa  juntament  amb  la         
porta.   

  

  

  

  

  

  

  

Pel  que  fa  a  la  mirada,  simplement  vaig  dibuixar  una  estrella  de  quatre  puntes  que  emergia  de                   
dues  rodones  a  l’alçada  dels  ulls.  Per  fer  l’efecte  resplendent,  vaig  anar  escurçant  i  allargant                 
els   costats.   
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Sisè   pla   

  

En  el  sisè  pla  la  nena  riu  3  vegades  pujant  i  baixant  les  espatlles  i  les  celles.  Animar-ho  no  era                      
una   tasca   difícil,   per   això   vaig   decidir   utilitzar   la   tècnica   d'animació   directa.   

En  aquest  cas  no  vaig  fer  un  esbós,  sinó  que,  reutilitzant  la  il·lustració  de  l’ storyboard ,  vaig                  
calcar-la  directament.  Per  simular  l’efecte  del  riure  només  vaig  haver  de  dibuixar  dos               
fotogrames,   l’original   i   un   de   modificat:   

ORIGINAL   

Dibuix   calcat   de   l’ storyboard   

  

  

  

MODIFICAT   

Els  ulls  estan  més  corbats,  la        
boca  és  més  gran  i  les  espatlles,         
el  braç  i  les  celles  estan        
lleugerament  més  elevades  que  al      
fotograma   original.   
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Setè   pla   

  

En  el  setè  pla  la  nena  es  pinta  quatre  ratlles  a  la  cara  de  color  negre  (símbol  de  guerra).                     
Llavors,  el  mosquit  passa  volant  pel  seu  davant  i  ella  el  segueix  amb  la  mirada  amb  uns  ulls                    
oberts   com   plats.   

Per  a  la  primera  part  del  pla  on  la  nena  es  pinta  les  dues  ratlles  a  cada  galta,  vaig  tornar  a                       
utilitzar  el  mètode  d’animació  directa,  sense  delimitar  els  fotogrames  clau,  i  un  altre  cop,  vaig                 
reutilitzar   la   il·lustració   de   l’ storyboard:   

  
  

Tanmateix,  a  la  part  on  la  nena  obre  els  ulls  i  es  mira  el  mosquit  que  ha  passat  pel  seu  davant                       
sí  que  vaig  utilitzar  la  tècnica   pose-to-pose .  Per  tant,  vaig  dibuixar  els  fotogrames  clau  (color                 
groc)   i,   llavors,   vaig   elaborar   els   entremitjos.   
  

  
  

  

Pel  que  fa  al  dibuix,  no  vaig  haver  de  fer  cap  esbós,  ja  que  només  canviaven  els  ulls,  la  boca  i                       
els  dits.  El  mosquit  que  passa  pel  davant  el  vaig  dibuixar  en  una  altra  capa  i  simplement                  
l’havia   d’anar   movent   una   mica   més   endavant   a   cada   fotograma   per   fer   que   avancés.   
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Vuitè   pla   

  

En  aquest  pla,  la  nena  corre  perseguint  el  mosquit  i  agitant  el  matamosques  amunt  i  avall  amb                   
la  seva  mà  dreta.  A  les  il·lustracions  de  l’ storyboard ,  només  vaig  dibuixar  la  protagonista  de                 
cintura  per  amunt.  A  l’animació,  en  canvi,  vaig  decidir  animar  tot  el  seu  cos  corrent,  ja  que                   
seria   un   nou   repte   i   així   aprendria   a   animar   tot   el   cos   d’una   persona.   

Vaig  provar  de  fer  l’esbós  del  pla  amb  els  fotogrames  clau  corresponents,  però  no  me'n  sortia.                  
No  sóc  gaire  bona  dibuixant  els  personatges  dels  meus  dibuixos  en  posicions  complicades  i,                
animar-ho  ho  feia  el  doble  de  difícil.  Per  això,  vaig  buscar  una  plantilla  que  m’ajudés  a                  
animar   correctament   el   moviment.   

La   plantilla   que   vaig   escollir   és   la   següent:   

  274

Tot  i  que  es  tracta  d’una  versió  masculina  del  cicle  de  córrer,  jo  la  podia  modificar  perquè                   
s’assemblés   al   d’una   dona   o   d’una   nena.   

274Imatge/   Captura   de   pantalla.    Como   animar   un   ciclo   de   correr   #1   Toon   Boom   Harmony .   (Vídeo)   
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Així,   vaig   començar   a   fer   els   esbossos   de   la   nena   corrent.   

  

Ara   bé,   havia   de   tenir   presents   uns   quants   aspectes:   

La  nena  havia  de  ser  més  prima  que  la  persona  de  la  plantilla,  el  cap  havia  de  ser  quasi  el                      
doble  de  gran  i  havia  d’estar  de  perfil.  També,  havia  de  tenir  en  compte  la  roba  i  el  seu                     
moviment   i   el   fet   que   el   braç   dret   havia   de   pujar   i   baixar   amb   el   matamosques   a   la   mà.   

Per  ajudar-me  a  construir  del  cap,  vaig  reutilitzar  el  dibuix  del  disseny  de  personatges  on                 
apareixia   el   perfil   de   la   protagonista.     

En  una  nova  capa,  vaig  inserir  el  seu  cap  i  el  vaig  modificar  per  tal                 
que   obris   la   boca   i   semblés   enfadada.   
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Ja  que  la  nena  puja  i  baixa  el  braç  dret  “a  molta  velocitat”,  el  matamosques  també  s’ha  de                    
veure  afectat  per  la  rapidesa  amb  la  qual  es  mou.  Per  aquesta  raó,  el  vaig  deformar  en  el  sentit                     
contrari  del  moviment,  és  a  dir,  si  el  braç  de  la  protagonista  es  movia  cap  a  dalt,  el                    
matamosques   havia   d’estar   doblegat   cap   avall   i   viceversa.   

  

A  més  a  més,  a  les  parts  on  el  matamosques  fa  un  “rebot”,  perquè  passa  d’anar  cap  amunt  a                     
anar  cap  avall,  vaig  dibuixar  en  gris  el  moviment  anterior  i  en  negre  el  posterior  perquè                  
semblés   que   el   canvi   fos   molt   ràpid.   
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El   resultat   final   és   el   següent:   

  

Finalment,  l’únic  que  faltava  era  afegir  en  una  altra  capa  el  mosquit  que  fuig  pel  davant  de  la                    
nena:   

Amb  una  línia  al  seu       
darrere,  vaig  dibuixar  la      
trajectòria   del   mosquit.   
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Novè   pla   

  

El  novè  pla  només  mostra  el  mosquit  sortint  per  la  finestra  des  de  dos  angles  de  càmera                   
diferents:   un   des   de   dins   la   barraca   i   l’altre   des   de   fora.   

1-     Dins   la   barraca   

Primer  vaig  dibuixar  la  finestra  utilitzant  les  eines  de  formes  geomètriques  del  programa  i,                
després,  vaig  traçar  el  recorregut  del  mosquit  amb  una  línia  per  saber  on  dibuixar  l’insecte  a                  
cada  fotograma.  En  aquesta  part  no  em  va  caldre  dibuixar  els  fotogrames  clau,  ja  que                 
l’animació   no   era   complicada.   

Trajectòria   del   mosquit   

  

  

  

  

  

  

Paper   ceba   de   l’animació   
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2-    Fora   de   la   barraca   

Com  a  la  part  de  dins  de  la  barraca,  vaig  dibuixar  les  línies  principals  del  fons  per  tenir  clares                     
les   mides   i   des   d’on   sortiria   el   mosquit.   

  

A  mesura  que  l’insecte  avança,  es  va  acostant  més  a            
la  càmera,  per  tant,  el  fons  s’ha  d’anar  fent  més  gran             
mentre   s’apropa.     

  

  

Per  establir  correctament  el   timing ,  vaig  dibuixar  els  fotogrames  clau,  aprofitant  per  a  l’últim                
la   il·lustració   de   l’ storyboard.   

  

Reutilització   de   l’storyboard   

  

  

La  trajectòria  que  segueix  el  mosquit  és  un  gran  arc  que,  a  la  part  de  la  corba,  desapareix  de                     
la   pantalla:   

  

Després  d’haver  marcat  el  seu  recorregut  i  tenir  les           
posicions   clau,   vaig   elaborar   els   entremitjos.   
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Com  podeu  observar,  el  mosquit       
és  més  gran  a  mesura  que        
s’apropa  a  la  pantalla.  Per  a  fer         
aquest  efecte,  simplement  vaig      
agafar  el  fotograma  clau  que  havia        
calcat  de  l’ storyboard  i  el  vaig        
ampliar  o  reduir  depenent  de  la        
posició  que  ocupés.  Per  últim,       
només  calia  modificar     
lleugerament  l’expressió  del     
mosquit   a   cada   fotograma.   

  

Conclusió   de   la   segona   escena:   

A  la  segona  escena  es  pot  apreciar  certa  millora  en  comparació  a  la  primera.  Primer  de  tot,  a                    
cadascun  dels  plans  reutilitzo  les  il·lustracions  de  l’ storyboard .  Això  em  permetia  utilitzar              
més   la   tècnica   d’animació   directa,   cosa   que   em   va   estalviar   molt   de   temps.     

A  més  a  més,  el  fet  d’utilitzar  una  plantilla  em  va  ajudar  a  estudiar  com  és  el  cicle  de  córrer,                      
quines  són  les  seves  posicions  clau  i  com  s’ha  d’animar  correctament.  Si  ho  hagués  fet  jo                  
sola,   el   resultat   no   hauria   estat   el   mateix   ni   hauria   après   el   procediment   de   la   seva   producció.   
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Escena   3   

Desè   pla   

  

Amb  el  mateix  escenari  del  novè  pla,  la  nena  surt  ràpidament  de  la  porta  col·locada  a  la  dreta                    
de  la  pantalla  i,  amb  la  mateixa  posició  de  com  ha  sortit,  mira  a  un  costat  i  a  l’altre  fins  que                       
veu   quelcom   que   la   sorprèn.   En   aquest   moment,   la   càmera   fa   un    zoom-in    a   la   seva   cara.   

Aquesta  escena  no  va  suposar  gaire  esforç,  ja  que  vaig  tornar  a  reutilitzar  els  esbossos  de                  
l’ storyboard  i  l’única  part  del  cos  de  la  nena  que  mou  són  els  ulls,  excepte  quan  surt  a  tota                     
velocitat   de   dins   la   barraca.   

Per  donar  l’efecte  de  què  la  protagonista  es  mou  ràpidament  en  sortir  de  la  barraca,  vaig                  
repetir  el  que  havia  realitzat  a  l’animació  del  tercer  pla  on  la  nena  es  bufeteja  la  seva  pròpia                    
cara:   

Primer,  vaig  dibuixar  parcialment  el  cap  de  la  nena,  amb            
unes  ratlles  horitzontals  que  ajuden  a  simular  la  velocitat           
i   el   moviment.   

Al  dibuixar  la  protagonista  incompleta,  aplico  un  dels          
principis  de  l’animació:  l’anticipació.  Aviso  a        
l’espectador  que  el  que  apareixerà  és  la  nena  i  no  el             
mosquit   o   qualsevol   altra   cosa.   

Després,  vaig  traçar  només  les  línies  del  moviment,  que           
comencen  a  la  posició  final  de  la  nena  i  segueixen  fins  a              
desaparèixer   de   la   pantalla.   
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A  continuació,  vaig  dibuixar  la  figura  completa  de  la           
protagonista,  però  unes  línies  que  deixen  el  rastre  del           
ràpid   moviment   que   ha   tingut   lloc.   

  

  

Finalment,  vaig  esborrar  les  línies  que  quedaven  i          
només  resta  la  figura  polida  de  la  nena.  Això  ens            
indica   que   s’ha   aturat   definitivament.   

  

  

Com  heu  pogut  observar,  la  protagonista  porta  agafat  el  matamosques  a  la  mà  dreta.  Aquest,                 
com  a  objecte  que  es  deforma,  ha  de  respondre  al  moviment  i  deformar-se  en  sentit  contrari.                  
A  més  a  més,  ja  que  s’atura  amb  un  cop  sec,  ha  de  rebotar  endavant  i  endarrere  com  a  reacció                      
a   la   falta   sobtada   de   moviment.   

Per  crear  aquest  efecte,  vaig  aplicar  la  mateixa  tècnica  que  havia             
utilitzat  en  el  pla  on  la  nena  corre  sacsejant  el  matamosques             
amunt   i   avall.   

A  l’anar  endavant  i  endarrere,  va  perdent  força,  per  tant,  les             
línies   es   fan   cada   vegada   més   imperceptibles.   
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Per  la  resta  del  pla,  només  havia  de  moure  els  ulls  de  la  nena  a  un  costat  i  a  l’altre,  i  ampliar                        
la   imatge   en   el   moment   en   què   ella   veu   allò   que   la   sorprèn.   

  

Per  transmetre  millor  el  sentiment  d’incredulitat  de  la  protagonista,  vaig  decidir  que              
parpadegés  una  vegada  i,  que  quan  els  obrís  els  ulls,  aquests  estiguessin  ben  oberts,  amb  l’iris                  
allargat  i  un  oval  al  seu  voltant.  Aquests  detalls  farien  que  la  sensació  de  sorpresa  es  barregés                   
amb   una   mica   de   bogeria.   

Onzè   pla   

  

L’onzè  pla  ens  presenta  a  l’avi,  el  personatge  secundari.  Aquest  està  menjant  un  plàtan                
tranquil·lament  i  es  disposa  a  beure  un  cafè  quan  el  mosquit  se  li  posa  sobre  el  cap.  Pocs                    
segons  més  tard,  apareix  la  seva  néta  de  sota  la  taula  i  el  pica  amb  el  matamosques  per                    
intentar  matar  el  mosquit.  L’insecte,  però,  aconsegueix  escapar.  El  pla  acaba  mostrant-nos              
l’avi  amb  la  cara  plena  de  cafè  i  la  nena  que  mira  en  la  direcció  per  on  s’ha  escapat  el                      
mosquit.   
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Com  podeu  veure,  en  les  primeres  quatre  il·lustracions  de  l’ storyboard,  l’avi  es  troba  sempre                
en  la  mateixa  posició.  Per  tant,  només  havia  d’anar  canviant  la  seva  expressió  i  el  seu  braç.                   
En   una   altra   capa,   dibuixaria   el   mosquit   que   vola   fins   al   seu   cap.   

Com   ja   havia   fet   en   molts   plans   anteriors,   vaig   tornar   a   reutilitzar   els   dibuixos:   

  

L’únic  element  que  no  encaixa  amb  la         
il·lustració  original  és  el  cafè,  ja  que         
vaig  rectificar  el  dibuix  i  el  vaig  moure          
una  mica  a  la  dreta  perquè  es  veiés          
millor.   

  

  

Per  a  animar  l’avi  vaig  utilitzar,  parcialment,  la  tècnica   cut-out ,  la  qual,  com  he  explicat  a                  
l’apartat  de   tipologies  d’animació  segons  la  tècnica ,   consisteix  en  animar  personatges             
construïts  a  través  dels  retalls  de  les  seves  parts.  En  aquest  cas,  el  personatge  seria  l’avi,  i  les                    
parts   en   les   quals   estaria   dividit   són   el   cos   i   el   braç:   

  

braç     

  

  

                    cos   

  

Així,  com  les  dues  parts  estaven  en  capes  diferents,  les  podia  moure  perfectament  sense                
interferir   en   l’altra   part   del   dibuix.   

(El   plàtan   es   troba   en   una   altra   capa   perquè   havia   d’animar   l’efecte   de   la   gravetat   en   moure’l)   
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Un  cop  l’avi  ha  mossegat  el  plàtan,  s’ha  de  poder  apreciar             
que  està  mastegant  allò  que  té  a  la  boca.  Per  animar  aquest              
efecte,  vaig  haver  de  modificar  la  capa  on  hi  ha  el  cos  de               
l’ancià,  eixamplar-li  les  galtes  i,  en  el  fotograma  següent,           
tornar-les   a   la   seva   posició   inicial.   

Vaig  repetir  aquest  procediment  unes  quantes  vegades  fins          
que   semblava   que   estigués   menjant   de   veritat.   

  

  

Ara  bé,  un  cop  ben  mastegat  el  menjar,  un  l’ha  d’empassar.             
Per  representar-ho,  vaig  tancar  els  ulls  de  l’avi,  vaig  elevar-li            
el  cap  lleugerament  i  li  vaig  dibuixar  dues  línies  corbes  al  coll              
per   simular   el   menjar   que   baixa   per   la   seva   gola.   

  

  

  

  

Després  d’empassar-s’ho,  l’avi  deixa  el  plàtan  a  la  taula  i            
agafa  el  cafè.  Per  fer-ho,  simplement  vaig  anar  modificant  la            
posició  del  braç  i  dels  dits,  i  vaig  moure  el  cafè  (que  es  troba                
en   una   altra   capa)   perquè   semblés   que   l’agafés.   
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Quan  l’home  ja  està  tranquil  amb  el  cafè  a  la  mà  i  el  mosquit  al  cap,  apareix  la  seva  néta  de                       
sota   la   taula   amb   una   mirada   amenaçadora.     

Un  altre  cop,  vaig  calcar  la  il·lustració  de  l’ storyboard  i,  per  animar-la,  la  vaig  anar  movent  i                  
retallant  a  cada  pla  per  situar-la  una  mica  més  avall  cada  vegada  (la  vinyeta  que  vaig  calcar                   
era   l’últim   fotograma   clau.   Per   tant,   per   animar-la,   havia   d’anar   al    revés ).   

Explicació   il·lustrada:   

  

  

  

  

3   

  

  

  

  

2   

  

  

  

1   
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Per  animar  la  nena  aixecant  el  matamosques,  vaig  utilitzar  el  mètode   pose-to-pose .  Primer,               
vaig  esbossar  els  dibuixos  dels  fotogrames  clau  per  establir  correctament  el   timing  i,  llavors,                
vaig   fer   els   entremitjos.     

En   aquest   cas,   la   taxa   d’animació   és   irregular.   

  

Un   cop   fet   l’esbós,   vaig   resseguir   els   dibuixos   amb   negre:   

  

  

Les  línies  segueixen  el  moviment  per  fer  l’acció          
més   dinàmica.   
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Per  elaborar  la  part  on  la  nena  aixafa  el  cap  de  l’avi  amb  el  matamosques,  vaig  tornar  a                    
reutilitzar   el   dibuix   de   l’ storyboard,    tot   i   que   el   vaig   modificar   lleugerament.   

  

  

  

  

  

Una  altra  vegada,  vaig  tornar  a  fer  servir  la  tècnica  que  havia  utilitzat  al  desè  pla  per  animar                    
el   matamosques:   
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Finalment,   el   pla   acaba   mostrant-nos   un   avi   amb   la   cara   plena   de   cafè   i   una   nena   enfadada.   

  

No  vaig  haver  de  repetir  la  figura  de  l’avi,  ja            
que  podia  utilitzar  el  dibuix  de  fotogrames         
anteriors.  Només  havia  d’animar  les  gotes  de         
cafè   relliscant   de   la   seva   cara.   

  

  

La  nena,  però,  sí  que  la  vaig  haver  de  dibuixar  tota.  L’animació  que  vaig  elaborar  perquè                  
semblés  enfadada  és  un  moviment  de  braços  que  es  mouen  des  d’un  angle  de  90º  respecte  al                   
cos,   fins   a   quedar   paral·lels   a   aquest:     
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Dotzè   pla   

  

En   el   desè   pla,   el   sol   es   pon   (per   la   dreta)   i   surt   la   lluna   (per   l’esquerra).   

Aquest  pla  va  ser  el  més  fàcil  d’elaborar.  Tan  sols  vaig  haver  de  dibuixar  una  rodona  amb  les                    
eines  d’el·lipses  del  programa  i  moure-la  a  cada  nou  fotograma  en  una  trajectòria  que                
anteriorment   havia   marcat:   

  

Posta   de   sol                                                         Sortida   de   la   lluna   

Conclusió   de   la   tercera   escena   

La  tercera  escena  és  amb  la  que  vaig  gaudir  més,  especialment  en  el  pla  on  la  nena  surt  de  la                      
barraca   i   on   apareix   l’avi.     

A  més  a  més,  es  pot  veure  una  millora  a  la  part  on  la  protagonista  aixeca  la  mà  amb  el                      
matamosques  si  la  comparem  amb  el  pla  de  la  primera  escena  on  alça  la  mà  per  aixafar  el                    
mosquit  que  es  troba  sobre  el  pastís.  El  moviment  és  molt  més  ràpid  i  l’expressió  facial  es                   
veu   més   fluida.   
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Nena   alça   la   mà   (primera   escena)   

(Predomina   la   taxa   d’animació   a   dosos)   

  

Nena   alça   la   mà   (tercera   escena)   

(Predomina   la   taxa   d’animació   a   tresos)   

  

En  comparació,  al  pla  de  la  primera  escena  vaig  utilitzar  molts  més  fotogrames,  i  més  junts,                  
que  al  de  la  tercera.  El  fet  que  n’hi  hagi  tants,  provoca  que  l’acció  es  vegi  lenta  i                    
interrompuda.   

A  la  segona  imatge,  en  canvi,  a  l’haver-n’hi  menys,  la  mà  de  la  nena  puja  més  ràpid  i,  si                     
observem  atentament,  ens  podem  adonar  que  cap  al  final,  la  separació  entre  fotogrames  és                
més   petita,   complint   així   un   dels   12   principis   de   l’animació:    l’acceleració   i   desacceleració .   
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Escena   4   

Tretzè   pla   

  

El  tretzè  pla,  juntament  amb  el  catorzè,  va  ser  un  dels  més  difícils  de  coordinar,  especialment                  
pel   què   fa   referència   al    timing .     

L’animació  en  si  no  és  res  de  l’altre  món.  La  nena  simplement  es  mou  amunt  i  avall  per  donar                     
la  sensació  que  està  caminant.  El  problema,  però,  es  trobava  en  el  fet  que  ho  havia  de  repetir                    
moltes  vegades  i,  al  mateix  temps,  havia  de  parpellejar.  Ara  bé,  on  vaig  trobar  més  dificultat                  
va   ser   a   la   part   on   ella   puja   el   braç   amb   el   matamosques   a   la   mà.   

Primer  de  tot,  vaig  dibuixar  la  nena  i,  un  cop  vaig  tenir  la  seva  figura  ben  delimitada,  vaig                    
començar   a   fer   la   primera   secció   del   que   seria   tota   la   sèrie   del   cicle   de   caminar.     

Solament   perquè   la   protagonista   baixi   i   pugi   una   vegada,   vaig   ocupar   5   fotogrames.     

  

  

En   el   primer,   hi   ha   la   nena   a   la   seva   posició   inicial,   al   centre   de   la   pantalla.     
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En  el  segon,  la  figura  de  la  nena  es  troba  lleugerament  més  elevada  que  l’anterior.  D’aquesta                  
manera,  es  compleix  un  dels  principis  de  l’animació:  l’anticipació,  el  qual,  en  aquest  cas,                
“avisa”   a   l’espectador   que   s’acosta   un   moviment   brusc.   

  

(la  línia  de  color  vermell  indica  la  posició  del  dibuix  del  fotograma              
anterior)   

  

  

En  el  tercer,  tot  el  dibuix  es  mou  considerablement  cap  avall  i,  en  el  quart,  vaig  tornar  a                    
repetir  el  mateix  que  en  el  segon,  aquesta  vegada,  però,  situant  la  figura  de  la  nena  per  sota  de                     
l’anterior.   

  

  

(la   línia   blava   indica   el   fotograma   posterior,   en   aquest   cas,   el   quart)   

  

Finalment,   la   nena   torna   a   la   seva   posició   inicial   i   es   reinicia   la   sèrie.   

Sèrie   completa:   

(Taxa   d’animació   irregular)   

  

Si  fem  petita  la  vista,  podrem  observar  que  els  fotogrames  finals  de  la  sèrie  són  diferents.                  
Això  és  perquè  en  aquest  tros,  la  nena  mou  el  braç  per  aixecar  el  matamosques  i,  després,                   
baixar-lo.   
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Per  a  animar  aquesta  acció,  vaig  tornar  a  fer  servir  la  tècnica  del  desè  pla  (on  la  protagonista                    
surt   de   la   porta).   

  

*L’animació  del  mosquit  situat  davant  la  noia  mentre  camina  va  estar  elaborada  seguint  els                
mateixos   passos   que   l’animació   del   següent   pla.   

Catorzè   pla   

  

Com  he  mencionat  anteriorment,  el  catorzè  pla  també  va  ser  un  dels  més  difícils  d’animar  per                  
la   mateixa   raó   que   el   tretzè:    el   timing .   

Em  tornava  a  trobar  davant  d’una  sèrie.  Aquesta  vegada,  però,  més  complicada,  ja  que  el                 
mosquit,   a   més   a   més   de   pujar   i   baixar,   també   mou   les   ales.   
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Com  al  pla  anterior,  vaig  començar  elaborant  la  primera  secció  de  la  sèrie.  Com  es  tractava                  
d’un   moviment   ràpid,   vaig   utilitzar   la   taxa   d’animació   a   dosos.   

Aquesta  també  consta  de  4  fotogrames.  El  blau  i  el  groc  serien  els  fotogrames  clau,  i  el  verd  i                     
el   taronja,   els   entremitjos   que   permeten   complir   el   principi   de   l’anticipació.   

  

BLAU   

  

  

  

VERD   

(la   línia   vermella   indica   el   dibuix   del   fotograma   anterior)   

  

  

GROC   

  

  

  

  

TARONJA   
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En  aquesta  sèrie,  però,  els  fotogrames  estaven         
més  junts  i,  per  poder  distingir-los,  els  hi  vaig           
posar   diferents   colors.   

  

  

Tal  com  he  mencionat  abans,  les  ales  del  mosquit  també  pugen  i  baixen.  Per  animar-ho,  vaig                  
dibuixar  en  una  altra  capa  les  ales  del  mosquit  en  3  posicions  diferents:  a  dalt,  avall  i  al  centre                     
del   seu   cos.   

  

Per  complir  el  principi  de  l’anticipació,  vaig  dibuixar  en  gris  les  ales  en  la  posició  que                 
ocuparan  al  següent  fotograma.  Això,  a  més  a  més  de  millorar  l’animació,  ajuda  a  fer  que                  
l’acció   es   vegi   més   ràpida.   
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El  pla  acaba  quan  el  mosquit  és  aixafat  pel  matamosques  de  la  protagonista.  Per  anticipar  que                  
el  mosquit  està  a  punt  de  ser  abatut,  aquest  mira  enlaire  amb  uns  ulls  oberts  com  unes                   
taronges:   

  

  

  

Finalment,  el  matamosques  baixa  i  s’endú  l’insecte  pel  davant.  Per  animar-ho,  només  vaig               
utilitzar   3   fotogrames:   

  

  

I,  com  hem  vist  en  plans  anteriors,  no  podien           
faltar  les  línies  que  fan  molt  més  fluid  el           
moviment.   
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Quinzè   pla   

  

En  aquest  pla,  la  nena  somriu  a  l’haver  matat  el  mosquit.  Però,  segons  més  tard,  un  altre                   
passa  volant  pel  davant  dels  seus  ulls.  Poc  després,  escolta  un  fort  brunzit,  es  gira,  i  veu  un                    
grup   enorme   de   mosquits   preparats   per   “venjar   el   seu   amic”.     

El   quinzè   pla   no   és   curt,   però   l’animació   que   havia   de   fer   era   molt   senzilla.     

Agafant  com  a  punt  de  partida  les  il·lustracions  de  l’ storyboard ,  vaig             
començar   dibuixant   el   cap   de   la   nena.     

Al  principi,  vaig  animar  la  protagonista  dibuixant  un  somriure  cansat            
amb  els  llavis  (que  era  el  que  tenia  planejat  fer),  però,  quan  vaig               
reproduir   el   resultat,   no   em   va   acabar   d’agradar,   faltava   alguna   cosa…   

  

Per  això,  vaig  afegir  que  abans  de  somriure,  la  nena  se             
sorprengués.  D’aquesta  manera,  semblaria  que  no  es  pogués          
creure  el  que  acabava  de  fer:  per  fi  havia  matat  aquell  insecte              
que   l’havia   estat   molestant   tot   el   dia.   

  

En  una  altra  capa  vaig  dibuixar  el  mosquit  i  vaig  animar  la  cara  de  la  nena  perquè  se  li                     
obrissin   els   ulls   de   bat   a   bat   i   tingués   un   tic   nerviós   als   ulls   i   a   la   boca.   
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Altrament,  vaig  afegir  addicionalment  un   zoom-out  que  no  havia  previst  ni  en  el  guió  ni  a                  
l’ storyboard .  Aquest  ajuda  a  transmetre  millor  el  sentiment  de  sorpresa  de  la  protagonista  i  fa                 
l’acció   més   dramàtica.   

Pocs   segons   després,   la   nena   es   gira,   permetent   a   l’espectador   veure   la   seva   esquena.   

Per  animar  el  veloç  gir,  vaig  aprofitar  part  dels  dibuixos  que  havia  fet  pel  disseny  de  la                   
protagonista:   el   perfil   i   la   vista   posterior.   

  

  

  

Al  perfil,  li  vaig  dibuixar  els  monyos  més  petits,  els  ulls  tancats  i  la                
boca  oberta.  A  més  a  més,  vaig  decidir  que  el  cos  estigués              
lleugerament   girat.   

  

  

Al  dibuix  de  l’esquena  només  vaig  augmentar-li  el  cap  perquè            
encaixés   amb   la   mida   del   cap   del   perfil.   
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Un  cop  s’ha  girat,  el  seu  cabell  es         
continua  movent  i  les  línies  del        
moviment  van  desapareixent  a  poc  a        
poc.   

  

Després,  apareix  a  la  pantalla  l’ull  de  la  nena  que  s’obre  de  bat  a  bat.  L’animació  d’aquesta                   
part  del  pla  és  molt  senzilla,  l’únic  que  havia  de  fer  era  anar  obrint  l’ull  de  la  nena  a  cada                      
fotograma.  

  

Ja  que  també  té  lloc  un   zoom-in ,  vaig  anar  ampliant  el  dibuix  lentament  a  cada  fotograma  per                   
crear   l’efecte.   

  

Per  últim,  apareixen  uns  mosquits  volant  de  forma          
irregular  dins  un  espai  delimitat  en  forma  de  núvol.  El  que             
vaig  fer  per  animar-ho,  va  ser  dibuixar  un  nombre           
significant   de   mosquits   amb   una   trajectòria   aleatòria.     

Llavors,  vaig  anar  creant  nous  fotogrames  on  movia  els           
insectes  sense  tenir  clar  quin  seria  el  seu  pròxim           
moviment.  Així,  l’animació  quedaria  més  “desordenada”  i         
espontània,  com  sol  ser  la  direcció  en  la  qual  es  mouen  els              
mosquits.     
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Setzè   pla   

  

L’últim  pla  ens  mostra  a  la  nena  corrent  per  la  platja  intentant  fugir  del  grup  d’insectes  que  la                    
persegueix.  Aleshores,  apareix  mitja  cara  de  l’avi  que  riu,  dirigint-se  a  l’espectador.  Per               
acabar,  la  pantalla  es  torna  negra  amb  una  transició  per  un  doble  diafragma  d'obertura  i                 
tancament.*   

*La  pantalla  es  torna  negra  seguint  el  següent  patró,  el  mateix  que  realitza  el  diafragma  d’una                  
càmera   fotogràfica   per   deixar   entrar   més   o   menys   llum.   275

  

  

En  aquest  pla,  la  nena  torna  a  fer  l’acció  de  córrer,  cosa  que  ja  havia  animat  anteriorment  al                    
vuitè  pla  utilitzant  una  plantilla.  Per  a  animar  aquest  pla,  vaig  repetir  el  mateix  procediment                 
però   amb   una   plantilla   diferent.   

  276

  

plantilla   utilitzada   

  

  

275Cfr.    Blog   de   Formación   Audiovisual.    Tipos   de   transiciones   audiovisuales   (I) .     
276   [Cicle   de   córrer   femení].   Imatges   de   google   
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Esbós   de   l’animació:   

  

Un   cop   fet   l’esbós,   el   vaig   resseguir   amb   la   ploma   de   color   negre:  

  

Per  a  fer  la  part  on  apareix  l’avi,  vaig  reutilitzar  la  il·lustració              
de  l’ storyboard  i  vaig  anar  movent  el  dibuix  que  havia  copiat             
perquè  aparegués  de  la  cantonada.  Per  últim,  vaig  anar           
col·locant  la  seva  figura  en  un  fotograma  amunt  i  en  un  altre              
més   avall   perquè   semblés   que   estigués   rient.   

Finalment,   només   quedava   animar   la   transició   final.     

Com  havia  de  fer  un  moviment  circular,  vaig          
marcar  el  centre  de  la  pantalla  amb  una  creu  i,            
llavors,  vaig  anar  dibuixant  un  cercle  cada         
vegada  més  petit  a  cada  fotograma,  sempre         
tenint   en   compte   la   marca   central.   
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Conclusió   de   l’última   escena   

L’última  escena  va  ser  la  que  vaig  tardar  menys  en  realitzar.  No  perquè  el  procés  d’animació                  
dels  diferents  plans  fos  més  fàcil,  sinó  perquè  ja  havia  guanyat  molta  experiència  animant  les                 
escenes   anteriors.     

A  més  a  més,  tenia  un  domini  més  gran  del  programa  i  havia  memoritzat  la  localització  de  les                    
diverses  eines  i  dels  trucs  per  activar-les  amb  el  teclat.  Altrament,  la  meva  mà  ja  estava                  
acostumada   a   traçar   les   línies   definitives   del    line   art    a   la   primera.   

També  em  trobava  amb  el  fet  que  els  plans  eren  molt  repetitius  (sèries)  o  que  ja  n’havia                   
animat  algun  de  semblant  anteriorment,  com  ara  el  de  la  nena  que  corre.  Gràcies  a  això,  no                   
vaig  haver  de  pensar  tant  en  com  podria  animar  una  determinada  acció  i  vaig  poder  posar-me                  
a   animar   el   pla   directament.   

En  conseqüència,  vaig  estalviar-me  molt  de  temps  i  la  qualitat  del  resultat  continuava  essent                
bona.   
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      9.6.3.   Color   

Quan  vaig  haver  acabat  i  polit  l’animació,  vaig  crear  una  nova  capa  per  afegir-li  color.  Per  tal                   
que  aquest  no  canviés  al  llarg  del  curtmetratge,  els  vaig  posar  un  nom  a  cadascun.  D’aquesta                  
forma,   cada   vegada   que   en   volgués   utilitzar   un,   només   l’hauria   de   buscar   a   la   paleta   de   color:   

  

  

  

  

  

  

  

  

Quan  vaig  tenir  enllestida  la  paleta  de  color,  vaig  anar  pintant,  a  poc  a  poc  i  amb  molta                    
paciència,   cadascun   dels   fotogrames   del   curtmetratge.   
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        9.6.4.   Els   Fons   

Per  a  fer  els  fons,  vaig  utilitzar  el  programa   Clip  Studio  Paint ,  el  mateix  q  havia  fer  servir  per                     
elaborar   les   vinyetes   de   l’ storyboard .   

  

Fons   bàsic:    paret   de   fusta   de   l’interior   de   la   barraca.   

  

  

Aquest   mateix   el   vaig   reutilitzar   per   a   dibuixar   la   cuina   i   el   menjador.   
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Finestra   1:    vista   des   de   dins.   

  

  

  

Finestra   2:    vista   des   de   fora.   

  

  

  

  

Mar   1:    de   dia.   

  

  

  

  

  

Vaig  fer  una  nova  il·lustració  per  a  la  taula,  ja  que  el              
fons  del  mar  surt  més  d’una  vegada  sense  aquesta  al            
davant.  Així,  podria  suprimir-la  fàcilment  quan  no         
hagués   d’aparèixer   a   la   pantalla.   
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Mar   2:    de   nit.   

  

  

  

Mar   3:    vista   més   gran   de   la   platja.   

  

  

Per  al  pla  final  vaig  haver  de  dibuixar  un  altre  fons  semblant  al  de  “Mar  2”  però  amb  una                     
vista   més   gran   de   la   platja,   ja   que,   si   no   es   veia   la   nena   corrent   pel   mar   i   no   per   la   sorra.   

Finalment,   vaig   fer   una   última   il·lustració   pel   principi   de   l’animació:    

Aquesta  és  la  imatge  de  la  casa  de  la           
nena  vista  des  de  fora.  Vaig  decidir         
col·locar-la  a  l’inici  del  curt,  abans  que         
comenci  l’acció,  per  tal  de  situar  a         
l’espectador   en   l’espai.   

Això,  però,  no  ho  havia  escrit  ni  en  el           
guió  ni  a  l' storyboard ,  sinó  que,  a  mesura          
que  avançava  en  el  procés  d’animació,        
em  vaig  adonar  que  era  necessari  per         
acabar   d’entendre   la   història.     
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       9.6.5.   Detalls   finals   

Ja  tinguent  tota  l’animació  amb  color  i  els  fons  ben  col·locats  a  l’escena  que  els  hi  pertoca,                   
vaig   realitzar   els   retocs   finals   per   millorar   el   resultat.   

Per  exemple,  vaig  afegir-hi  algunes  ombres  i  detalls  de  llum,  com  ara  els  reflexos  de  l’ull  o  la                    
brillantor  de  les  ulleres  de  l’avi.  També,  perquè  els  moviments  del  mosquit  es  veiessin  més                 
clarament,   vaig   agregar   unes   línies   blanques   a   la   línia   negra   que   marca   la   seva   trajectòria.   
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      9.7.   El   so   

Per  afegir  el  so,  vaig  transferir  el  curtmetratge  de  l’ordinador  a  la   tauleta  ( tablet ).  Ara  bé,  per                   
fer-ho,   vaig   tenir   certs   problemes:     

Primer  de  tot,  l’aplicació   Krita   necessitava  un  programa  determinat  que  jo  no  tenia  per                
renderitzar  l’animació.  Vaig  provar  de  descarregar-me’l,  però  per  alguna  raó  que  jo              
desconeixia,  no  me’l  deixava  baixar.  Al  veure  que  no  podia  guardar-lo  en  format  vídeo  per                 
aquest  mètode,  vaig  decidir  gravar  la  pantalla.  Un  cop  ho  vaig  haver  fet,  vaig  transferir                 
l’animació   a   la    tauleta    a   través   del    google   drive .     

  

L’aplicació  que  vaig  fer  servir  per  incorporar  el  so  s’anomena   CapCut .             
Aquesta  ja  porta  incorporats  alguns  efectes  sonors,  cosa  que  em  va             
facilitar   molt   aquest   procés.   

  

La  majoria  dels  sons,  però,  els  vaig  buscar  o  bé  al             
youtube ,  o  bé  a  pàgines  web  que  proporcionen          
sorolls  gratuïts  per  a  projectes  audiovisuals        
( Freesound ,   ZapSplat… ).  Ara  bé,  no  vaig  poder         
trobar  tots  els  efectes  auditius  que  desitjava  i          
alguns  els  vaig  haver  de  crear  jo  mateixa,  com           
ara  la  veu  de  la  noia  i  del  mosquit  o  el  soroll              
quan   s’obre   la   porta.   

Sincerament,  m’hagués  agradat  indagar  més  en  el  tema  del  so  i  la  música,  ja  que  és  quelcom                   
que  ajuda  molt  a  aconseguir  la  comicitat  en  una  pel·lícula  o  animació.  Malgrat  això,  no                 
disposava   del   temps   suficient   per   aprofundir   més   en   el   tema.     

     9.8.   Link   de   l’animació   acabada   

Link   de   l’animació   acabada:    https://www.youtube.com/watch?v=WUDe0L7Se_I     

  

  

195   

https://www.youtube.com/watch?v=WUDe0L7Se_I


      9.9.   Mostro   la   meva   animació   a   públics   de   diverses   edats   

Per  poder  comprovar  la  meva  hipòtesi,  necessitava  mostrar  el  meu  curtmetratge  a  un  públic                
d’edats   diverses.   

Per  això,  vaig  decidir  passar  l’animació  a  les  tres  classes  de  primer  de  primària  i  de                  
secundària;  i  a  les  dues  aules  de  primer  de  batxillerat  del  meu  centre  escolar,  per  observar  la                   
seva   reacció.   Quan   el   vídeo   s’acabés,   els   hi   faria   dues   preguntes:   

1)  Quantes  de  vosaltres  han  trobat  graciós/os  el  curtmetratge/l’animació/els  dibuixos            
animats?   Si   us   plau,   aixequeu   la   mà.   

  

2) Quina   part   heu   trobat   més   graciosa?   Per   què?   

Ja  que,  com  he  comentat  anteriorment,  no  vaig  poder  aprofundir  en  el  tema  del  so,  vaig  optar                   
per  reproduir  la  meva  animació  amb  so  a  una  classe  i  sense  a  l’altra  (la  tercera  podria                   
escollir).  D’aquesta  manera,  podria  observar  si  aquest  factor  realment  influeix  en  la  forma  de                
veure   i   entendre   el   curtmetratge.   

Tanmateix,  degut  a  què  portaven  la  mascareta  per  prevenció  a  la  Covid-19,  no  vaig  poder                 
veure   clarament   les   seves   expressions   facials.     

Les   aules   de   primer   de   primària   

1r   A   

Aquesta   classe   va   visualitzar   l’animació   amb   so.   

Catorze  de  vint  nenes  (14/20)  van  trobar  l’animació  graciosa.  A  més  a  més,  vaig  poder                 
escoltar   el   riure   d’algunes   mentre   el   vídeo   es   reproduïa.     

El  que  van  trobar  més  graciós  va  ser  la  part  on  el  grup  de  mosquits  persegueix  a  la  nena  al                      
final  del  curtmetratge.  També  els  van  fer  riure  les  expressions  de  la  protagonista  i  quan                 
aquesta   s’empastifa   la   cara   de   pastís.     

No   em   van   saber   justificar   perquè   era   graciós.   
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1r   B   

Aquesta   classe   va   escoltar   l’animació   inicialment   sense   i   després   amb   so.   

La  primera  vegada,  les  nenes  estaven  molt  callades  quan  s’estava  reproduint  el  vídeo.  Tot  i                 
això,  quan  els  vaig  preguntar  si  els  havia  fet  riure,  em  van  respondre  que  sí  i  totes  van  aixecar                     
la  mà  (20/20).  Ara  bé,  quan  van  visualitzar  el  curtmetratge  amb  so,  es  podien  escoltar  grans                  
rialles  i  petits  somriures.  I,  quan  els  vaig  tornar  a  preguntar  a  qui  li  havia  fet  gràcia,  tota  la                     
classe  va  tornar  a  aixecar  la  mà  (20/20).  Tant  els  va  agradar  que  quan  vaig  marxar,  van  voler                    
tornar   a   visualitzar-lo.   

Les  parts  que  van  trobar  més  gracioses  són  quan  la  nena  fa  els  ulls  petits  (les  seves                   
expressions  facials),  quan  aquesta  s’embruta  la  cara  i  quan  els  mosquits  la  persegueixen.  A                
més   a   més,   una   alumna   em   va   comentar   que   el   que   li   havia   fet   gràcia   era   el   so   en   si.   

Com  a  1rA,  les  nenes  no  em  van  saber  justificar  perquè  específicament  aquests  moments  els                 
havien  fet  gràcia.  Però  jo  considero  que  el  so  és  el  que  va  marcar  una  gran  diferència  en  la                    
forma   de   veure   l'animació.     

1r   C   

Aquesta   aula   va   visualitzar   l’animació   amb   so.   

Totes  les  nenes  de  la  classe  (20/20)  van  trobar  graciós  el  curtmetratge.  Aquesta  vegada,  però,                 
no  vaig  escoltar  tantes  rialles  com  a  1r  A  o  1r  B,  per  tant,  no  puc  assegurar  que  realment                     
aixequessin   la   mà   perquè   els   hagués   fet   riure.     

Les  parts  que  van  trobar  més  gracioses  van  ser  quan  la  nena  es  bufeteja  la  cara  i  quan  els                     
mosquits   empaiten   a   la   protagonista.     

Aquesta  classe  tampoc  em  va  saber  dir  perquè  trobaven  justament  aquestes  parts  gracioses  i,                
ja  que  són  les  mateixes  que  les  de  la  primera  classe,  vaig  considerar  que  era  pel  mateix  motiu                    
(les   expressions   i   els   crits).   
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Aquest  gràfic  mostra  el      
percentatge  del  nombre  de      
nenes  que  van  trobar      
l’animació  graciosa  ( color     
groc )  i  de  les  que  no  els  va         
acabar   de   fer   el   pes   ( color   blau )   

  

  

Les   alues   de   1r   d’ESO   

A  les  aules  de  primer  d’ESO,  vaig  decidir  passar  primer  l’animació  sense  so  i  llavors                 
tornar-la  a  passar  amb  els  efectes  sonors  afegits,  com  havia  fet  a  1r  de  primària  B.  Així  podria                    
veure   més   clarament   la   reacció   de   les   alumnes   envers   aquest   factor.   

1rA   

1) Sense   so   

La  primera  vegada  que  vaig  passar  el  curtmetratge,  encara  que  fos  sense  so,  es  van                 
poder  escoltar  molts  riures.  Un  cop  el  van  haver  vist,  els  vaig  preguntar  a  quantes  els                  
havia  fet  riure  i  el  resultat  va  ser  bastant  sorprenent:  a  21  de  28  nenes  els  havia                   
semblat   graciós.   

El  que  els  va  fer  més  gràcia  van  ser  les  expressions  facials  de  la  nena,  quan  pega  a                    
l’avi   i   s’empastifa   la   seva   cara   i   l’escena   on   apareix   l’ancià   rient.     

2) Amb   so   

Aquesta  vegada,  encara  es  van  poder  escoltar  més  riures  que  a  la  primera  reproducció                
i,  quan  els  vaig  preguntar  a  quantes  els  havia  fet  riure,  totes  menys  una  nena  van                  
aixecar   la   mà   (27/28).   

Les  parts  que  van  trobar  més  gracioses  van  ser  les  mateixes  que  les  de  la  visualització                  
sense   so,   però   amb   la   persecució   final   afegida.   
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Un  cop  vaig  haver  passat  els  dos  vídeos,  els  vaig  demanar  si  em  podien  justificar  per  què                   
justament  aquests  moments  del  curtmetratge  eren  els  que  havien  trobat  graciosos.  Ara  bé,  no                
em  van  saber  dir  per  què  exactament  però  sí  que  em  van  comentar  que  el  so  era  l’element  que                     
havia   fet   l’animació   encara   més   graciosa   del   que   ja   era.   

1rB   

1) Sense   so   

En  aquest  grup  és  on  vaig  escoltar  més  rialles  quan  els  vaig  passar  l’animació  sense                 
so.  Ara  bé,  només  van  aixecar  la  mà  25  de  29  noies,  menys  en  comparació  a  1r  d’ESO                    
C   (vegeu   a   continuació).   

El  que  els  va  fer  més  gràcia  van  ser  les  expressions  facials  de  la  nena,  els  moments  en                    
què   apareixia   l’avi   i   les   cares   que   feia   el   mosquit.   

2) Amb   so   

Quan  van  escoltar  l’animació  amb  so,  va  haver-hi  una  explosió  encara  més  gran  de                
rialles,  especialment  al  final.  A  més  a  més,  aquesta  vegada  van  aixecar  totes  la  mà                 
excepte   una   alumna   (28/29).   

Els  moments  que  havien  trobat  graciosos  eren  els  crits  de  la  nena,  del  mosquit  i  el                  
riure   final   de   l’avi.   Bàsicament,   en   aquesta   ocasió   el   que   els   havia   fet   riure   era   el   so.   

Les  nenes  de  1r  B  no  em  van  saber  dir  exactament  per  què  els  havien  fet  riure  aquests                    
moments.  Tan  sols  em  van  comentar  que  el  soroll  havia  millorat  molt  l’animació  i,  per  això,                  
aquestes   parts   eren   gracioses.   

1rC   

1) Sense   so   

A  l’hora  de  passar  l’animació  sense  so,  vaig  poder  sentir  alguna  rialla,  però  no  se                 
n’escoltaven  tantes  com  a  1r  A  o  a  1r  B.  Com  a  les  altres  classes,  els  vaig  demanar                    
que   aixequessin   la   mà   aquelles   que   havien   rigut   i   24   de   27   noies   van   aixecar   el   braç.   

Els  moments  que  van  trobar  més  graciosos  van  ser  quan  la  protagonista  pica  amb  el                 
matamosques  el  cap  de  l’avi  i  quan  aquest  surt  rient  al  final.  A  més  a  més,  em  van                    
comentar   que   les   expressions   de   la   nena   eren   molt   gracioses.   
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2) Amb   so   

Quan  vaig  passar  el  curtmetratge  amb  so  es  van  poder  escoltar  molts  de  riures,                
especialment   al   final.   Aquesta   vegada,   26   de   27   noies   van   aixecar   la   mà.   

Les  parts  que  van  trobar  més  gracioses  són  les  mateixes  que  la  vegada  que  van                 
visualitzar   l’animació   sense   so.   Ara   bé,   en   aquesta   ocasió   els   van   fer   encara   més   riure.   

Em  van  justificar  que  els  havia  fet  gràcia  per  la  combinació  de  les  expressions  de  la                  
protagonista   amb   el   so.   

  

  

Aquesta  és  la  representació      
gràfica  del  nombre  de  nenes  que        
van  riure  ( color  groc )  i  de  les         
que  no  ( color  blau )  quan  vaig        
passar   l’animació   sense   so.   

  

  

El  segon  gràfic,  en  canvi,  ens        
mostra  les  mateixes  dades  que       
l’anterior  però  de  la  vegada  que        
vaig   passar   l’animació   amb   so.   
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Les   aules   de   1r   de   batxillerat   

A  batxillerat,  només  vaig  poder  fer  una  classe,  ja  que  a  l’altra  vam  tenir  certs  problemes                  
tècnics.   L’única   aula   que   vaig   visitar   va   escoltar   l’animació   amb   so.   

1r   A   

Les  noies  d’aquest  grup  no  van  riure  en  cap  moment,  només  es  podia  escoltar  una  petita  rialla                   
de  tant  en  tant.  Tot  i  això,  quan  els  vaig  demanar  que  aixequessin  la  mà  aquelles  a  qui  els                     
havia  fet  gràcia,  26  de  36  noies  van  aixecar  el  braç.  Potser  no  havien  rigut  per  fora,  però  per                     
dins   sí   que   trobaven   el   curtmetratge   divertit.   

El  que  van  trobar  especialment  graciós  va  ser  el  final,  quan  apareix  l’avi  i  riu  de  forma                   
exagerada.  Em  van  comentar  que  els  havia  fet  gràcia  el  to  del  riure  de  l’ancià,  per  tant,  el  so                     
era   l’element   que   havien   trobat   més   humorístic.   

  

Dades  representades  en  forma  de       
gràfic  ( Groc :  les  que  van  alçar  la         
mà.   Blau :  les  que  no  van  alçar  la          
mà).   
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GRÀFIC   GENERAL   

Visualització   de   l’animació   amb   so   

  

  

  

  

  

  

  

  

Total   de   noies   que   van   visualitzar   l’animació:     180   

VERMELL :   nenes   que   no   van   riure   ( 19    nenes)   

LILA :   nenes   que   van   riure   ( 161    nenes)   
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           10.   CONCLUSIÓ   

L’objectiu  d’aquesta  recerca  era  verificar  la  meva  hipòtesi,  la  qual  vaig  presentar  a  l’inici  del                 
treball:   

Sóc   capaç   de   produir   una   animació   2D   digital   còmica?     
  

Puc  transmetre  la  comicitat  a  través  d’una  simple  anècdota,  exagerant-la  fins  al  punt               
que  aconsegueixi  fer  riure  a  la  gent.  El  més  important  és  una  bona  història  i,  la  resta                   
d’elements   l’acompanyen   per   aconseguir   un   resultat   millor.   

  
A  la  introducció,  vaig  marcar-me  una  sèrie  d’objectius  per  comprovar  si  el  meu  raonament                
era  encertat.  Primer  de  tot,  vaig  investigar  l’origen  de  l’animació,  el  seu  procés,  tècniques  i                 
característiques.  Llavors,  vaig  estudiar  la  comicitat  i  els  seus  tipus,  centrant-me  sobretot  en               
l’àmbit  de  l’humor  físic  i  disseny  de  personatges.  A  més  a  més,  vaig  analitzar  5  curtmetratges                  
animats  còmics,  la  qual  cosa  em  va  ajudar  molt  a  distingir  quins  eren  els  elements                 
humorístics   que   tenen   en   comú   aquest   tipus   d’animacions.   
  

Un  cop  vaig  tenir  prou  coneixements  sobre  el  tema,  vaig  començar  a  realitzar  la  part  pràctica                  
del   treball   que   suposava   aplicar   tot   el   que   havia   après   a   la   producció   de   la   meva   animació.   

El  que  jo  considerava  més  important  en  la  transmissió  de  l’element  còmic  era  una  bona                 
història  basada  en  una  anècdota,  vaig  basar-me  en  els  resultats  d’una  enquesta  on               277

demanava  que  la  gent  m’expliqués  algun  moment  graciós  que  haguessin  viscut.  A  partir               
d’aquí,  vaig  escollir  la  idea  en  la  qual  es  basaria  la  meva  animació:  una  persecució  entre  una                   
nena  i  un  mosquit.  El  següent  pas  era  exagerar  aquest  primer  concepte  amb  l’ajuda  dels   “9                  
passos  per  escriure  un  sketch  de  comèdia”  inclosos  en  el  llibre   Cómo  orquestar  una  comedia                 
de   John   Vorhaus.     

A  més  a  més,  també  havia  de  pensar  minuciosament  quins  serien  els  elements  que                
acompanyarien  la  història  principal.   Primer  de  tot,  vaig  seguir  els  consells  de  dos               
professionals  en  el  tema  de  l’animació  i  disseny  de  personatges  ( BaM  Animation )  per  a                278

crear  els  protagonistes  del  meu  curtmetratge:  l’ús  de  formes  geomètriques  rodones,  colors              
llampants  i  alegres...  També  vaig  tenir  en  compte  les  expressions  facials  de  la  nena.  Les  vaig                  
analitzar  detalladament  perquè  fossin  tan  gracioses  com  fos  possible  i  vaig  estudiar  quina  era                
la   forma   adequada   de   comunicar   un   sentiment   a   través   dels   ulls   i   la   boca .     279

277  Consultar   Annex   2   
278  Veure   a   l’apartat      7.1.5.3.   Com   dissenyar   un   bon   personatge?   
279  Veure   a   l’apartat    9.5.3.   Inspiracions,   referències   i   plantilles   per   a   vinyetes   concretes   
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Finalment,  vaig  animar  tot  allò  que  havia  planificat,  agafant  com  a  referències  algunes               
plantilles,  i  confiant,  també,  en  les  meves  habilitats.  Quan  vaig  tenir  l’animació  acabada,               
vaig  afegir-li  el  so.  Des  del  principi,  havia  decidit  que  el  meu  curtmetratge  seria  mut  i  només                   
hi  hauria  efectes  de  so  i  música,  ja  que  ho  considerava  un  element  més  que  simplement                  
acompanyava   el   fil   de   la   història   del   curtmetratge.  

Un  cop  vaig  tenir  l’animació  acabada,  només  em  faltava  ensenyar-la  a  un  públic  d’edats                
diverses.  Aquesta  era  la  prova  definitiva  que  em  permetria  saber  si  la  meva  hipòtesi  era                 
encertada  o  no.  Com  hem  pogut  veure  a  l’apartat  anterior ,  vaig  passar  l’animació  als  cursos                 280

de   primer   de   primària,   de   primer   d’ESO   i   a   una   classe   de   batxillerat.     

A   primer  de  primària ,  un       
percentatge  molt  reduït  de  nenes  no        
va  trobar  l’animació  graciosa  (només       
6  de  60).  A  més  a  més,  és  important           
mencionar  que  totes  les  alumnes  de  la         
classe  que  van  visualitzar  l’animació       
primerament  sense  so,  van  aixecar  la        
mà  la  primera  vegada  que  van  veure         
el   vídeo.   

  

Els  moments  del  curtmetratge  que  primer  de  primària  (en  general)  va  trobar  més  graciosos                
són  quan  la  nena  és  perseguida  pels  mosquits  i  les  expressions  facials  de  la  protagonista.                 
Això  comprovava  que,  per  aquesta  franja  d’edat,  el  que  els  feia  riure  era  el  desenllaç  de  la                   
història   i   les   diferents   ganyotes   de   la   noia,   les   quals   acompanyen   la   trama   de   l’animació.   

A    primer   d’ESO ,   però,   el   so   sí   que   va   tenir   una   repercussió   important:   
  

  

  

Sense   so   Amb   so   

  

280Apartat    9.8 .   Mostro   la   meva   animació   a   públics   de   diverses   edats   
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Com  es  pot  observar  en  aquests  gràfics,  el  fet  d’escoltar  l’animació  sense  o  amb  so  va  influir                   
considerablement   el   nombre   de   nenes   a   les   quals   va   fer   riure.     
  

A  la  primera  visualització,  les  parts  del  curtmetratge  que  van  provocar  més  rialles  a  les  noies                  
de  1r  d’ESO  van  ser  aquelles  en  les  quals  apareixia  l’avi  i  les  expressions  de  la  protagonista.                   
Com  a  1r  de  primària,  això  em  confirmava  que  la  història  i  el  disseny  eren  dos  factors                   
importants.  Ara  bé,  quan  vaig  passar  l’animació  amb  so,  alguns  dels  moments  que  trobaven                
graciosos  van  variar.  Per  exemple,  els  crits  de  la  noia  i  el  riure  de  l’avi  del  final  són  parts  que                      
no   m’havien   comentat   la   vegada   anterior   i   estaven   relacionades   directament   amb   els   sorolls.   
A   més   a   més,   em   van   afirmar   que   era   molt   més   graciós   amb   els   efectes   sonors   afegits.   

  
  

L’aula  de  primer  de   batxillerat  va  ser  la  que  va            
riure  menys,  tot  i  mostrant-los  el  curtmetratge         
únicament  amb  so.  Això  em  demostrava  que         
l’edat  també  és  un  altre  factor  a  tenir  en  compte  a             
l’hora  d’idear  la  història  en  la  qual  es  basarà           
l’animació.   

El  moment  que  van  trobar  més  graciós  va  ser  quan  apareix  l’avi  al  final  i  riu  de  forma                    
exagerada.   La   seva   resposta,   doncs,   també   es   relacionava   directament   amb   el   so.   

Els  resultats  generals  que  vaig  obtenir  d’aquest  petit  estudi  van  ser  bastant  bons ,  però                281

rebel·laven  que  una  part  de  la  meva  hipòtesi  estava  equivocada.  Sí  que  és  cert  que  una  bona                   
història  és  un  factor  molt  important  a  l’hora  de  poder  transmetre  la  comicitat  a  través  de                  
l’animació,  però  els  altres  elements  no  es  queden  enrere.  El  disseny  de  personatges  i  les                 
expressions  facials  d’aquests,  han  tingut  una  gran  repercussió  en  tots  els  cursos,  fins  i  tot  més                  
que  la  història  en  sí.  A  més  a  més,  en  el  meu  raonament  excloc  parcialment  el  tema  del  so.                     
Ara  bé,  després  d’haver  presenciat  el  gran  canvi  que  aquest  suposa,  em  veig  obligada  a                 
rectificar  i  afirmar  que,  efectivament,  es  tracta  d’un  element  clau  a  l’hora  de  transmetre  la                 
comicitat.  Altrament,  a  l’hora  de  formular  la  meva  hipòtesi  tampoc  vaig  tenir  en  compte  el                 
tema  de  l’edat.  La  percepció  de  la  persona  sobre  la  comicitat  varia  a  mesura  que  es  fa  gran,                    
per  això,  a  les  noies  de  primer  de  batxillerat  no  els  va  fer  tanta  gràcia  com  a  les  de  primer  de                       
primària  o  primer  d’ESO.  Si  hagués  d’escollir  una  franja  d’edat  a  la  qual  anés  dirigida  la                  
meva  animació,  seria  d’entre  8  i  14  anys.  Per  una  banda,  perquè  són  capaços  d’entendre                 
millor  què  està  passant  en  el  curtmetratge  que  persones  d’edats  inferiors  i,  per  altra,  perquè  la                  
seva  percepció  de  les  situacions  còmiques  és  més  simple  i  innocent  que  la  de  persones  d’edat                  
superior.   

281  Consultar   gràfic   general   pàg.   
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ANNEXOS   
  

ANNEX   1:     Entrevista   a   Jordi   Oñate   
  

Jordi  Oñate  treballa  pels  estudis  de   Disney  Pixar  i  està  especialitzat  en  l’animació  d’efectes                
especials   CGI.     
  

Em  va  semblar  una  molt  bona  oportunitat  entrevistar  a  un  professional  en  el  món  de                 
l’animació  (encara  que  fos  d’efectes  especials),  per  contrastar  tota  la  informació  que  havia               
obtingut  a  través  de  la  bibliografia  amb  els  coneixements  d’una  persona  especialitzada  en  el                
tema.  A  més  a  més,  ja  que  una  part  del  meu  treball  se  centra  en  l’animació  còmica,  vaig                    
decidir  demanar-li  algun  consell  sobre  com  puc  fer  arribar  la  meva  idea  al  públic.   Certament,                 
les  seves  respostes  em  van  ajudar  molt  per  acabar  d’entendre  i  assimilar  la  informació  que                 
havia   recopilat,   i   per   aconseguir   introduir   l’element   humorístic   al   meu   curtmetratge.   

Entrevista   completa:   

Bon  dia/tarda,  el  meu  nom  és  Martina  Pou  i  estic  realitzant  el  treball  de  recerca  sobre                  
l’animació  digital.  M’agradaria  que,  si  té  temps  i  li  sembla  bé,  ja  que  és  un/a                 
professional  en  aquest  tema,  em  pogués  respondre  a  unes  preguntes  sobre  què  és               
l’animació,  el  seu  procés  i  la  importància  de  tots  els  elements  que  s’han  de  tenir  en                  
compte   a   l’hora   d’animar.   

  
1-Primer  de  tot,  per  fer  una  animació  ja  sigui  pel  mètode  tradicional  o  digital,  és                 
essencial  escriure  primer  el  guió  i,  més  tard,  preparar  l’ storyboard .  Em  podria  explicar               
el   perquè   de   la   seva   importància?   
  

Abans  de  començar  a  animar,  posar  el  color  als  paisatges  o  fer  el  disseny  dels  personatges,  és                   
necessari  saber  la  història  per  poder  dibuixar  la  pel·lícula  tal  com  la  vol  el  Director.  El  guió                   
ajuda  els  treballadors  a  tenir  una  idea  més  exacte  de  com  serà  la  història.  És  com  llegir  un                    
llibre,  a  mesura  que  segueixes  el  relat  et  vas  imaginant  com  són  els  personatges  i  com  serà  el                    
món   que   el   director   vol   representar.   
  

El  guió  i  l' storyboard  és  el  medi  més  ràpid  per  compartir  aquesta  idea  amb  gran  detall.  Si                   
comencéssim  a  animar  directament,  es  trigaria  més  i  no  es  tindria  una  idea  general  de  com                  
pot   quedar.   El   guió   passa   per   diverses   revisions   fins   que   queda   com   el   director   se   l'imagina.   
  

2-Dins  de  l’animació  digital,  quina  és  la  tècnica  més  senzilla  d’utilitzar  per  una  persona                
que  té  poca  experiència  en  aquest  àmbit,  i  quins  programes  d’animació  gratuïts              
recomana?   
  

En  el  món  digital  podem  dir  que  tenim  3  tècniques:  la  vectorial,  el  3D,  i  el  Motion  graphics .                    
Totes  tenen  gairebé  les  mateixes  dificultats  d'aprenentatge.  En  totes  és  necessari  aprendre  la               
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part  tècnica  de  l’ordinador  i  també  la  part  artística  per  poder  fer  una  bona  animació.  Potser  en                   
el   motion  graphics  és  més  complicat  perquè  hi  ha  més  elements  tècnics  que  en  els  altres,  però                   
al  final  el  més  important  és  saber  executar  la  part  artística.  Si  ets  bo  en  el  teu  camp,  quina                     
tècnica   utilitzis   és   irrellevant.     
  

Cada  empresa  té  variants  diferents  del  mateix  programa  i  quasi  sempre  tens  un  parell  de                 
setmanes   d'aprenentatge   abans   no   comences   amb   la   producció   de   plans.   
  

El  programa  que  es  fa  servir  més  és  el   Maya .  El  problema  és  que  la  llicència  és  força  cara,  tot                      
i   que   a   vegades   tenen   programes   per   estudiants   que   ofereixen   un   preu   reduït   o   inclús   gratuït.   
  

Com  a  programa  totalment  gratuït  tens  el  Blender .  Està  fet  per  una  comunitat  d'entusiastes  del                 
3D  que  volen  que  tothom  pugui  accedir  a  aquest  tipus  de  programes.  És  molt  complet  i  amb                   
munt   de   tutorials   per   poder   aprendre.   

  
3-Creu  que  el  mercat  disposa  de  bona  oferta  de  programes  d’animació  que  no  siguin  de                 
pagament?     
  

La  veritat  és  que  no  existeixen  gaires  programes  gratuïts,  però  hi  ha  moltes  ajudes  per  part  de                   
les  empreses  que  creen  el  software  perquè  tothom  els  pugui  utilitzar.  Gairebé  totes  tenen  una                 
versió  gratuïta  que  permet  a  la  gent  que  just  comença  a  aprendre  el  necessari  per  poder  fer-se                   
una   idea   de   com   funciona   el   3D.   
  

4-El  món  de  l’animació  engloba  creativitat,  actuació,  art,  edició…  Tots  són  components              
que  també  són  necessaris  per  a  la  producció  d’una  pel.lícula  de  personatges  reals.  Així,                
quina  seria  la  diferència  principal  entre  el  resultat  de  la  producció  d’una  escena  que  es                 
crea  a  partir  de  la  superposició  d’imatges  i  la  que  és  representada  per  persones?  Hi  ha                  
diferències   en   el   que   es   vol   transmetre?   
  

La  diferència  principal  és  a  l'hora  de  crear  un  pla.  Amb  la  imatge  real,  tots  els  departaments                   
creen  el  pla  al  mateix  temps.  Els  actors,  vestuari,  llums,  fons  i  efectes  especials,  estan  a                  
l'escenari  gravant  tots  junts  quan  el  director  crida  "acció".  En  l'animació,  els  departaments               
creen  el  pla  en  dies  diferents.  Primer  de  tot  es  modelen  els  fons  i  personatges.  Un  cop  estan                    
acabats  es  mouen  els  personatges  i,  seguidament,  s’afegeixen  la  llum  i  els  efectes.  Tot  passa                 
en  el  transcurs  d'unes  setmanes.  L'avantatge  és  que  es  té  més  control  sobre  el  pla  final,  però  al                    
mateix  temps  es  perd  la  col·laboració  instantània  de  tots  els  departaments  que  té  la  imatge                 
real.   Així,   la   producció   també   és   més   ràpida,   i   per   tant   el   cost   és   més   barat.   
  

5-La  música  i  el  so  són  uns  altres  elements  essencials  dins  l’animació.  Ens  permeten                
donar  vida  a  l’escena  com  també  despertar  diferents  emocions  a  l’espectador.  Ara  bé,               
aquests  entrarien  en  joc  després  d’haver  creat  l’ storyboard ,  el  disseny  dels  personatges  i               
els  escenaris.  Més  tard,  s'introduirà  el  so  i  la  música  i,  per  últim,  tots  aquests  elements                  
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es  combinen  a  l’animatica  o  al  carret  leica.  Tot  i  així,  hi  ha  diferents  animacions  on                  
primer  es  construeix  l’animació  i  després  s’inclou  la  banda  sonora  i  el  doblatge.  Quin                
seria   l’ordre   més   senzill   i   fàcil   de   treballar?   
  

La  banda  sonora  i  el  so  es  creen  al  final  de  la  producció  de  qualsevol  pel·lícula,  tant  d’imatge                    
real  com  d’animació.  Un  cop  els  actors  han  fet  la  seva  feina  i  l'edició  de  la  pel·lícula  està                    
quasi  acabada,  s’introdueixen  els  elements  musicals.  Al  principi  de  la  producció,  però,  quan               
es  fa  el  visionat  en  l'estadi  de   storyboard ,  es  posa  una  banda  sonora  de  referència.  No  serà  el                    
so  que  sortirà  al  final,  però  ajuda  al  director  a  saber  més  o  menys  quina  serà  l'emoció  que                    
transmet   aquella   escena.   
  

En  el  cas  del  doblatge,  es  grava  un  cop  la  pel·lícula  està  finalitzada,  inclús  després  de  la                   
banda  sonora.  A  diferència  de  la  versió  original  on  les  veus  es  posen  al  principi,  cada  país                   
agafarà  el  producte  final  i  li  sobreposarà  les  veus  en  el  seu  idioma.  Com  que  els  animadors                   
necessiten  moure  els  personatges  i  fer-los  parlar,  els  diàlegs  es  graven  just  quan  el  guió  i                  
l’ storyboard    estan   ben   lligats.   Després   s’afegiran   els   efectes   de   so   i   la   música.   
  
  

6-Després  de  l’ storyboard ,  segons  el  que  he  investigat,  seguiria  la  bar-sheet,  el  layout  i  el                 
full  de  càmera.  Podria  explicar-me  en  què  consisteixen  i  el  perquè  de  la  seva                
importància?   
  

El   bar-sheet  és  un  full  on  s'apunten  els  moments  claus  del  diàleg.  És  com  un  petit  esbós  que                    
es  fan  els  animadors  per  saber  com  animaran  el  personatge  abans  no  es  posin  a  dibuixar.  En                   
aquest  full  hi  ha  escrits  els  fotogrames  que  dura  el  pla  enumerats  dins  d'una  taula  de  caselles.                   
A  cada  fotograma  o  grup  de  fotogrames,  escrivim  amb  les  nostres  paraules  com  volem  moure                 
el  personatge.  Per  exemple,  si  tenim  un  diàleg  que  diu  "Hola,  com  estàs",  que  dura  més  o                   
menys  20  fotogrames,  en  les  10  primeres  caselles  (que  representen  els  primers  deu               
fotogrames),  hi  posarem  que  el  personatge  aixeca  la  mà  i  la  mou  a  dreta  i  esquerra  per                   
saludar.     

  
El  layout  i  el  full  de  càmera  són  la  composició  del  pla.  Aquí  es  decideix  on  es  posa  la  càmera                      
dins  de  l'escenari,  si  estarà  al  mig  d'una  habitació  o  a  un  costat,  quins  elements  del  fons  es                    
veuran,  com  es  desplacen  els  personatges  i  si  la  càmera  s’ha  de  que  moure  per  seguir  els  seus                    
moviments.  És  important  saber   a  priori  tots  aquests  elements  perquè  a  l'hora  d'animar,  s'ha  de                 
tenir  en  compte  l'espai  que  envolta  els  personatges  i  quina  part  del  cos  es  veurà  (cos  sencer,                   
mig  cos,  primer  pla...).  Tenir  aquesta  estructura  ens  ajuda  a  saber  exactament  què  és  el  que                  
hem   de   dibuixar   abans   de   començar.     
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7-Un  altre  component  bàsic  per  a  la  bona  producció  d’una  animació  és  el  ritme  i  els                  
enregistraments  per  segon.  Com  se  sap  quin  és  el  nombre  d’enregistraments  correcte              
per   a   l’escena   que   es   vol   representar?  
  

Saber  els  enregistraments  per  segon  i  ritme  correctes  és  un  coneixement  que  s'agafa  amb  la                 
pràctica.  És  com  dibuixar.  Els  professors  t'expliquen  les  tècniques  de  perspectiva,             
proporcions,  llum,  etc.  Però  com  més  dibuixos  facis,  més  ull  tindràs  per  fer  una  bona  peça                  
d'art.  En  l'animació  ens  centrem  més  en  el  moviment.  Ens  fixem  en  quants  fotogrames                
necessiten  els  elements  per  moure's.  Ens  ajuda  moltíssim  mirar  referències  de  vídeos  perquè               
així  podem  analitzar  fotograma  a  fotograma  cada  enregistrament.  Un  altre  recurs  són  els  12                
principis  d'animació.  Aquests  principis  ens  permeten  "exagerar"  els  moviments  per  tal  que              
l'ull  els  registri  millor.  Si  copiéssim  el  moviment  que  volem  animar  exactament  igual  a  com                 
es  mou  a  la  vida  real,  l'animació  quedaria  "pobre",  sense  energia.  Els  12  principis  ens  ajuden                  
a  fer-ho  més  dinàmic.  Moltes  vegades,  el  ritme  ve  donat  per  l'estil  de  l’animació  que  es  vol                   
crear  per  un  projecte  en  concret.  Depèn  si  es  volen  moviments  més  ràpids  com  els  de   Bugs                   
bunny ,   o   més   calmats   com   les   animacions   antigues   de   Disney,    la   Bella   Dorment    per   exemple.   
  

8-Un  dels  objectius  del  meu  treball  és  produir  una  animació  còmica.  Té  alguna               
recomanació  sobre  com  han  de  ser  els  personatges,  quines  tècniques  haig  d’utilitzar  i               
com   fer   arribar   la   meva   idea   al   públic?   
  

Bona  pregunta,  tots  els  grans  directors  es  pregunten  el  mateix.  Com  fer  arribar  les  seves  idees                  
al  públic.  Tant  si  estàs  començant  en  el  món  de  l'animació  com  si  portes  un  munt  d'anys,  en  el                     
nostre  departament  sempre  estem  buscant  les  millors  formes  d’explicar  les  nostres  històries.              
Al   llarg   dels   anys   he   anat   anotant   mentalment   algunes   de   les   qualitats   que   ens   ajuden:   
  

Idees  simples:  com  més  simple,  més  fàcil  d'entendre  per  la  gent,  més  fàcil  d’executar  i  més                  
clara  la  idea.  A  Pixar  utilitzem  colors  fàcils  perquè  tots  els  espectadors  connectin  ràpidament                
amb  les  imatges.  Utilitzem  personatges  expressius  i  expliquem  històries  amb  les  quals  tothom               
pot   sentir-se   identificat.   
  

Recerca:  quan  tinguis  un  temari,  busca  referències  a  la  vida  real,  o  a  altres  pel·lícules.  En  el                   
cas  teu,  si  vols  fer  una  animació  còmica,  potser  mira't  monòlegs  de  comediants.  A  Pixar  es                  
fan  inclús  viatges  a  altres  països  per  captar  l'escènica  amb  més  precisió  (per  exemple  per  fer                  
Coco,   els   dissenyadors   van   passar   uns   dies   a   Mèxic).   
  

Pregunta  molt:  sempre  que  puguis  demana  ajuda.  Entre  els  animadors  estem  constantment              
ensenyant-nos  els  plans  per  poder  fer  les  animacions  cada  vegada  millor.  Potser  el  teu                
company   veu   alguna   cosa   diferent   que   tu   no   veus.   
  

Tècnica:  la  que  se't  doni  millor.  També  ha  de  ser  la  més  simple  per  tu.  Jo  mateix,  no  el  faria                      
amb  3D,  ja  que  és  necessari  tenir  coneixement  de  molts  departaments  (modelatge,  efectes,               
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rigging ,  il·luminació,  textures...).  Cadascun  d'aquests  es  triga  mesos  en  aprendre.  Només  si              
tinguéssis  un  equip  de  diverses  persones  en  series  capaç.  El  2D  és  més  fàcil  en  aquest  sentit                   
perquè   tots   aquells   departaments   es   combinen   en   només   un,   dibuixar.   
  

9-Per  animar,  s’han  de  tenir  en  compte  12  principis  que  van  ser  creats  als  anys  30  per                   
els  estudis  Disney,  unes  regles  bàsiques  que  es  van  utilitzar  en  aquella  època  com  a                 
fonament  per  crear  els  dibuixos  animats.  Avui  dia,  encara  es  conserven  però  hi  ha  hagut                 
certes  modificacions,  sobretot  pel  que  fa  a  l’animació  digital.  Quines  serien  aquestes              
variacions?   
  

Doncs  sembla  mentida  però  avui  en  dia  apliquem  els  12  principis  exactament  igual  que  quan                 
es  van  escriure  als  anys  30.   Squash  and  strech ,  anticipació,  staging,  arcs,   slow  in  and  outs...                  
Aquests  principis  poden  variar  amb  intensitat  per  crear  diferents  estils  d'animació.  A  Pixar,               
l'estil  és  més  realista  que  en  altres  companyies.  Així,  no  portem  a  l'extrem  cap  dels  principis.                  
Ara   bé,   per   crear   una   bona   animació   han   d'existir   a   la   pantalla.     
L'única  diferència  és  que  les  eines  que  utilitzem  són  diferents  de  les  que  s’usaven  fa  90  anys                   
enrere.  Aquestes,  ens  ajuden  a  aplicar  millor  els  principis.  Per  exemple,  el  de   Solid  drawing                 
que  diu  que  els  personatges  no  poden  perdre  ni  volum  ni  proporció;  amb  el  3D  és  molt  fàcil,                   
ja  que  el  model  del  personatge  està  dibuixat  dins  l'ordinador.  Els  12  principis  són  el  fonament                  
de  l'animació.  Els  homes  que  van  documentar-los  es  van  basar  en  els  seus  propis  estudis                 
mentre  creaven  les  pel·lícules  de  Disney.  Ells  es  fixaven  en  vídeo  referències  i  intentaven               
copiar-les  amb  exactitud,  però,  més  tard,  es  van  adonar  que  necessitaven  anar  una  mica  més  a                  
l'extrem  del  moviment  per  tal  que  es  veiessin  més  interessants.  I,  així  van  sorgir.  Jo  no  diria                   
que  hi  hagi  hagut  variacions,  si  més  no,  diferents  intensitats  a  l’aplicar-les  per  crear  estils                 
diferents.  És  com  una  recepta.  Li  poses  una  miqueta  més  de  sal  per  donar-li  més  gust,  però  els                    
ingredients   són   els   mateixos.   
  

10-Podria  descriure’m  detalladament  quins  serien  els  passos  a  seguir  per  realitzar  una              
animació  ben  feta?  Anteriorment  n’he  comentat  uns  quants  però  desconec  si             
professionalment  s’utilitza  un  altre  ordre,  o  si  aquest  varia  segons  l'estudi  que  produeix               
l'animació.   
  
  

Tot  comença  amb  una  història.  Qui  és  el  personatge  que  vols  animar?  Què  estava  fent  abans                  
d'entrar   en   escena?   Què   farà   quan   acabi   l'escena?   Què   pensa?     
El  més  important  per  fer  una  animació  és  intentar  fer  que  el  personatge  tingui  vida  pròpia,                  
que  en  veure'l,  sàpigues  què  està  pensant.  Si  només  movem  els  personatges  sense  sentit,  es                 
veurà  irreal.  En  canvi,  si  movem  el  personatge  depenent  del  que  estan  pensant,  es  crea  un                  
ésser   viu   que   té   sentiments   i,   d’aquesta   manera,   podrem   "sentir"   els   seus   estats   d'ànim.     
  

Un  cop  sabem  la  història  que  volem,  crearíem  l’ storyboard .  Aquest  ens  ajuda  a  veure                
l'animació  en  format   còmic .  Hi  posem  veus  i  música  provisionals  per  veure  el  sentiment  que                 
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ens  transmet.  Després,  si  l'animació  és  en  3D  faríem  el   Layout ,  el  posicionament  de  la                 
càmera.  En  el  2D,  el   layout  ve  donat  per   storyboard ,  tot  i  que  podríem  mirar  quins  elements                   
extres  s'haurien  d'afegir  com  ara  taules,  gots,  llibres...  Els  props  bàsicament  (elements  amb               
els  quals  el  personatge  podria  interactuar).  Un  cop  tenim  tots  aquests  elements,  ja  podem                
començar  a  animar.  És  important  mirar  referències  per  saber  com  és  aquest  moviment  en  la                 
vida  real  i  per  poder-lo  fer  semblant  perquè  es  vegi  correcte.  Començaríem  dibuixant  les                
posicions  dels  extrems  del  moviment.  Per  exemple,  si  una  persona  agafa  un  got,  dibuixaríem                
el  personatge  amb  la  mà  al  costat  del  seu  cos  i  després  amb  la  mà  a  prop  del  got.  Llavors,                      
ompliríem  els  fotogrames  que  hi  ha  entremig  aplicant  alguns  dels  12  principis.  Un  cop  acabat                 
el  moviment  del  personatge,  es  passaria  a  la  següent  fase  que  és  la  del  color.  En  el  3D  serien                     
els  il·luminadors  que  posen  llum  a  l'escena  per  crear  un  ambient.  En  el  2D,  es  pintarien  els                   
fons  i  els  personatges  amb  els  colors  adients.  Al  mateix  temps,  es  poden  afegir  efectes                 
especials  a  l'escena  com  ara  foc,  aigua,  roba  movent-se...  I,  finalment,  s'editaria,  que               
consisteix  en  agafar  tots  els  plans  i  ajuntar-los  en  seqüència.  En  aquest  pas,  podríem  retallar                 
alguns  fotogrames  d'alguns  plans  o,  fins  i  tot,  eliminar-ne  alguns  per  crear  una  seqüència                
fluida.   Al   final   de   tot,   s'afegiria   la   banda   sonora   i   els   efectes   de   so.   
  

Aquests  serien  els  passos  a   grosso  modo  que  totes  les  produccions  segueixen.  S'ha  de  tenir                 
present  que  no  tots  els  estudis  animen  les  seves  pel·lícules  d’aquesta  manera.  A  més  a  més,                  
l’ordre   també   canviarà   si   s'està   fent   en   diferents   estils.     
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ANNEX   2:    Enquesta   sobre   l’animació   còmica   

Com  explico  a  la  part  pràctica  del  treball,  vaig  realitzar  una  enquesta  per  recollir  idees  per  al                   
meu   curtmetratge.   

En  total,  vaig  recopilar  83  respostes,  més  de  les  que  m’havia  imaginat.  Certament,  no                
necessitava  que  molta  gent  respongués,  perquè,  com  he  dit  anteriorment,  l’objectiu  de              
l’enquesta   era   recollir   consells   o   idees   per   a   la   meva   animació.   

Aquesta   constava   de   7   preguntes,   la   majoria   d’argumentar,   en   relació   amb   l’animació   còmica.     

Primer  de  tot,  se  sol·licitava  l’edat   de  la  persona.  Ja  que  no  realitzava  cap  estudi  amb  aquesta                   
enquesta,  no  necessitava  que  la  població  a  la  qual  m’adreçava  fos  d’una  franja  d’edat                
concreta,  sinó  que  hi  hagués  varietat.  Ara  bé,  m’interessava  que  fos  gent  jove,  d’entre  12  i  35                   
anys   aproximadament.   

  

L’enquesta   comença   amb   la   següent   pregunta:   

Recordes  alguna  anècdota  graciosa  que  t'hagi  passat?  Si  en  saps  alguna,  podries              
explicar-la   breument?   

Aquesta  era  la  pregunta  més  important  de  totes  perquè  d’aquí  podria  sortir  la  història  en  la                  
qual   es   basaria   la   meva   animació.   Tot   i   això,   al   final   vaig   optar   per   utilitzar   una   idea   pròpia.     

(les   respostes   que   més   em   van   agradar   més   estan   escrites   a   la   pàg. 104 )   
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La  segona  pregunta  demanava  a  l’enquestat  que  escrivís  el  nom  d’alguna  sèrie  o  curtmetratge                
animat   còmic.   Això   em   serviria   per   veure   quin   tipus   d’humor   i   estil   artístic   agrada   a   la   gent.   

Coneixes  alguna  sèrie  de  dibuixos  animats  còmica?  Si  en  saps  alguna,  podries  escriure  el                
seu   nom?   (Pot   ser   alguna   sèrie   de   la   infància   o   un   curtmetratge   que   t'hagi   fet   riure)   

Les   respostes   que   es   van   repetir   més   són   les   següents:   

- Tom   i   Jerry     (10   respostes)   

-La   pantera   rosa    (5   respostes)   

- Looney   Tunes:   el   correcamins   i   el   coiot,   Bugs   Bunny...    (6   respostes)   

- Shin   Chan    (3   respostes)  

- Els   Simpson    (5   respostes)   

- Mickey   Mouse    (2   respostes)   

La  tercera,  demanava  a  la  persona  que  anotés  alguna  acció  quotidiana  que  es  pogués  exagerar                 
fins  a  adoptar  un  punt  còmic.  Aquesta  informació,  m’ajudaria  a  veure  quines  són  les  activitats                 
diàries  que  la  gent  troba  que  poden  ser  gracioses.  I,  si  les  trobava  adients,  en  podia  afegir                   
alguna   a   la   meva   animació.   

Quines  accions  (simples)  del  dia  a  dia  creus  que  es  poden  exagerar  fins  a  adoptar  un                  
punt   humorístic?   

La  resposta  que  es  va  repetir  més  (15  vegades  en  total)  va  ser:   Totes  (o  quasi  totes)  les                    
accions   del   dia.      

La  resta  eren  accions  concretes  com   llevar-se ,  anar  al  lavabo,  córrer ,   caminar ,             
entrebancar-se ...   
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La  següent  pregunta  la  vaig  formular  per  veure  quina  forma  de  fer  comèdia  considerava  la                 
gent  més  efectiva  (la  comicitat  de  gestos,  a  través  de  les  paraules  o  la  combinació  de  les                   
dues).  Aquesta  qüestió,  però,  més  que  per  ajudar-me  a  elaborar  la  meva  animació  (que  ja                 
havia  decidit  que  seria  muda),  era  per  comprovar  una  informació  específica  de  la  part  teòrica,                 
on  explico  que  la  comicitat  de  gestos  és  més  efectiva  que  la  verbal  però,  a  la  vegada,  menys                    
efectiva   que   la   combinació   de   les   dues.   

En  el  següent  gràfic,  es  pot  observar  que  la  majoria  de  la  gent  opina  que  els  dos  tipus  de                     
comèdia   combinada   són   la   forma   més   efectiva   de   fer   riure   a   la   gent.     

Quina  forma  de  fer  comèdia  consideres  més  efectiva:  a  través  de  les  paraules  o  a  través                  
dels   gestos?   

  

Les   dues   últimes   preguntes   feien   referència   a   la   creació   d’un   personatge   humorístic.     

D’aquesta  manera,  podria  veure  com  s’imagina  el  públic  al  protagonista  d’una  situació              
còmica   i   fer   servir   la   informació   per   a   dissenyar   els   meus   personatges.   

Com   dissenyaries   un   personatge   còmic?   Quins   són   els   trets   que   ressaltaries?   

La  majoria  de  les  respostes  proposaven  a  algú  simpàtic,  expressiu  i  amb  trets  facials                
destacables  (els  ulls  i  les  orelles  grans…).  L’exageració  de  l’altura  també  és  molt               
mencionada   (molt   alt   o   molt   baix)   i   insisteixen   en   mantenir   la   senzillesa.   
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A  l’hora  de  fer  el  disseny  dels  meus  personatges,  vaig  tenir  en  compte  alguns  d’aquests                 
elements,   sobretot   pel   que   fa   a   la   figura   de   l’avi.   

  

Quins   colors   utilitzaries   pel   disseny   del   personatge   anterior?   

Els  colors  més  sol·licitats  van  ser  el  vermell,  el  blau,  el  groc  i  el  verd.  Bàsicament,  colors                   
alegres   i   estridents,   que   cridin   l’atenció   de   l’espectador.   

Aquestes  respostes  també  les  vaig  tenir  en  compte  a  l’hora  de  posar  color  als  meus                 
personatges.   
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