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En primer lloc, i sense deixar-me ningú, vull expressar el 
més excels agraïment a totes aquelles persones que han 
facilitat la realització d’aquest treball.

A l’equip docent de professors del primer semestre per 
oferir-nos tan bons fonaments només iniciar el projecte. Als 
meus tutors Clara-Iris Ramos i Arnal Ballester, guies incon-
dicionals que, des d’una perspectiva objectiva i motivadora, 
l’han nodrit i fet possible.

Agrair també als meus pares la seva paciència i suport per-
petu, malgrat el temps que ha trigat a florir el projecte. I en 
especial, a Aina Guirao, per la seva gran ajuda i implicació 
fent-me costat tant en els bons moments com en els difícils.

Finalment destacar la meva gratitud a Marcel Pié i al seu es-
tudi Taller Estampa per haver compartit amb mi una petita 
part dels seus apreciables coneixements d’animació i brin-
dar-me la possibilitat de conèixer la seva forma de treballar.
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Origen, Evolució i Llegat.
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El projecte que s’ha desenvolupat en aquest Treball Final 
de Grau es un curt d’animació en dues dimensions.

Aquest projecte neix amb el propòsit de treballar en 
profunditat el procés de creació d’una animació i d’ex-
perimentar amb les capacitats expressives que ofereix, 
explorant d’aquesta manera els recursos que utilitza per 
transmetre emocions a través de la combinació entre la 
narrativa, la composició visual, el temps, el moviment i el 
so, fins a generar un vincle amb l’espectador.

Per tal de dur a terme la mencionada animació, s’ha re-
querit realitzar una exhaustiva investigació sobre dos 
factors principals. D’una banda, aprendre els processos 

CASTELLANO

INTRODUCCIÓ
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tècnics que caracteritzen la creació d’un curt en dues 
dimensions, quins passos es segueixen i quines meto-
dologies s’empren. D’altra banda, és important aprendre 
els sistemes per a conceptualitzar i transmetre missatges 
utilitzant el llenguatge no verbal.

Durant l’inici de la investigació s’ha dut a terme, junta-
ment amb una breu reflexió sobre la temàtica narrativa 
del treball, una selecció i una anàlisi de curts d’animació, 
que mantinguin relació amb els interessos anteriorment 
mencionats, per tal d’analitzar-los i fer-los servir com a 
referents per al desenvolupament del projecte.

El curt narra una breu història amb càrrega metafòrica 
protagonitzada per un personatge que actua com a ele-
ment desencadenant del seu propi cicle vital: naixement, 
creixement, llegat i mort. Aquest cicle, a més de ser una 
al·legoria de la vida, farà visible el transcurs evolutiu del 
personatge en el seu procés de creació: de l’esbós fins al 
seu acabat final. 

La finalitat de l’audiovisual en la seva globalitat és que 
l’espectador empatitzi amb el personatge, de manera 
que l’emoció el dugui a la reflexió.

Els objectius del projecte consisteixen, primordialment, 
en aprendre a realitzar un petit curt d’animació des de 
zero i, d’aquesta manera, “atorgar vida” a un personatge. 

En segon lloc, conéixer, utilitzar i experimentar amb al-
guns del recursos i eines que ofereix la producció d’una 
animació en dues dimensions, buscant narrar una petita 
història de ficció que mantingui una relació metafòrica 
amb la realitat i tractar d’emocionar l’espectador, de for-
ma que pugui gaudir tant si llegeix entre línies com si no.

En conclusió, dins d’aquestes premisses s’ha pretés sa-
ber una mica més sobre aquesta disciplina i poder fer un 
petit pas endavant dins el gran món de l’animació.
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Al llarg del desenvolupament del projecte i a partir de 
la investigació realitzada per dur-lo a terme, he pogut 
comprovar que l’animació representa un dels recursos 
expressius més complets. 

L’aprofundiment en aquesta disciplina m’ha permès des-
cobrir que són molt poques les limitacions que interve-
nen en el procés creatiu, i que permet moltes llibertats 
a l’hora de representar conceptes pel fet que qualsevol 
forma de produir imatges i qualsevol matèria que pugui 
ser fotografiada poden ser utilitzades per animar. 

En certa mida, l’animació porta inscrites les qualitats de 
la il·lustració respecte a la multiplicitat de recursos ex-

1. L’ANIMACIÓ COM A RECURS 
EXPRESSIU
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pressius, però incloent els paràmetres del temps, el mo-
viment i el so, els quals amplien molt considerablement 
les seves possibilitats comunicatives. És el llenguatge 
que té la capacitat d’aportar sensació de moviment a 
imatges, dibuixos, figures, retalls, objectes, persones, in-
fografies o qualsevol altra cosa que la creativitat pugui 
imaginar. De sobte, la combinació de les il·lustracions es-
tàtiques en una línia temporal genera la il·lusió de movi-
ment, provocant que aquestes prenguin vida i assoleixin 
personalitat.

Tal com s’ha introduït, l’animació desenvolupa un llen-
guatge propi, identificable amb altres formes de narració 
fílmica, i amb antecedents en la pintura, la fotografia i el 
cinema, considerats el seu suport tècnic. La seva com-
plexitat el constitueix com un objecte d’estudi: des de 
la mateixa perspectiva del dibuix a l’animació per mitjà 
d’elements tècnics molt precisos. 

Centrant la mirada en els inicis del cinema d’animació, 
cal destacar que és fruit d’un conjunt d’innovacions tec-
nològiques que parteixen del taumàtrop de John Ayrton 
Paris, datat el 1824. L’evolució d’aquestes tecnologies no 
ha cessat, fins al punt que en els nostres dies, el pre-
domini de la digitalització ha inundat l’entorn del cinema 
d’animació. Per aquesta raó,  els desenvolupaments que 
s’han dut a terme des de finals del segle XX, en lloc de 
ser mecànics han estat fonamentalment digitals. Aques-
ta evolució imparable de les eines ha portat a establir 

processos productius concrets, que també han anat 
canviant influïts per diferents factors, com el mercat o les 
modes. Però els condicionants i les limitacions de la tec-
nologia de cada moment els han marcat d’una manera 
determinant.  

Un dels moments en que el llenguatge a través del qual 
s’expressava l’animació va patir importants modificacions 
va ser quan es va poder integrar el so. En el moment que 
va esdevenir un llenguatge audiovisual, no bastava amb 
disposar d’un codi per expressar visualment el moviment 
sinó que també necessitava codificar els efectes sonors 
per fer-los comprensibles al públic i adequar-los als di-
ferents estils d’animació. La solució evident passava per 
copiar la realitat, però el cinema animat tendia a la cari-
catura. És per aquesta raó que ni el moviment ni el so, en 
la majoria d’ocasions, podien ser representats reproduint 
fidelment la realitat, de manera que el repte s’intensifi-
cava. És així com es va desenvolupar tot un llenguatge 
sonor que tenia la capacitat d’animar objectes inerts, de 
donar característiques antropomòrfiques a tota classe 
d’elements, i de dotar de so a un gran ventall de situaci-
ons que per si mateixes no en tenien o eren silencioses. 

Tots aquests factors han influït en la forma de narrar dels 
creadors d’animació en les diferents èpoques, però el 
fonaments del que s’entén com la correcta codificació 
del moviment no han estat pràcticament modificats amb 
l’evolució tecnològica. 
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Pel que fa a la creació de formes i moviments no existei-
xen limitacions, i segons el seu grau de realisme es clas-
sifiquen en dos categories per tal de facilitar l’anàlisi: les 
“realistes” i les “no realistes”, tal com sol dividir-se la pin-
tura en “figurativa” i “no figurativa”. Es consideren “realis-
tes” totes aquelles animacions que tracten de reproduir 
la realitat de la forma més fidel possible, i dins d’aquesta 
categoria s’inclourien les produccions de Disney, entre 
moltes altres. Per “no realistes” s’entenen els films que es 
preocupen més per a desenvolupar una estètica pròpia 
que aprofiti molt més els recursos que tenen a l’abast, en 
comptes d’optar per una fidelitat fotogràfica de la realitat. 

Alguns exemples d’aquest tipus d’animació els podem 
trobar en les produccions d’UPA (United Productions of 
America), o com a gran exponent, els curts de Norman 
McLaren.

Una de les lliçons que Norman McLaren va deixar com 
a llegat, és que existeixen infinites tècniques per a rea-
litzar animació que van més enllà dels familiars dibuixos 
animats. L’animador escocès és famós pels seus experi-
ments amb la imatge i el so, alguns dels quals consistien 
a dibuixar directament sobre la pel·lícula i inclús sobre 
la banda sonora, o raspar el cel·luloide per generar nous 
sons òptics1. Molts dels aspectes que ell va treballar van 
esdevenir posteriorment de summa importància per la 
indústria cinematogràfica, fins al punt que molts dels 
trucs, efectes i estils d’animació que avui en dia estem 

habituats a veure tant en el cinema com en la televisió 
són fruit d’experiments que McLaren va dur a terme al 
llarg de la seva vida. Tècniques com, l’animació amb foto 
fixa de persones, slow motion, el film estereoscòpic o la 
pixelació, una variant del stop motion en la que s’animen 
persones o objectes quotidians, van ser innovacions por-
tades per aquest gran referent. 

Norman McLaren representa un gran exponent del que 
actualment s’anomena com animació d’autor. Aquesta 
branca dins de la disciplina es presenta com una forma 
alternativa d’expressió artística, que rebutja els mètodes 
convencionals de producció i experimenta amb una in-
finitat de línies narratives i estètiques visuals. Busca és 
allunyar-se de les grans indústries, els seus milionaris 
costos de producció i la limitació creativa i artística a la 
qual està cenyida, fet que provoca que es presentin prin-
cipalment en el format de curtmetratges, a causa dels 
baixos costs de producció. Moltes d’aquestes noves es-
tètiques aconsegueixen diferenciar-se per tenir un enfo-
cament ben personal de l’autor, pel que fa a l’ús o inno-
vació de tècniques, per la línia gràfica que maneja o per 
la proposta narrativa-visual que planteja.

“L’animació no és l’art dels dibuixos que es mouen, sinó l’art 
dels moviments que es dibuixen.”
Norman McLaren

COS TEÒRIC

1 So òptic es refereix a un procés d’enregistrament de so cinematogràfic en el qual aquest es grava directament sobre la pel·lícula fotogràfica usual-
ment en el mateix rodet en el qual està la imatge, en un dels seus marges o entre les perforacions.
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1. L’ANIMACIÓ COM A RECURS EXPRESSIU

Imatge de Norman McLaren a l’estudi pintant a pluma i tinta sobre els fotogrames de la pel·licula.
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En aquest punt veurem i contrastarem dues escales dife-
rents de producció dins el món de l’animació. D’una ban-
da, contemplarem el treball en les grans produccions de 
Pixar, a través de la informació recollida en el seu cicle 
de conferències a CaixaFòrum durant l’exposició “Pixar, 
25 anys d’animació”. I d’altra banda, coneixerem la forma 
de treballar l’animació a petita escala amb l’entrevista re-
alitzada a Taller Estampa sobre les animacions d’autor i 
les petites produccions que realitzen com a estudi pro-
fessional.

2. SISTEMES DE TREBALL EN LA 
PRODUCCIÓ D’ANIMACIONS
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A. El treball a la gran productora d’animació. Pixar. 
El procés creatiu i l’error.

“L’animació per ordinador no la fan les maquines, la fan les 
persones, així com l’animació tradicional no la fan els llapis.” 

John Lasseter

Gran part de la meva recerca teòrica del projecte final 
consistia a aprendre el procés creatiu per a la realitza-
ció d’una animació. Afortunadament, va coincidir que en 
aquestes dates, Pixar estava exposant i donant una sèrie 
de conferències a CaixaForum de Barcelona amb motiu 
del seu 25è aniversari. Sense desaprofitar-ho, vaig assis-
tir a quatre de les sis conferències que es van impartir, 
on s’explicava molt bé quin era el seu procés creatiu i la 
seva metodologia de treball. 

Aquestes conferències anaven dirigides a un públic par-
cialment especialitzat en animació, i tractaven des dels 
seus inicis com a estudi fins a les diverses fases en el 
procés de creació que fan de les seves produccions una 
obra mestra. D’aquesta manera, les exposicions giraven 
entorn als mètodes de treball en les seves pel·lícules, el 
seu dia a dia i que els fa tan especials dins del món de 
l’animació. 

Per tal de fer una petita contextualització, Pixar és un 
estudi cinematogràfic d’animació per ordinador especi-

alitzat en 3D, situat a Califòrnia. Ha estat guanyador de 
7 premis Oscar de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques de Hollywood pels seus curtme-
tratges, llargmetratges i assoliments tècnics, i destaca, 
entre d’altres fets, per haver produït la primera pel·lícula 
comercial totalment realitzada per ordinador en 3D, Toy 
Story, estrenada l’any 1995. 

Durant la conferència del 26 de març de 2015 “La realit-
zació de l’animació per ordinador a Pixar”, impartida per 
Sergi Villagrassa, professor d’animació per ordinador de 
La Salle, es va desenvolupar detalladament el procés 
que estructura les produccions de la companyia. Aquest 
procés de disseny es divideix en els següents apartats:

• Guió
• Disseny de personatges
• Storyboard (Guió gràfic)
• Color script (Selecció de la gama cromàtica)
• Story Reel (Animática)
• Layout (Posició de la càmera i moviment del personatge)
• Crowd simulation (Simulació de multituds)
• Animació 3D
• Final lighting / Shading (Il·luminació)

Una de les curiositats que comentava era que el procés 
de treball sempre comença amb una idea que qualsevol 
treballador de l’equip pot explicar i ser valorada. Per als 
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dissenys inicials s’utilitzen principalment tècniques d’ani-
mació tradicional i tècniques pictòriques molt variades, i 
és amb la il·luminació i el color, basats en el color script, 
que s’inscriu el realisme i la càrrega emocional en les ani-
macions.

Per a animar els personatges es dissenyen esquemes 
esquelètics bàsics, que posteriorment s’integren en els 
models 3D. El software que principalment utilitzen és el 
següent:

• Renderman (Programa comercial de Pixar que usa per animar) 
• Prest (Moviment de càmera i personatges en temps real) 
• Marionet (Moviment de càmera i personatges en temps real) 
• Keyframing (Interpolació de fotogrames)

“L’art desafia la tecnologia, la tecnologia inspira l’art.” 

John Lasseter

Durant la conferència impartida per Jaume Duran, pro-
fessor de cinema i audiovisuals de la UB, es van expo-
sar els orígens de la companyia i del cinema d’animació 
per ordinador. Algunes de les dades més rellevants són 
que Pixar va néixer com a departament d’investigació de 
Lucasfilm, de manera que ja duia inscrit el seu caràcter 
experimental en els seus inicis. Les primeres animacions 

que van realitzar són principalment curts, fins a l’arribada 
de Toy Story, que va comportar grans innovacions en el 
món del cinema. Concretament, el film va ser guardonat 
amb un Oscar honorífic, doncs en aquell moment encara 
no hi havia un gènere específic per premiar el cinema 
d’animació.

Els següents títols corresponen a les primeres producci-
ons de Pixar:

• The adventure of André and Wally B. (1984) John Lasseter.
Curtmetratge d’animació. El “primer curt de Pixar” però en-
cara es Lucasfilm.

• Luxo Junior (1986) John Lasseter.
Primer curt amb Steve Jobs. Personificació dels objectes 
amb característiques d’animació tradicional.

• Knick Knack (1989) John Lasseter.
Quart curt, el primer que guanya un Oscar.

• Toy Story (1995) John Lasseter.
Primer film íntegre en ordinador.

Un dels factors importants a remarcar es el paper que 
han jugat els curts d’animació dins de les grans produc-
cions de la companyia. En l’animació per ordinador, el 
treball de preproducció pren una importància decisiva, 
de manera que no han abandonat mai els curts com a 

COS TEÒRIC
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recurs per a l’experimentació. De fet, cada llargmetratge 
que estrenen va sempre acompanyat d’un curt, realitzat 
per a dur a terme proves i analitzar possibles aplicacions, 
afavorint d’aquesta manera una constant innovació en el 
camp. Aquesta concepció experimental del format curt 
suposa un recurs interessant a tenir en compte.

Un altre fet remarcable, que repetien molt durant les 
conferències, és la importància que té l’error durant el 
procés de creació.

El procés creatiu de Pixar és únic i inigualable, però hi 
ha moltes coses que els hi surten malament, igual que a 
qualsevol humà. La diferència recau en com es compor-
ten davant aquests errors. El que aquesta gran empresa 
deixa molt clar és que els errors formen part del procés i 
que és gairebé obligatori equivocar-se per poder millorar 
i progressar en una producció creativa. Una de les coses 
que mencionaven en una de les conferències i que em 
va cridar molt l’atenció és el fet que ja saben que s’equi-
vocaran en algun moment, així que esperen i desitgen 
sempre que els passi el més aviat possible, ja que un 
error a mitjans o finals d’una producció podria suposar un 
enrenou molt més caòtic que si succeís al principi.

Ningú no crea coses noves sense cometre cap error. 
L’important i la diferència entre el fracàs i l’èxit està fo-
namentalment en la perseverança, és a dir, en trobar 
l’error, entendre’l i saber-lo millorar. Segons Ray Feeney, 

director d’efectes visuals de l’empresa, “cap companyia 
fa les coses sense errors. La diferència és que els erros 
de Pixar son entesos, trobats, liderats i reemplaçats per 
alguna cosa millor”.  

Conscients d’aquest factor, podem dir que  equivocar-se 
pot tenir una gran part positiva en un procés de treball, 
fins i tot pot ser la causa d’una progressiva transformació 
que acabi portant el projecte cap a un camí molt més 
potent e innovador, que en un principi no es veia.

Ed Catmull, fundador de l’empresa, deia que les coses 
sortiran malament quan ets el primer en fer quelcom nou 
i no s’ha de tenir por i fer-se enrere, senzillament cal tro-
bar la manera de portar-ho.

El procés creatiu és també experimentar, i qualsevol ex-
periment pot sortir malament. Gràcies a aquest error, ob-
tens coneixements i el repte de millorar per tal que acabi 
sortint bé. Per tant, el pitjor que es pot fer és pensar que 
un error és un fracàs absolut i abandonar. L’únic que està 
fent aquest error es obrir-te portes a fer-ho millor.

Qualsevol procés creatiu pot començar sent molt medi-
ocre i pobre però per això està el concepte d’evolució; el 
repte és mantenir l’idea base i anar fent créixer el projecte 
ajustant el que es pot fer amb el que no es pot, cometent 
errors, corregint-los i anar deixant que això construeixi el 
que acabarà sent el resultat final.

2. SISTEMES DE TREBALL EN LA PRODUCCIÓ D’ANIMACIONS



John Lasseter menciona que cada pel·lícula ha estat la 
pitjor en el món durant el seu desenvolupament, però 
confien en el seu procés i no es preocupen per això ni di-
uen que no funciona, senzillament segueixen endavant.

Així que no es tracta de mai fracassar sinó d’aixecar-se 
cada cop que es fracassa, de revisar el procés de treball 
que es va fent tot els dies i d’assumir riscos i experimen-
tar. Les coses no han de sortir perfectes la primera ve-
gada.

Una dada curiosa és que a les oficines de Pixar es pot 
trobar una galeria completa amb l’exhibició de molts 
personatges fallits que motiven l’equip de l’empresa a la 
exploració i la presa de riscos durant el procés creatiu 
d’una nova producció.

Per sorprenent que sembli, a aquesta factoria hi ha gai-
rebé tants artistes treballant amb mitjans artístics tradici-
onals, com ara el dibuix, la pintura i l’escultura, com amb 
mitjans digitals. I és que a l’exposició que acompanyava 
el cicle de conferències, es podia trobar un immens ma-
terial gràfic desenvolupat completament a mà amb tèc-
niques tradicionals, en les quals es recolza tot el procés 
digital posterior.

La gran quantitat d’obres artístiques que els equips hu-
mans creen per a cada film surt molt poques vegades 
de l’estudi però la pel·lícula, que un cop acabada dóna 
la volta al món, no seria possible sense aquests mitjans 
analògics.

Les noves tecnologies no eclipsen pas les tècniques tra-
dicionals sinó que les complementen.

COS TEÒRIC

Concepte de Harley Jessup per a Monsters Inc. Gouache, tinta i retolador en una fotocopia de llapis sobre paper.
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2. SISTEMES DE TREBALL EN LA PRODUCCIÓ D’ANIMACIONS

Imatge presa durant la conferència “La realització de l’animació per ordinador a Pixar” a CaixaFòrum.
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Fragment de storyboard realitzat per Joe Ranft a llapis i tinta de la pel·lícula Toy Story. 
Fotografia presa durant l’exposició de Pixar a CaixaFòrum.

COS TEÒRIC
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Fragment de Color script realitzat per Daisuke Tsutsumi amb pintura pastel de la pel·lícula Monsters University. 
Fotografia presa durant l’exposició de Pixar a CaixaFòrum.

2. SISTEMES DE TREBALL EN LA PRODUCCIÓ D’ANIMACIONS
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B. Com es treballa l’animació en les petites produc-
cions. Taller Estampa.

Després de la investigació sobre com es treballa l’anima-
ció a gran escala i tenint en compte el tipus de projecte 
a desenvolupar, és necessari establir una recerca més 
directa i personal amb la petita producció.

Aprofitant que han estat uns dels causants del fet que 
quedés captivat per l’animació tradicional i decidís realit-
zar un treball d’aquesta disciplina artística com a projecte 
final de grau, veig l’oportunitat d’elaborar una entrevista 
per tal de conèixer una mica més en profunditat la forma 
de treballar de Taller Estampa.

Taller Estampa es un estudi professional dedicat al gra-
fisme, la il·lustració, l’animació i la programació multimè-
dia. Format per Roc Albalat, grafista, Pau Artigas, progra-
mador i Marcel Pié, realitzador i professor universitari.2

Concretament, realitzo l’entrevista a Marcel Pié Barba, 
dissenyador i animador de l’empresa que, juntament 
amb Pau Artigas, imparteix classes de l’assignatura Nar-
ració Visual a l’Escola Massana. El seu interès es centra 
en el camp de l’animació experimental i els seus treballs 
s’han vist projectats en diversos festivals i museus com 
ara el MACBA, Laboral, CCCB o Caixa Forum.3

A continuació exposo l’entrevista:

1. Quines són les possibilitats i qualitats expressives 
que t’aporta l’animació? (En comparació amb altres llenguat-
ges visuals i narratius)

Per començar, l’animació és cine, la qual cosa ens apor-
ta temps i espai; això és un dels termes definitoris del 
cinema. No és un ‘objecte/postura’, no és un objecte/
situació sinó que és un objecte en constant moviment i 
constant canvi, en constant modificació. I que, a més, es 
mira recorrent un temps i, molt sovint, un espai; un espai 
fictici que crea l’animació o l’audiovisual que hagis creat, i 
el temps que duri la peça. Evidentment això no és intrín-
sec del gènere però si que és una gran diferència.

Després, moltíssimes altres coses, hi ha, també, una ca-
racterística de l’animació i de l’audiovisual que no tenen, 
evidentment, la il·lustració, la literatura que és la incorpo-
ració d’imatge i so. El so no existeix en la il·lustració o en 
la literatura.
 
Nosaltres hem treballat molt sovint amb l’animació en 
combinació amb altres elements “instalatius”, bé perquè 
les necessitem per fer cerimònies, entregues de premis 
o bé perquè es necessiten per una exposició i han d’ocu-
par no només un temps sinó també un espai. En aquest 
sentit doncs també a vegades l’animació és útil.
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2. Què considerem que és animació i que no?

Això és com sempre; on poses el límit? Segurament hi 
haurà gent que el posa a un lloc, jo sóc molt, entre co-
metes, permissiu; per a mi, animació és tot allò que es-
tigui fet a través de la captació no directe de la imatge, 
és a dir, no la filmació directe de la realitat; o bé a través 
del dibuix, o a través de la fotografia a la generació d’una 
seqüència animada mitjançant fotogrames estàtics que 
no han estat captats directament de la realitat. Però a 
partir d’aquí no li dono especial importància en si és més 
o menys fluid o si s’ha realitzat amb una càmera de foto-
grafia, dibuixant o amb un software específic de 3D.

Fins i tot en el camp del cine experimental hi ha un terme 
per definir tot allò que no és cinematogràfic, però per les 
seves característiques s’assembla al gènere. Això seria, 
el que ells anomenen para-cinematogràfic. Clar, fins a 
quin punt, per exemple, les joguines òptiques: el fena-
quistoscopi, el praxinoscopi, el zoòtrop, etc. no són tam-
bé animació? Evidentment no són cinema, però sí que 
són cinematogràfiques, justament, sí que compleixen els 
requisits de temps, espai, il·lusió del moviment, etc.

Llavors clar, jo sóc molt permissiu; per a mi tot allò que no 
sigui reproducció directe de la realitat a través d’una cà-
mera a temps real, pot arribar a ser animació. Però també 
és veritat que hi haurà molta gent que et dirà que no. 
Al final les definicions serveixen perquè ens entenguem, 

sobretot. Hi ha uns límits que, depenent de la persona, 
interessa posar-los aquí o allà.

En general, als festivals per concentrar-se només en el 
gènere d’animació, n’accepten molts tipus i no es fixen, 
per exemple, en si és més o menys fluid, si ha estat ani-
mat a través de l’articulació de peces, si ha estat fotogra-
fiat, si ha estat fet amb “stop motion”, “cel animation” o fins 
i tot si és una pel·lícula sense càmera, vull dir, un “hand 
painted film”. Està bastant obert.

L’animació, a més, agafa la captació d’imatge real; el que 
és el “stop motion” d’objectes o pixelació, agafa plastili-
na, agafa ninots articulats amb fang, amb silicona, agafa 
retallables, agafa taules de llum, sorra, olis, dibuix foto-
grama a fotograma, rotoscòpia, vull dir, són moltíssimes 
tècniques.

Les coses es defineixen per comparació amb les altres i 
amb animació es fàcil fer l’exercici de comparar el cine-
ma d’animació amb el cinema convencional. Jo poso la 
diferencia en què en el cinema convencional la imatge o 
l’acció se’n registra al mateix moment en què es realitza i 
en el cinema d’animació no.

En el cinema d’animació hi ha una cosa que trobo fantàs-
tica, màgica i que m’encanta que és el fet que l’animador 
dibuixa els fotogrames, imagina que és el que succeeix 
entre fotograma i fotograma i no veu el que ocorre fins 

2. SISTEMES DE TREBALL EN LA PRODUCCIÓ D’ANIMACIONS



30

que es projecta a la pantalla. Existeix un exercici d’abs-
tracció que no existeix en el cinema convencional que és 
el fet de predir el moviment abans que es realitzi. Existeix 
abans en el cap de l’animador que en la pantalla, mentre 
que en el cine d’imatge real l’acció existeix en el mateix 
moment que s’enregistra, per tant, no hi ha aquesta anti-
cipació, aquesta predicció que ofereix l’animació. Amb la 
qual cosa, a mi sempre m’ha semblat molt interessant 
aquesta capacitat que ha de tenir l’animador per imagi-
nar sobre un dibuix estàtic que és el que succeirà. I Això 
sí que marca una diferència bastant gran entre el que és 
cinema convencional i cinema d’animació. Amb conven-
cional em refereixo a la resta del cinema.

També és veritat que amb el cinema, ara, amb tota l’apa-
rició de softwares especialitzats d’efectes especials la 
línia entre el que és o no és animació, altre cop, es des-
dibuixa. 

A ASIFA, Associació Internacional de Cinema d’Animació, 
ha plantejat diferents definicions, de fet, si busques defi-
nicions d’animació, trobaràs de molts tipus. Hi ha moltes 
que fan referencia a la possibilitat d’animar, “donar vida” 
en diuen, a objectes inanimats o formes inanimades, di-
buixos, etc. Aquesta capacitat de, entre cometes, màgica 
d’atorgar vida a aquests elements.

Però clar, això no és del tot definitori del què és tota l’ani-
mació perquè, per exemple, el sistema per pixelació amb 

persones, no està donant vida a les persones, està sim-
plement animant, donant moviment, duna altre forma. I 
segueix complint amb el concepte que hem comentat 
abans sobre que és una imatge que es realitza fora de 
la captació directe de l’acció, fet fonamental de tota ani-
mació.

3. Quins tipus de llenguatge dins l’animació utilitzes i 
quin et permet una major capacitat expressiva?

Crec que és important diferenciar entre, en aquest cas, 
l’habilitat que tinguem o la predisposició que tinguem de 
treballar amb una eina o una altra i el judici de valor que 
fem sobre aquesta, en el sentit que, jo no crec que hi 
hagi cap tècnica superior a l’altre, sinó que jo em sento 
més a gust amb unes tècniques i amb altres no tant.

Jo treballo bàsicament amb dibuix animat, o sigui, dibuix 
a mà i combinat amb l’ús de peces articulades a través 
de l’After Effects. També fem algunes coses de retalla-
bles per tallers infantils o, fins i tot, treball de “motion gra-
phics” de tipografies i objectes i formes directament des 
de l’After Effects o amb elements vectorials.

Amb el que em sento més a gust és amb el dibuix a mà 
combinat amb el treball en Photoshop i After Effects. 
M’agrada bastant treballar amb After Effects, no és que 
ho vulgui fer tot a mà, diguem que m’agrada la combi-
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nació també. I tampoc ho faig per nostàlgia, ni perquè 
cregui que és millor dibuixar-ho fotograma a fotograma 
que fer-ho amb una tauleta gràfica o fer-ho amb 3D, sinó 
que ho faig perquè és el que he fet tota la vida i el que 
conec més.

Per què utilitzes, preferentment, el dibuix tradicional 
sobre paper i no la tauleta gràfica?

En general és una cosa que a tots ens passa. Costa molt 
aconseguir traspassar exactament el que fas a la llibreta 
d’apunts al resultat final sense que perdi aquella màgia 
que té el primer dibuix.

Treballo molt fent dibuixos a la llibreta, després els foto-
copio, els passo a digital, i els treballo amb Photoshop. 
Però començo sempre des de la llibreta.

4. Podries explicar-me com van el teu inici dins del món 
de l’animació? Com vàreu començar com a estudi de 
animació?

El que m’havien ensenyat a mi d’animació, que era molt 
poca cosa, a la facultat de Belles Arts era molt i molt 
clàssic, que no és que fos dolent, però era un àmbit molt 
petit del que és l’animació, llavors em faltava encara molt 
per veure. Va ser cap als 20 anys quan vaig descobrir en 
el Festival Cinecita que feien a Barcelona a l’aire lliure, 

el cine experimental i l’animació, entesa en el sentit més 
ampli de la paraula, on vaig quedar totalment fascinat 
per aquesta disciplina. A partir d’aquí va ser quan vaig fi-
car-me de ple amb l’animació.

I a qui a Estampa, vam començar primer fent disseny 
gràfic i molt poqueta animació i ara és al revés, fem més 
animació i menys disseny gràfic. Al principi era més fàcil 
trobar feina de dissenyador gràfic que d’animador.

Clar, nosaltres fem també un tipus d’animació que no 
dóna molts diners, per una banda, el tipus de feines que 
fem; perquè no és publicitat, bàsicament, i la publicitat 
és el que dóna més diners, ni són sèries, per tant no és 
una feina continua i que quasi sempre està enfocada, o 
bé a espais expositius, com museus, o bé a espectacles 
i esdeveniments d’entregues de premis, per exemple, 
o bé a integració dintre d’altres elements web, com per 
exemple: baners, etc.

Quan vam començar a fer més animació va ser amb grà-
fica animada per cerimònies, els Premis d’Honor de les 
Lletres Catalanes, Premis Ciutat Barcelona, etc. Que per 
nosaltres era com una espècie d’aprenentatge i un ti-
rar-se sense paracaigudes perquè no ho havíem fet mai. 
També és diferent animar i, a la vegada, imaginar com ha 
de ser una l’animació per un espectacle en directe i que 
per tant ha de tenir uns certs elements que permetin po-
der enviar un vídeo o un altre en funció de cada moment.
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A partir d’aquí vam començar a anar fent cada cop més 
petits projectes d’animació, per museus i d’altres. I fins 
ara.

5. Quin tipus de projectes feu? I per a quin tipus de 
medi estan destinats?

Jo, per exemple, en els meus projectes d’animació per-
sonals, que normalment els presentem amb estampa, a 
vegades aconseguim subvencions per una convocatò-
ria d’arts visuals, però bàsicament vivim dels encàrrecs. 
I aquests són des de, si són museus, el CCCB, el Museu 
d’Història de Barcelona, El Palau Robert o si són espec-
tacles, bàsicament hem fet això; Premis, culturals, Banc 
Sabadell, festivals tipus Docfield, que és un festival de 
fotografia documental o d’altres, “miniputs”. Sempre eren 
aquests tipus de clients. Normalment no és animació per 
publicitat.

6. Heu fet alguna animació per publicitat?

N’hem fet, sí. No per anuncis directament, però sí que 
hem realitzat alguna feina per San Miguel, per l’ONCE. 
Hem fet també alguna coseta per publicitat online, ven-
da d’un producte amb un vídeo animat de 30 segons; un 
“visual speech” que explica com és aquest producte.

La publicitat teòricament, i a la pràctica també, dóna més 
diners però és molt més estressant. Les coses que hem 
fet amb San Miguel, l’ONCE i ara pel COI, Comitè Olímpic 
Internacional, depèn molt de qui és el que te l’encarre-
ga. En publicitat hi han molts intermediaris, en el cas de 
San Miguel, aquesta contracta una agència de publicitat, 
l’agència de publicitat contracta una productora, El Can-
grejo, aquesta contracta un animador, que en aquest cas 
és el Pere Ginard, i ell diu, jo no ho faré sol, sinó que ho 
faré amb Estampa. Si a l’agència de publicitat o San Mi-
guel de cop no els hi agrada alguna cosa, tota la cadena 
es veu alterada. 

Depenent molt de quina empresa de realització tinguis 
entremig o si hi ha més o menys intermediaris, la cosa és 
més fàcil o menys fàcil. Amb San Miguel o amb l’ONCE, 
que ho fèiem amb El Cangrejo, que és una productora en 
la qual són bastant respectuosos, ja venien a buscar un 
animador específic, venien a buscar un tipus de producte 
que era el que nosaltres oferíem, amb la qual cosa es 
facilitava molt el procés. 

De vegades, també et pots trobar a la inversa, algú que 
no li interessa gens el que fas i l’únic que vol és que li ani-
mis o copiïs allò que ha vist en un vídeo específic. 

Jo no tinc molta experiència en publicitat, però la que 
tinc és d’aquesta manera; amb algunes molt estressants, 
però bé perquè et deixen més llibertat i busquen el teu 
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estil d’animació, i amb d’altres horrible, de: “vull això: he 
tret un vídeo d’internet i vull que me’l copiïs”, gairebé lite-
ralment. Que en aquest cas et sents plagiador i sents que 
no estàs aportant res més que una qüestió mecànica. 

Però vulguis o no, això també forma part de la feina.

7. Quin és el vostre procediment habitual a l’hora realit-
zar una animació?

- Com comenceu un projecte?
- Quina metodologia i quins materials utilitzeu?
- Quan el doneu per acabat?

Depèn molt del tipus d’animació. Si et poso l’exemple 
d’una, la que estem fent actualment, que és pel Museu 
d’Història de Barcelona; són sis petites càpsules sobre sis 
autors/es de literatura catalana.

Llavors per realitzar aquest treball el que fem és, en 
aquest cas, que era una animació en la qual ens donaven 
total llibertat, és a dir, que buscaven algú que fes una ani-
mació d’autor, que fes una proposta, la treballàvem jun-
tament amb un guionista, escriptor i comissari, que és en 
Julià Guillamon, llavors l’ordre de realització seria el se-
güent: En Julià ens passa un guió de frases que podrien 
sortir a l’animació, sobre aquest guió fem un storyboard, 
amb esbossos ràpids i dibuixos totalment en abstracte 

de com això es podria traduir en imatges i en moviments. 
En aquest cas són una sèrie de plans seqüència, falsos 
de plans seqüències que van passant d’un espai a un 
altre. Sobre aquest storyboard generem els arxius Pho-
toshop, que es podran articular i animar i, en paral·lel, les 
seqüències que van dibuixades fotograma a fotograma 
les dibuixem, primer en prova de línia i després a net i les 
anem provant. O sigui, que fem una prova de línia, veiem 
si funciona l’animació i llavors els passem a tinta, les tor-
nem a escanejar, les tornem a arreglar, aquest procés. 
Sobre aquests “photoshops” amb totes les seves capes 
i els seus personatges, alguns ja articulats, separats en 
peces i les seqüències que han d’anar combinant-se en 
els diferents plans, es fan uns primers muntatges que 
no són finals incorporant ja elements sonors, en aquest 
cas només efectes, no veu. Quan ja tenim més o menys 
aprovada aquesta maqueta semifinal acabem d’animar la 
resta i a col·locar, per exemple en aquest cas, la veu en 
off que va al final.

Resumint, bàsicament el que fem és: guió, storyboard 
del guió, arxius Photoshop de les diferents seqüències i 
seqüències ja provades dels diversos moviments fets en 
“cel animation”, animació bàsica d’aquestes diapositives, 
una mena d’animàtica una mica més completa, amb al-
guns sons i, finalment, la peça final amb la veu en off o 
música si hi ha.

En alguns casos la veu en off o la música va al principi, si 
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el muntatge depèn molt del ritme de l’àudio.

En els tallers d’animació el que fem és: Munto les ani-
macions que s’han fet durant els tallers i realitzo les que 
no s’han fet però de les quals està preparat el material 
dels nens. I paral·lelament, el Daniel Pitarch, que col·la-
bora amb nosaltres, munta tota la peça sonora. Com que 
l’animació depèn molt del que ells diuen, en els tallers 
d’animació els nens expliquen la història, fan els efectes 
sonors, amb la veu, i després la música també és impor-
tant per donar el ritme. En aquest cas ho fem en paral·lel, 
llavors ens anem passant el material i, en funció de com 
anem veient que funciona, doncs, el Daniel em demana 
unes coses o jo li proposo unes altres. Quan són peces 
nostres, a la majoria, la música i la resta de l’àudio el po-
sem al final.

En conclusió, el tema sonor, depèn molt del tipus de pro-
jecte d’animació i convé valorar-ho al principi, tenir clar 
quina importància té la música a l’hora de marcar el ritme 
i el tempo del muntatge i a partir d’aquí decidir si treballar 
a partir de l’àudio, muntar en paral·lel o construir-lo un 
cop tens l’animació.

Quina part del procés creatiu gaudeixes més?

Podria dir que les gaudeixo totes, perquè fins i tot el fet 
de treballar el so, treball amb l’After Effects, i evident-
ment el fet de dibuixar les seqüències i els personatges, 

m’agrada. Fins i tot dibuixar mecànicament un fotograma 
darrere l’altre, que això els hi passa a molts animadors, 
aquesta funció meticulosa de repetir un dibuix i un altre 
tan sols fent una mínima modificació entre ells.

Crec que el que més gaudeixo són els primers dibuixos, 
les primeres idees que surten amb la llibertat d’anar cre-
ant els personatges, les ambientacions i d’altres. M’en-
canta també l’exercici aquest de l’esbós, l’escaneig i la 
comprovació de si el dibuix funciona i d’anar provant.

Quina creus que es la part més important a l’hora de 
realitzar un projecte d’animació?

(A mi, sempre m’han ensenyat, dins l’àmbit estudiantil, 
que l’important per sobre de tot és la idea, i que aquesta 
idea encara que no pugui ser representada tècnicament, 
encara que pels pocs recursos hagi d’acabar sent presen-
tada en forma d’animàtica, que per sobre de tot sempre 
predomini l’idea que es vol transmetre per sobre de la 
tècnica).

Sí, jo crec que tenint clara la idea, facilita molt la feina, 
sobretot, a nivell pràctic quan no tens molt clar el que 
faràs vas molt més perdut i arribes a perdre més temps 
del necessari. Però també és veritat que hi ha gent; per 
exemple jo sóc molt de tenir una petita idea, generar 
molt el material i animar, o sigui, anar fent proves però 
animar de seguida. Per tant una mica més o menys es-
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tructurat, i no animo la peça fins que no tinc gairebé tot el 
material. Però hi ha gent, estic pensant en la Laura, que 
treballa per mitjà de tenir petites coses que va provant i 
diu: ostres, per aquí o per allà. Els dos treballem amb una 
idea, però potser ella no amb una idea tan estructurada, 
sinó més d’anar provant.

Depèn, jo crec, una mica de les persones. Però sí, evi-
dentment l’idea és clau. Fins que no trobes aquell dibuix 
o aquella composició, allò que et dóna una pista de per 
on poder anar, és millor ni començar.

Nosaltres per exemple el que fem és; si és tracta d’un 
projecte de gràfica animada, amb el Roc Albalat que és 
el dissenyador: ens asseiem, parlem una mica de què fer, 
de com podrà ser aquesta idea; gràficament quina és la 
proposta, el moviment i quin és el concepte sobre el qual 
articular-ho tot. Un cop està clar això, comencem a ge-
nerar el material.

8. Quins són els referents us acompanyen o els que 
han estat clau en alguna producció?

Sempre estem buscant, no només per projectes, tant de 
disseny gràfic, com animació, sinó en qualsevol profes-
sió, i sobretot en l’àmbit de la creació. És important estar 
tot el dia buscant el que t’agrada, el que no t’agrada, com 
ho ha fet aquest, com ho ha fet l’altre. Jo tinc els meus i 

els vaig fent servir “mensualment”.

Referents, són molts els que tinc. Dels més antics, venint 
de l’àmbit artístic, de les Belles Arts, i el primer que per 
a mi va ser una gran influencia, és en William kentrid-
ge. Un artista molt conegut, que té, fins i tot, obra en el 
MOMA. És dels pocs artistes que ha treballat amb anima-
ció i l’han acceptat dintre de la institució artística, dintre 
el museu. Entre moltes altres coses, com instal·lacions, 
treballa molt l’animació feta amb carbonet.

Després, de més actuals o més joves, que van ser per mi 
un primer gran referent serien: en Stuart Hilton, en Jonat-
han Hodgson i en Johnny kelly. I ara, per alguna raó cada 
cop m’agraden més el Peter Millard, el Carl Roosens que 
són cada cop més punkis.

9. En el meu projecte estic treballant amb la metàfora, 
llavors m’interessaria saber de quina manera apliqueu 
vosaltres aquesta figura retòrica dins l’animació?

L’utilitzem inconscientment, jo la utilitzo d’una forma 
més inconscientment, el Roc no. En les últimes animaci-
ons, per exemple, no he utilitzat molt el que és la figura 
metafòrica, però en canvi en la del Museu d’Història sí 
que estic treballant bastant més la metàfora, introduïda i 
mesclada en el temps. En el cine o en l’animació, es juga, 
també, molt amb l’el·lipsi amb l’estirament, l’aixafament i 
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la compressió del temps per explicar d’una forma o d’una 
altra. Llavors, aquí sí que tens un camp bastant obert de 
possibilitats.

Creus que quan s’aplica la metàfora en l’animació es fa 
de forma diferent que amb la resta de disciplines?

Hi ha un aspecte molt interessant amb la metàfora visu-
al, en diferencia amb la literal, que Josep Maria Català, 
catedràtic en comunicació audiovisual; expert en temes 
documentals, defineix i és que la metàfora visual està 
per quedar-se. Amb la idea que nosaltres quan parlem 
o escrivim, sobretot quan parlem, contínuament estem 
fent ús de les metàfores, sobretot quan fem frases fetes, 
per exemple: aquest noi està a la lluna. I la gent, evident-
ment, entén que no està atent. Tu has deixat anar aquella 
metàfora i, la gent, lògicament, sap que el noi no està a 
la lluna, que no és que visqui a la lluna, sinó que com-
prèn que vol dir que està distret. La metàfora ha servit, 
diguem, per reflectir una situació. Però en el que és vi-
sual, la metàfora es converteix en imatge i per tant es 
converteix en quelcom que existeix; existeix representat. 
Per tant te una connotació diferent. Josep Maria Català, 
posa exemples d’aquesta idea amb els còmics i d’altres. 

Un exemple, també, on es veu molt clar és a la pel·lícula 
d’animació Vals con Bashir de Ari Folman, on es mescla 
la ficció i el documental i en la qual es veuen les metà-
fores tal qual representades amb imatges. Té un efecte 

diferent en comparació amb la metàfora literària.

10. Realitzeu treballs autònoms?

Sí. Normalment tenim: treballs encàrrec, treballs d’autor 
però d’encàrrec; que llavors són semi-autònoms i tre-
balls totalment autònoms. En aquest cas, els presentem 
a convocatòries.

Ara mateix estem engegant un projecte que mescla tec-
nologia i vídeo, sobre el reconeixement facial.

Podeu realitzar un treball autònom sense pressupost?

Ho hem fet de vegades, sobretot al principi. Per exemple, 
el d’una animació diària: “La 72.024 mil·lèsima part d’un 
any”. La vaig fer sense cap pressupost, després me’l van 
subvencionar a la Sala d’Art Jove, on van sortir alguns 
diners però, evidentment, no com per poder-la crear.

Respecte a aquest projecte, que et va aportar el fet de 
tenir que realitzar una animació cada dia?

Aquest projecte el vaig fer per al treball Final del Màster. 
Eren 15 fotogrames diaris durant un any i que reproduïts 
donaven una mica més d’un segon per animació. La idea 
del projecte, més enllà de la part experimental, era la de 
generar una animació sense un principi i un final a tra-

COS TEÒRIC
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vés de l’estratègia de crear els fotogrames, que va sortir 
justament per allò que et deia al principi de la diferència 
entre el cine convencional i el cine d’animació. Com pots 
fer que els efectes del dia a dia i les coses que et poden 
passar durant el dia afectin directament a l’animació. Si 
en una pel·lícula es posa a ploure es filma i es veu com 
plou mentre realitzen l’acció i, en l’animació, no es posa 
a ploure mai a no ser que ho dibuixis, per dir-ho d’una 
manera. Llavors el com fer-ho era obligar-se a dibuixar 
dia rere dia independentment de com fos.

11. Com descriuríeu el tipus de projectes que dueu a 
terme?

Dintre de la diversitat de projectes que tenim, nosaltres 
fem servir molt les tecnologies en desús, que s’utilitzen 
menys, en combinació amb les noves tecnologies.

Els tipus de projecte han sortit una mica en combinació 
del que som en aquest estudi; el Roc, dissenyador gràfic, 
el Pau programador i interactivitat i jo dibuixant i anima-
dor, llavors la unió va fer la força.

Si alguna cosa defineix una mica les nostres feines, les 
més personals, és questa combinació entre l’ús de les 
tecnologies en desús, o tècniques en desús (que no vull 
dir obsoletes, que ja no funcionin, sinó que no s’utilitzen) 
amb les noves tecnologies. Com es combinen unes i al-

tres, que és, també, una cosa que actualment s’ha posat 
molt de moda.

Cal dir, també, que no som res nostàlgics ni talibans, vull 
dir, que no tenim res en conra de les noves tecnologies. 
Som crítics en tot, però mai en el sentit que una tècnica 
sigui millor que l’altre.

12. Teniu pensat realitzar algun curt d’animació?

Sempre ho hem volgut fer però mai hem tingut temps 
de fer-ho. Requereix molta feina i dedicació. Però sí, la 
meva resposta seria que sí, que ho tenim pensat des de 
fa anys, però no ho hem fet.

Clar aquí intervenen molts factors no? Es necessita 
molt temps, un bon pressupost...

Sí, i a més, si tens un pressupost depens més a la for-
ça d’una productora que faci una gran subvenció. Clar 
perquè per aconseguir subvencions i pressupostos per 
fer curtmetratges, no mini curts com fem nosaltres, sinó 
curtmetratges de 20-30 minuts, ja és una altre cosa. Lla-
vors ja depens d’una subvenció gran. Per exemple la del 
ICEC, Institut de Català d’empreses culturals. Necessites 
una productora que hagi pogut controlar pressupostos 
d’aquesta dimensió i per tant també estàs subjecte a uns 
terminis i moltes altres coses. Diguem que és un altre mon.

2. SISTEMES DE TREBALL EN LA PRODUCCIÓ D’ANIMACIONS
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Però sí, jo sempre he volgut fer-ne un i no he tingut mai 
temps. Algun dia alguna cosa farem al respecte. Ara l’ob-
jectiu és començar una història realitzada amb il·lustra-
ció, i a partir de tenir aquesta història il·lustrada, encara 
que no s’hagi de publicar, pensa a veure si es pot fer curt 
d’animació, aquest es l’objectiu.

Què creus que defineix els límits del que és un curt 
d’animació? (Perquè teniu peces que podrien considerar-se com 
a tal.)

Clar, aquí això depèn. En festivals de cinema han de te-
nir unes característiques específiques per, també poder 
crear seccions, ser considerat un curtmetratge.

Tot hi així aquestes coses, jo crec, cada cop es van diluint 
més, perquè ara amb l’aparició dels nous dispositius, les 
aplicacions amb nous formats, ja comença a ser molt di-
fícil distingir que es un llarg, que es un curt, que és una 
peça feta amb el mòbil, un videoclip, un espot, etc. Hi ha 
tants formats diferents que la línia altre cop es desdibui-
xa. 

Jo els hi dic curts d’animació, encara que durin pocs mi-
nuts. En general si vas a l’Animac o algun festival d’ani-
mació, molts pocs curts duren 30 minuts, la majoria du-
ren entre 5 i 10, o fins i tot entre 3 i 10. Els mes llargs 10 i la 
majoria estan al voltant dels 5 minuts.

COS TEÒRIC

Fotogrames de La 72.024 mil·lèsima part d’un any. Projecte d’animació experimental de Marcel Pié.
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L’equip de Taller Estampa projectant Méliès.
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Sèrie de fotogrames d’una animació en procés, sobre diferents obres literàries catalanes, adreçada al MUHBA. Il·lustracions de Marcel Pié.
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La funció d’aquesta investigació dins les conferències i 
l’entrevista consistia a intentar conèixer de prop la forma 
de treballar, tant de la gran productora com del petit es-
tudi, i aplicar part de la seva metodologia al meu camp 
de treball autònom. Evidentment, pel que fa a Pixar, es 
impossible abastar tots els factors que apliquen els seus 
grans equips de treball al meu projecte però, si més no, 
és possible adaptar i emprar molts dels conceptes que 
van mencionar durant les conferències, com per exemple, 
l’estructura del procés de producció, l’experimentació i el 
fet d’interpretar l’error com una part important i necessària 
dins el curs de creació.

Pel que fa a Estampa, els mètodes i el tipus d’animació 
que realitzen acosten molt més els factors aplicables al 
model de treball que s’està estudiant. Els recursos que 
en Marcel utilitza per crear animacions, explicats tant a 
l’entrevista com a les classes impartides en el grau, han 
estat totalment educatius i fonamentals per a l’ús pràctic 
d’aquest projecte. D’aquesta manera, s’ha experimentat 
partint de la base clàssica de l’animació fotograma a foto-
grama sobre paper i el posterior muntatge amb software 
digital. L’entrevista, a més, ha estat una eina de comunica-
ció didàctica i imprescindible amb la qual s’han pogut en-
tendre i conèixer molts dels conceptes i qüestions crítics 
de l’animació, entesos des d’un punt de vista expert, més 
autònom i experimental. De la mateixa manera, s’ha com-
prés la forma de treballar la petita producció i el model de 
projecte que es duu a terme dins la demanda en l’àmbit 
professional.

2. SISTEMES DE TREBALL EN LA PRODUCCIÓ D’ANIMACIONS
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El tema desenvolupat en el curt d’animació, tal com s’ha 
mencionat en la introducció i com el propi títol del pro-
jecte indica, gira al voltant del concepte de cicle, especí-
ficament, el cicle de vida. 

Per tal d’entendre amb claredat aquest concepte i con-
cretar la funció narrativa de dita animació, es va desen-
volupar una investigació, seguida d’una reflexió, sobre el 
significat que aquest terme tindria dins l’argument de la 
història. Com que, resumidament, el propòsit narratiu del 
curt ha consistit en explicar amb un ampli sentit metafò-
ric el transcurs vital d’un personatge, ha estat primordial 
aquest estudi per al correcte desenvolupament pràctic 
del projecte. 

3. EL CICLE DE VIDA COM A NARRATIVA
DEL PROJECTE
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Per comprendre millor aquest terme amb el qual es pro-
posa treballar, és interessant començar mostrant les di-
ferents definicions que el descriuen. Les següents defini-
cions són un compendi del que es pot trobar al Diccionari 
de l’Institut d’Estudis Catalans.4 

Definicions de Cicle

Del llatí cyclus, un cicle és cert període temporal que, un 
cop finalitzat, torna a començar.

Partint d’aquesta definició genèrica, que compleix amb 
la intenció del projecte, podem trobar d’altres més es-
pecífiques i totalment vàlides al diccionari mencionat an-
teriorment. (S’han exclòs les definicions completament 
dispars al sentit de cicle al qual ens referim).

1. Període de temps en què s’acompleix una sèrie d’es-
deveniments o fenòmens fins a arribar a un des del 
qual tornen a produir-se en el mateix ordre. [Lèxic 
comú] [Astronomia] 

2. Seqüència de modificacions que experimenta un cos 
o un sistema que passa per diferents estats fins a tor-
nar a l’estat inicial. [Física general] [Ecologia]

3. Repetició d’un bucle. [Informàtica]

4. Part d’un fenomen periòdic que té lloc durant un 

període. [Física general]

5. Sèrie de fases i de canvis efectuats segons una suc-
cessió ordenada, mitjançant la qual un mecanisme, 
una substància o un sistema són obligats, periòdi-
cament o no, a tornar a les condicions inicials. [Física 
general]

6. Seqüència de modificacions que experimenta un cos 
o un sistema durant un període de temps. [Lèxic comú]

Definicions de Cicle vital

La noció de cicle de vida pot utilitzar-se en diferents àm-
bits. En aquest cas, es farà referència al fenomen natural 
del terme.

1. Conjunt dels canvis biològics i culturals successius 
que l’individu o el grup experimenten al llarg de la 
vida. [Antropologia]

2. Conjunt de processos que es produeixen entre una 
generació i la següent. [Biologia]

3. Període que inclou una generació completa d’un or-
ganisme. [Biologia]

Per parlar de cicle biològic, segons les fonts consulta-
des, ha d’existir sempre un procés de reproducció entre 

4 Definicions de cicle i cicle vital. [web en línia] dlc.iec.cat [Consultat: 5 abril 2016] 
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les generacions. Per tant, en aquest cas, respecte la fun-
ció narrativa del projecte, no es pretén parlar d’un cicle 
des del punt de vista biològic, sinó de l’antropològic o 
filosòfic, en el qual els coneixements/bens adquirits per 
l’individu son transmesos a una nova generació.

La biologia té com objectiu explicar el funcionament 
de la vida, però no té la funció de buscar el seu sentit. 
Aquesta ambiciosa tasca és responsabilitat de la filosofia 
o l’antropologia en la faceta humana.

A continuació, s’ha desenvolupat una petita tesi sobre el 
cicle de vida des d’una mirada “filosòfica”, fent tan sols 
una minúscula pinzellada sobre el tema per tal de vincu-
lar aquesta tasca, tal i com s’ha mencionat anteriorment, 
amb el valor narratiu que es pretén transmetre a l’argu-
ment de l’animació.

El cicle de vida

Tots els éssers vius, tant racionals com no, mantenen una  
considerable relació pel que fa als seus cicles de vida. 
Tots, d’una forma o altre, neixen, creixen, es reprodueixen 
i moren. El terme reproducció és, potser, el més divers, 
depenent de cada cas. Tot i que es un terme essencial 
per a la vida, no és de vital importància per al tipus d’ar-
gument narratiu que es vol transmetre. I hi ha un factor, 

en canvi, fonamental per a la continuïtat d’un cicle de 
vida que comparteixen de manera conscient o incons-
cient -instintiva o voluntària- la majoria d’éssers vius que 
representa un component clau del que es vol reflectir en 
aquest projecte: el llegat. Aquest terme no vol referir-se 
només als bens materials cedits del progenitor al des-
cendent sinó, en el sentit més ampli de la paraula, als 
coneixements/bens que es transmeten de generació en 
generació, tant de pare/mare a fill/a com de mestre/a   
a alumne/a o, fins i tot, d’ésser a ésser sense tenir en 
compte si es tracta de família o no.

Un cop descrit això, es procedeix a explicar resumida-
ment en quatre punts el que aquest projecte comprèn 
com a cicle de vida.5

1. Naixement. Aquest pas no s’ha d’entendre només com 
l’aparició de la vida sinó com una forma d’adaptació a un 
nou entorn. En aquesta etapa es troben els llocs nous, 
els reptes i les metes que requereixen un gran esforç per 
tal que l’individu s’adapti. En principi, no sempre s’accep-
ta aquesta etapa per por a allò desconegut.

2. Creixement. Aquesta fase s’origina amb la pròpia exis-
tència: l’experiència de viure i la convivència. S’adquireix 
major consciència de qui som. En aquest període la per-
sonalitat comença a sorgir i les emocions oscil·len amb 
intensitat creixent. Es donen canvis físics i psicològics per 
seguir endavant i evolucionar.

COS TEÒRIC
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3. Llegat. En aquesta etapa ja s’ha desenvolupat el cos. 
Es passa a veure la vida com un desafiament i es té no-
ció, en el cas dels humans, de la seva efimeritat. Sorgeix 
l’anhel d’ensenyar i compartir el que s’ha après al llarg de 
la vida, abans de passar a l’última etapa. L’experiència i 
l’instint mostren al individu el camí a seguir.

4. Mort. En aquest període s’han aconseguit els objectius 
principals de la vida. Els guanys i coneixements generats 
durant aquesta s’han transmès a les noves generacions. 
Se sent una gran necessitat de descans.

De la mort, és impossible escapar-ne. Es neix, es creix i 
es mor però el que es fa durant aquest lapse de temps 
entre el naixement i la mort és el que marca la diferència.

Inicialment, el propòsit de treballar amb el concepte de 
cicle va néixer a partir de la voluntat de mostrar el pro-
cés creatiu d’un personatge en forma d’animació. És a dir, 
generar una narrativa que exposés el desenvolupament 
que duu a terme un personatge en la producció d’una 
animació, des del primer esbós fins als últims acabats. 
D’aquesta manera, passant pels diferents cicles bàsics 
dels processos creatius de la disciplina, com ara el cicle 
de caminar o el de córrer. Per això s’ha comprés el con-
cepte cicle d’una manera més genèrica, respectant l’idea 
original del projecte.6

Partint d’aquesta base i amb l’estudi reflexiu realitzat és 
com posteriorment es construeix l’argument de Cycle. 
Una història que finalment adquireix un subtil transfons 
que va molt més enllà de la concepció inicial. Una his-
tòria que amb pocs recursos i elements té l’ambició de 
narrar un valor de la vida summament important: el lle-
gat. Transmetre el que hem aprés als altres i, si més no, 
nodrir les noves generacions. Es tracta de l’inici d’un cicle 
vital. Metàfora de la vida i del llegat per a la continuació 
evolutiva d’un cicle.

És així com sorgeixen també els tres termes que definei-
xen les fases primordials de Cycle i que es veuran de-
tallats més tard a la secció Característiques del curt (pàg  
68-69) dins l’apartat 7. Preproducció:

Origen
Evolució
Llegat

3. EL CICLE DE VIDA COM A NARRATIVA DEL PROJECTE

6 A la pàg. 67 en l’apartat 7. Preproducció apareixen algunes de les denominacions rebutjades anteriors a Cycle.
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Un dels principals motors que impulsa la realització de 
curtmetratges d’animació és la producció independent, 
la majoria dels casos marcada per un fort component 
autodidacta. Aquest fenomen es deu a que no es trac-
ta d’un gènere que es caracteritzi per mantenir uns pa-
ràmetres establerts, sinó que en molts casos respon a 
les inquietuds i inclinacions creatives de cada autor. Per 
aquest motiu, els curts representen una plataforma que 
afavoreix i impulsa l’experimentació i la recerca de nous 
cànons visuals. 

De forma predilecta, aquest format aconsegueix donar 
una empenta a les noves generacions d’animadors per 
que s’expressin, posant a prova l’originalitat i el talent de 

4. ELS CURTS D’ANIMACIÓ. 
ANÀLISI DE REFERENTS
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les seves produccions. La transgressió de les normes 
clàssiques de la cinematografia té cabuda en aquestes 
petites obres, oferint així un espai per a la innovació, per a 
la obertura de fronteres, i per a la creació de nous enfocs 
narratius i visuals.
 
El tret principal que caracteritza els curtmetratges és la 
temporalitat, doncs es tracta de filmacions breus, amb 
durades d’entre 1 i 30 minuts. D’altra banda, les narrati-
ves sobre les quals tendeixen a estar basats solen trac-
tar temàtiques que es podrien classificar com a poc co-
mercials. Això permet als autors allunyar-se dels cànons 
clàssics de la cinematografia, desenvolupant d’aquesta 
manera la seva creativitat lliurement i impulsant la proli-
feració de nous paradigmes visuals.

Un dels factors que ha suposat una gran revolució en el 
món de les petites produccions audiovisuals ha estat el 
desenvolupament i la democratització de les noves tec-
nologies digitals, tant en l’àmbit dels dispositius, com en 
el del software. El fet que aquest conjunt d’eines s’ha-
gi posat a l’abast de tothom ha permès que molts joves 
creadors i estudis independents, amb pocs recursos, pu-
guin realitzar les seves obres sense incórrer en despeses 
massa altes. 
 
No obstant això, un dels grans inconvenients que cons-
tantment dificulta la producció de curtmetratges resideix 
en l’absència d’un mercat definit per als seus productes. 

Els circuits comercials d’exhibició de curtmetratges en-
cara són escassos i moltes vegades el gènere queda 
relegat a un mètode d’experimentació dels nous direc-
tors per a practicar la seva tècnica, en comptes d’un gè-
nere amb prou pes per si mateix.  
 
Tot i així, cal evidenciar que en els últims anys s’ha regis-
trat una gran proliferació de festivals, certàmens i con-
cursos que estan donant més espai a aquest gènere. 
Però no tan sols es mou a través d’esdeveniments, sinó 
que una de les majors plataformes de l’actualitat està 
donant una nova oportunitat als curtmetratges. Es tracta 
d’internet i les xarxes socials, que s’estan convertint en 
un suport molt potent per a la difusió d’aquestes produc-
cions. Ens trobem potser davant del futur mercat dels 
curts d’animació? Possiblement estem veient els inicis 
del que podrà ser la seva plataforma definitiva.

Un cop argumentades les propietats i funcions del curt-
metratge d’animació dins l’espai creatiu i les seves plata-
formes de difusió, s’ha realitzat una àmplia recerca dins 
d’aquests suports digitals per tal de tenir una extensa 
visió sobre aquestes produccions i la seva forma de ela-
borar-les.

Els següents curtmetratges d’animació han estat alguns 
dels referents amb més rellevància durant la investigació 
i aprenentatge teòric. Amb una gran influència estilísti-
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ca i temàtica, aquests han estat utilitzats com a suport 
conceptual per a la posterior realització de Cycle, curt 
experimental i part pràctica d’aquest projecte. Per tant, 
a continuació es mostra un llistat d’animacions de les 
quals s’ha desenvolupat una breu anàlisi de les més in-
fluents, amb el propòsit de mostrar les característiques 
que amb major transcendència han determinat la forma 
del projecte, sobretot pel que fa al tipus de pla, la estruc-
tura narrativa i les característiques expressives. Cap d’ells 
utilitza la comunicació verbal, tret primordial a seguir.

1. Thought of You - Ryan Woodward
2. Reach - Luke Randall
3. Tic Toc – Guldies
4. Nuggets - Andreas Hykade
5. Change in the Weather - Amelia Lorenz
6. The gift – Miniestudio
7. OMEGA - Eva Franz i Andy Goralczyk
8. One Bright Dot - Clément Morin
9. Confusion Through Sand -  Danny Madden
10. Bless you - David Barlow-Krelina

Aquesta llista de curtmetratges i animacions d’autor vi-
sualitzats durant la investigació teòrica són totalment 
dispars entre sí però mantenen una relació d’interès nar-
ratiu i visual respecte el projecte desenvolupat. Tot i que 
el llistat mostra gran diversitat lingüística i estilística, s’ha 

volgut mantenir també un vincle més directe amb ani-
macions experimentals i, sobretot, amb les produccions 
amateurs, com es el cas de Change in the Weather de 
Amelia Lorenz o Tic Toc de Guldies, sense excloure el 
tipus de tècnica que utilitzen.

COS TEÒRIC
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Anàlisi

Aquesta va ser la primera peça d’animació visualitza-
da durant el procés de recerca del projecte. Pel que fa 
a l’aparença visual, ha suposat un gran referent estilístic 
en els mètodes d’utilització del dibuix i el color. L’esbós 
representa un recurs expressiu primordial en narrativa, el 
qual acompanya l’estat emocional dels personatges. 

Per a comunicar, predomina l’ús del llenguatge corporal 
utilitzant la dansa com a mitjà expressiu. La capacitat de 
transformació de les formes i fluïdesa dels moviments, 
trets característics del llenguatge, donen a la peça una 
personalitat única.

El tipus de pla que utilitza Woodward és conjunt i pre-
senta, des d’un punt de vista general, estàtic i frontal, to-
tes les accions dels personatges.

L’entorn és neutre i uniforme, predominen els colors cà-
lids i tan sols un subtil canvi de tonalitat en el fons dóna 
l’aparença de profunditat, 

Thought of You de Ryan Woodward

Argument

Aquesta animació sorgeix del desig d’unir diverses pas-
sions de l’autor en una única peça d’art. Obres figuratives, 
animació 2D, efectes d’animació i dansa contemporània. 
Posant aquests elements en conjunt, per donar suport a 
un tema centrat al voltant de la complexitat de les rela-
cions íntimes.

En lloc de crear una peça animada amb una narració que 
comunica una història ben definida, aquesta peça per-
met que cada individu que la vegi pugui experimentar 
una cosa única i personal que toqui les seves pròpies 
sensibilitats.

4. ELS CURTS D’ANIMACIÓ. ANÀLISI DE REFERENTS
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Reach de Luke Randall

Argument

A un petit robot se li dóna el do de la vida amb una sola 
limitació, la longitud del seu cable d’alimentació. Quan 
un ocell curiós apareix a la finestra del taller, el robot sent 
un desig d’aconseguir allò que hi ha més enllà. A causa 
del cable que no li permet anar més lluny, el robot s’aca-
ba desconnectant.

Aquest curt d’animació 3D va de la mà de la metàfora i 
d’un sentiment emotiu cap al personatge protagonista.

COS TEÒRIC

Anàlisi

Aquest curt és, juntament amb el següent Tic Toc, el més 
influent respecte al projecte desenvolupat. El concepte 
de la història representa una aventura per al personatge.

La idea de naixement i mort estan latents en l’argument, 
de manera que el personatge té, per uns instants, l’opor-
tunitat de viure. El sentiment emotiu que vincula l’espec-
tador amb el personatge, de forma que es posa a la seva 
pell, és un dels trets que, juntament amb el alegre prin-
cipi i tràgic final, han estat compresos i utilitzats com a 
referent principal per al desenvolupament de Cycle.
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Tic Toc de Guldies

Argument

Animació amb ninots que narra una beu historia sobre la 
efímera vida d’un personatge que esta regit pel seu propi 
temps. L’amic i company, que s’escapa al seu pas, és un 
rellotge que juga amb ell.

Anàlisi

En aquest curtmetratge d’stop motion la idea es sem-
blant a la de Reach tot i que d’una forma més surrealista. 
El terme de cicle de vida també esta present en aquesta 
peça.

Son molts factors característics d’aquest curt el que han 
inspirat la funció narrativa de Cycle, des de la posada en 
escena fins el moviment i l’estil del personatge.

La representació de la efimeritat de la vida i de la rapi-
desa amb la que passa el temps quan ho passes bé són 
fets que recull aquesta animació i que com a idea han 
estat representats també a la història d’aquest projecte.
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Nuggets de Andreas Hykade (Film Bilder)

Argument

Aquest personatge es troba una cosa brillant pel camí. 
Primer decideix esquivar i seguir endavant, però quan 
s’ho torna a trobar es disposa a provar-ho, descobrint així 
alguna cosa especial que el fa sentir meravellós. Aquest 
esdeveniment, serà l’inici del fi, fet que a partir d’aquí tot 
comença a empitjorar. Metàfora sobre la addicció i com 
aquesta deixa empremta a qui ho sofreix, veient com 
gradualment es deteriora el seu estat psíquic i corporal.

Anàlisi

El curt manté una aspecte minimalista, que fa al espec-
tador mantenir l’atenció sobre l’idea essencial de l’ani-
mació. El tipus de pla i les característiques estilístiques 
han inspirat molts dels factors que apareixen en el curt 
d’animació d’aquest projecte. La línia del dibuix, l’objec-
te representat metafòricament i la història representada 
amb molt pocs elements son alguns exemples.
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Change in the Weather de Amelia Lorenz

Argument

L’inici d’una tempesta espanta al tucà que escolta sobre 
el cap d’una noia la musica que toca amb una petita gui-
tarra. Ràpidament busquen refugi dins l’arbre en el que 
viuen. L’ensurt de l’animal, provocat per un raig, fa caure 
l’instrument dins el tempestuós bosc. Aquest, veient la 
situació que sense voler ha provocat, decideix sortir en 
busca de l’instrument. La noia, ara preocupada pel seu 
amic, espera impacient la seva tornada. Quan el tucà arri-
ba l’instrument passa a segon pla, l’important es l’amistat.

Anàlisi

L’animació tradicional, l’esbos sobre aquarel·la i l’ús del 
paper transparent per dibuixar els fotogrames són els 
trets característics que destaquen en aquest curt.

La idea de fer aparèixer als personatges com esbos so-
bre els estàtics fons d’aquarel·la funciona molt bé, de 
manera que potencia la imatge animada.

La funció de l’esbós en l’animació ha estat primordal per 
al concepte desenvolupat a Cycle.

4. ELS CURTS D’ANIMACIÓ. ANÀLISI DE REFERENTS
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Com el propi nom de l’apartat indica, el que m’he dispo-
sat a realitzar en aquest projecte es, ni més ni menys, el 
meu primer curt d’animació.

Tot i havent vist com en els últims cursos del grau l’ani-
mació s’apoderava dels meus projectes, no és fins a 4t 
quan decideixo llançar-me directament a realitzar peces 
audiovisuals íntegrament en animació tradicional.

Aquests projectes em permeten aprendre i experimentar 
en aquest camp que, de manera predilecta, s’han anat 
tornant en el meu recurs d’expressió, fins al seu culmini 
en la realització d’una producció molt més extensa. L’últi-
ma producció, situada en el Treball Final de Grau, posa en 

5. CYCLE. EL MEU PRIMER CURT 
D’ANIMACIÓ
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marxa tot el meu armament i, per tant, exprimeix al mà-
xim els meus coneixements adquirits durant la carrera. El 
descobriment de les capacitats del llenguatge d’anima-
ció a l’hora d’explicar històries ha marcat un abans i un 
després en la meva trajectòria, esdeveniment que s’inicia 
amb Joan Elise, la primera petita animació que va obrir 
les portes d’aquesta disciplina, amb la qual s’experimen-
ta amb les tècniques tradicionals. 

Però tornant a Cycle, més enllà del petit conte de ficció 
s’amaga una història molt més directa i present a la nos-
tra realitat, una història que molt simplificadament ens 
parla de la vida: de l’origen, de l’evolució, de tan efímera 
que és la vida i del pas més important per construir el fu-
tur, el llegat. El llegat de les vivències, els coneixements 
i materials a les noves generacions. En definitiva, la vida 
d’aquest cicle al qual ens referim es resumeix en aquests 
3 conceptes d’origen, evolució i llegat.

La meva intenció és explicar una història basada en la 
vida, d’una forma més genèrica, però me n’adono més 
endavant, que de manera inconscient estic construint 
una història que molt té a veure amb el meu alter ego i el 
meu pas per La Massana.

En conclusió, el principal repte que ha representat el 
plantejament de Cycle ha estat la realització d’un curt 
d’animació partint des de zero, amb pocs recursos i co-
neixements, i que a través de la investigació i la experi-

mentació s’han anat adquirint les capacitats per a dur-
lo a terme. És així com podem traspassar els límits dels 
nostres coneixements i fer cada vegada un petit pas més 
enllà. 

A continuació es presenten dues imatges que correspo-
nen als fotogrames de Joan Elise. 
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59Fotogrames de l’animació tradicional antecedent a Cycle. L’animació es pot trobar a vimeo.com/robertruizferrer/joanelise
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La metodologia utilitzada per a la realització del curt 
d’animació en dues dimensions ha estat bàsicament la 
combinació entre el dibuix sobre paper i el muntatge 
d’imatges i so a ordinador. Tenint en compte aquests fac-
tors, es pot dividir el procés de treball en dos blocs. D’una 
banda, la producció tradicional i, per l’altre, el muntatge 
digital. El pas del dibuix analògic al digital, dins l’ordina-
dor, s’ha establert mitjançant l’escaneig de les imatges.

1. Pel que fa al primer bloc, la producció tradicional, 
ha estat la part més laboriosa i artesanal de la creació. 
D’aquesta manera s’ha fet ús, com a suport creatiu dels 
diversos fotogrames, del paper vegetal transparent. S’ha 
emprat el llapis de grafit per dibuixar-los i el retolador 

6. METODOLOGIA I MATERIALS
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negre per corregir i repassar donant-los contrast per al 
posterior escaneig. A més a més, per a realitzar la part on 
el personatge apareix en color, s’ha fet ús del paper de 
dibuix bàsic, el llapis i el retolador per acolorir-los.

2. El segon bloc, un cop els dibuixos han estat escane-
jats, ha estat comprés per la preparació de les il·lustra-
cions per a la seva posada en escena, el muntatge de 
d’aquestes imatges com a fotogrames de la pel·lícula i 
finalment l’elecció musical i el disseny sonor.

Tot el muntatge ha estat realitzat amb Photoshop i After 
Effects, on es generaven processos com la seqüència de 
fotogrames, el moviment de càmera i els efectes espe-
cials.

Cal esmentar, tal i com posteriorment en l’apartat de pre-
producció es veurà, que inicialment, abans de realitzar la 
seqüència de fotogrames, es va construir l’escenari on 
anirien situats i animats els diferents elements del curt.

El fet de realitzar el procés creatiu d’aquesta manera, 
té un sentit tant narratiu amb la història, com estilístic i 
expressiu. El curt que ens parla de l’origen, del procés 
creatiu i de l’evolució d’un personatge han estat els ter-
mes que han inspirat a realitzar el curt d’una manera mes 
propera als inicis tradicionals de l’animació. Ha servit per 

establir un vincle més directe i natural amb la creació del 
personatge a l’hora que es posava en pràctica la tècnica 
original de l’animació. A més, era possible donar un toc 
més manual, casolà i imperfecte al resultat. Penso que 
això no s’obtindria només generant-la en digital.

Combinats, aquests dos mètodes, han donat també un 
resultat viu a l’animació que junt amb els seus trets tra-
dicionals i els efectes d’una producció moderna donen a 
aquest curt un acabat singular.

Les eines utilitzades han estat:

Ordinador MacBook Pro + pantalla externa de 24” 
Escaner HP Deskjet 3070A
Software digital: Photoshop, Ilustrator, After Effects i Final 
Cut.

Els materials utilitzats per a la producció dels fotogrames 
del curt d’animació han estat els següents:

Llapis de grafit Faber-Castell B
Retoladors staedtler permanent negres
Retoladors Copi Y38 i YR20 (Honey i yellowish Shade)
Paper vegetal Canson A4 de 95 g/m2

Paper de dibuix Canson A4 de 130 g/m2
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Aquest apartat ha consistit en desenvolupar tot el mate-
rial previ a la producció del curt d’animació, passant pels 
diferents punts propis de la preparació d’una pel·lícula 
animada, vistos durant la investigació teòrica del treball.  

En aquesta secció s’ha elaborat tant el relat i guió nar-
ratius de l’animació com els dissenys dels diferents ele-
ments que hi apareixen.

7. PREPRODUCCIÓ
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A continuació s’exposen els aspectes característics del 
curt d’animació experimental realitzat. Es mostra de for-
ma pràctica una fitxa descriptiva dels termes que carac-
teritzen la pel·lícula amb la finalitat de contextualitzar el 
projecte dins l’escenari de preproducció.

Alguns del aspectes puntualitzats en aquesta secció 
formen part de la resolució final del projecte però s’han 
exposat en aquest punt per tal de mantenir uniforme i 
completa dita fitxa sense haver de mostrar-se novament 
al final d’aquest treball.

CARACTERÍSTIQUES DEL DEL CURT

COS PRÀCTIC
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Títol

Cycle (de l’anglès, cicle)

Tal i com s’ha mencionat en l’apartat 3. El cicle de vida com 
a narrativa del projecte, a més de ser un terme molt utilit-
zat en l’àmbit de l’animació per anomenar les seqüències 
d’accions que es repeteixen en bucle com, per exemple, 
el cicle de córrer, de caminar o de saltar -accions que el 
personatge del curt realitza-, es tracta d’una paraula que 
defineix el concepte essencial del projecte: El cicle de 
vida del personatge i l’inici d’un cicle vital en la història.

Tot i així, el títol no va aparèixer de forma casual. Anterior-
ment, es va realitzar una exhaustiva recerca de noms que 
poguessin definir i empaquetar l’animació. Entre d’altres, 
van sorgir les següents denominacions descartades:

Give (Donar)
Leave (Deixar)
Legacy (Llegat)
Somewhere (En algun lloc)

Durada

3 minuts aproximadament.

Gènere

Fantàstic

Sinopsi

Cycle és un curt d’animació que ens mostra la creació 
d’un entranyable personatge que apareix en un espai 
desconegut. Aquest personatge solitari, poruc i curiós 
decideix anar a explorar amb cautela el misteriós lloc 
que l’envolta, pas que el farà evolucionar física i mental-
ment fins acabar fent un descobriment fascinant.

Argument de la història

En un entorn fosc i plujós apareix el naixement d’un per-
sonatge. Espantadís però curiós per allò desconegut, 
decideix fer un pas endavant i anar a descobrir aquest 
misteriós entorn on es troba. De sobte, ja més confiat, 
fa una troballa que el torna a fer dubtar: es tracta d’un 
element que el crida molt l’atenció. Empés per la curi-
ositat, s’arrisca a tocar-lo; l’element es absorbit pel seu 
cos. Aquesta gesta dóna pas a l’evolució del personat-
ge, de manera que adopta les característiques físiques 
de l’element. Captivat per aquest succés, desenvolupa 
una creixent emoció que el fa saltar d’alegria però, de 
cop i volta, troba el motiu que el fa ser conscient del seu 
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paper: un personatge que, igual que ell a l’inici, es troba 
atemorit. Reflexivament, el personatge extreu l’element 
del seu cos per entregar-lo al segon. És en aquest mateix 
moment quan el protagonista es desdibuixa fins desapa-
rèixer.

Personatges i elements

Personatges: Protagonista i secundari.
Element/objecte: Pedra de l’evolució.
Espai: Entorn únic d’espai obert.

Color

El color principal i representatiu del curt és el taronja. 

Aquest color dóna al personatge la seva aparença re-
presentativa i original. Cal destacar en aquest punt que 
l’elecció d’aquest color ha estat estudiada minuciosa-
ment per tal d’atorgar al personatge unes connotacions 
psicològiques particulars i pròpies de la fase emocional 
en la que aquest adopta el color. Incidir també que el fet 
de dotar al personatge d’un color càlid característic, com 
és el cas del taronja, ha estat per separar qualsevol vin-
culació amb un ésser extraterrestre, la qual cosa no és el 
propòsit directe del curt. Tan sols vol mostrar el protago-
nista de la història com un personatge fantàstic.

Per últim, mencionar que taronja és el color que adopta 
el títol, en la seva amplia gamma cromàtica, per carre-
gar-lo amb l’essència personal del curt.

La narrativa i la metàfora

1. El cicle de vida: 

Com ja s’ha explicat amb anterioritat, la metàfora del ci-
cle de vida és la temàtica principal de l’animació i aques-
ta consta de tres parts dins la narrativa del projecte:

L’origen. Suposa el naixement del personatge i la seva 
adaptació a l’entorn. Els seus actes durant aquesta fase 
son al·legòrics del que suposa l’origen de qualsevol ésser  
conscient.

L’evolució. En aquesta part intervenen i interactuen el 
personatge i l’element que el fa evolucionar: la pedra. 
Aquesta pedra és l’element metafòric amb més pes dins 
la narrativa del curt. Representa, com a la vida, els conei-
xements i els bens que el personatge obté. La pedra és 
un símbol que, entre d’altres interpretacions, fa al·lusió al  
fet de ser la primera eina que l’ésser humà va fer servir i, 
de tal manera, el va permetre evolucionar.

El llegat. Aquest es el pas més important i concloent del 
curt. És el fet que en la narrativa de la història fa entendre 
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el sentit i motiu pel qual l’animació porta el nom de Cycle. 
El personatge protagonista llega la pedra al seu succes-
sor, generant així l’inici d’un cicle en el qual la pedra és el 
relleu. Els coneixements i bens són transmesos de gene-
ració en generació.

2. El procés de creació del personatge:

Com també s’ha mencionat abans, el procés de creació 
del personatge, idea amb la qual va partir el projecte, 
està present durant el transcurs narratiu que definitiva-
ment s’ha desenvolupat.

Hi ha també alguns factors que donen èmfasi a aquest 
propòsit i que a l’hora reforcen la metàfora respecte a 
afrontar la vida. És el cas de les línies d’esbós. Aquestes 
linies, durant la primera fase del personatge, s’incremen-
ten quan aquest sent inseguretat i es perden quan surt 
de la seva zona de confort, gest de valentia i pèrdua de 
la por.

3. Alter ego

Aquest últim punt que exposo ha aparegut de forma gai-
rebé inconscient i no ha estat fins a més tard que me 
n’he pogut adonar. Irremeiablement, una part de mi ha 
quedat plasmada en el curt; tot el procés d’animar el per-

sonatge i confeccionar les accions que realitza han estat 
representades per mi prèviament. Però no és només això 
el que modela el meu alter ego en el personatge, sinó 
el comportament que desenvolupa en l’argument de la 
història. Aquest ha adoptat moltes de les meves caracte-
rístiques particulars viscudes i presents en el meu caràc-
ter personal. 

Efectes sonors

En gran mesura, els efectes sonors del curt d’animació 
han estat creats específicament per a l’ambientació de la 
pel·lícula i la seva concisa adaptació. Tot i així, alguns dels 
sons han estat descarregats de Freesound, altres cedits 
amb permís i llicència, i diversos procedents del banc so-
nor propi del software d’edició Final Cut.

Música

Eyes Wide Open de Tony Anderson. Cançó utilitzada sota 
llicència.

Tant el guió com els dissenys i l’animació son originals.
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Títol i introducció a l’escena principal:

0_ Amb un escanejat de càmera de dalt a baix, el títol 
‘Cycle’ apareix presentant l’inici del curt amb un subtil 
gest de referència al que esdevindrà a l’historia (l’apari-
ció i desaparició del personatge principal). Acompanyada 
d’un començament fosc i plujós, l’animació ens ambienta 
i ens porta dins un terreny on l’origen i la creació estan 
presents.

Estructura narrativa dividida en tres actes:

1_Formació del personatge principal.
2_Contacte amb la pedra de l’evolució.
3_Trobada amb el personatge secundari.

GUIÓ LITERARI 
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1_ L’animació comença amb la formació d’un personat-
ge que es genera amb la pluja; a partir de línies i formes 
canviants, apareixen els primers esbossos que van evo-
lucionant fins a l’esbós definitiu. Un cop s’ha generat el 
personatge, aquest, sense deixar de ser esbós, es mira i 
es descobreix fascinat. Quan s’adona de la situació, ob-
servant el seu entorn buit, fosc i desconegut, sent por i, 
desorientat, es refugia en sí mateix. Passats uns segons, 
decideix que no pot quedar-se com està, ha d’afrontar 
la por i descobrir què hi ha més enllà del que pot veure. 
Amb una empenta de valentia, s’incorpora i comença a 
explorar el seu entorn. En aquest moment, el personatge 
perd les línies de prova d’esbós i queda tan sols com un 
dibuix sense color.

2_ De sobte, quan ja està més confiat en aquest espai, 
es troba amb un element del terra situat davant seu. El 
personatge retrocedeix espantat, mira el que s’ha tro-
bat i descobreix que es tracta d’una pedra preciosa amb 
color, volum i textura que destaca en la soledat de l’en-
torn. Amb por però amb molta curiositat, s’acosta a la 
pedra i molt acuradament la toca. És gairebé a l’instant 
en què entra en contacte amb ella, quan el personatge 
absorbeix la pedra juntament amb les seves propietats: 
el color, el volum i la textura. Paralitzat pel que acaba de 
succeir, es torna a mirar i es sorprèn del canvi que ha 
experimentat. Entusiasmat i cegat pel seu nou aspecte, 
corre i salta deixant de parar atenció al seu entorn.

3_ De cop i volta, ensopega amb un nou element, que 
sembla ser una altra pedra; aquesta vegada, tan sols un 
esbós. En un cop d’ull més detallat, s’adona de què es 
tracta en realitat: d’un personatge igual que ell es trobava 
al principi, que espantat i refugiat en sí mateix, aparenta 
involuntàriament ser una pedra. El nou personatge, mo-
vent tan sols el cap, el mira deixant de tremolar. Instan-
tàniament, el protagonista reflexiona i li ofereix la pedra, 
que extreu del seu cos, com si del seu cor es tractés, 
perdent les propietats que havia adquirit i tornant-se un 
esbós que es comença a desdibuixar fins desaparèixer 
completament. Finalment, la pedra cau a terra i el nou 
personatge la toca.
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Insomniac. Primers esbossos 
del personatge Clank de 
Ratchet & Clank.

Mattias adolfsson

REFERÈNCIES CONCEPTUALS 1
PERSONATGES

Mikael Gustafsson
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Personatges de CreatureBox. Paride Bertolin
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REFERÈNCIES CONCEPTUALS 2
ENTORN
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Thiên-Co PHAM Hardware Shipbreakers
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Thiên-Co PHAMJorge Jacinto
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A continuació s’exposen els colors base a partir dels 
quals s’ha començat a treballar la part visual o “concept 
art” de l’animació.

Amb la mescla d’aquests 5 colors principals apareix tota 
la gamma cromàtica restant.

L’elecció d’aquests colors ha depès de les característi-
ques psicològiques i emocionals que es volen transme-
tre en el curt, mantenint una relació cromàtica harmònica 
i equilibrada. La relació entre el color i l’element que el 
porta descriu i potencia el que representa.

ELECCIÓ DE LA PALETA 
DE COLORS

COS PRÀCTIC
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Espai d’origen fosc, misteriós i buit en què tan sols es 
distingeixen una sèrie de turons a l’horitzó que donen 
profunditat i perspectiva a l’escena. Característiques mí-
nimes per centrar tota l’atenció en el personatge que de-
senvolupa la història.

L’ambient d’aquest entorn, juntament amb el  color i la 
pluja, representa l’origen i la creació.

DISSENY DE L’ENTORN

COS PRÀCTIC
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VISTA ISOMÈTRICA DE L’ENTORN

Estudi de la composició de l’espai
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1 2 3 4 5

EVOLUCIÓ CREATIVA DE L’ENTORN
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ASPECTE FINAL DE L’ENTORN



83



84

Personatge amistós i senzill, format per línies corbes de 
cap, tronc i extremitats, i de caràcter simpàtic, curiós i 
espantadís. Tan sols té uns ulls grans i rodons a la cara, 
tret que el caracteritza junt amb els seus tres dits de les 
mans, que només deixa veure en alguns moments. 

Ens acompanya durant tot el curt i evoluciona tant física 
com psicològicament mentre es desenvolupa la histò-
ria. Comença sent un simple esbós que acaba transfor-
mant-se en un personatge taronja d’aspecte acabat.

El personatge secundari és físicament idèntic a l’aparen-
ça inicial del protagonista: en forma d’esbós. Apareix al 
final del curt com a successor del primer.

DISSENY DEL PERSONATGE

Protagonista i secundari

COS PRÀCTIC
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EVOLUCIÓ CREATIVA DEL PERSONATGE



Marcats amb una fletxa es troben els esbossos concloents del procés. 
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ESBOSSOS DEL PERSONATGE DEFINITIU



89

PROVES DE COLOR
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PROVES AMB EL COLOR DEFINITIU

En la secció Característiques del curt de la pàg. 68 s’explica detalladament el motiu de l’elecció d’aquest color.
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PRIMERA POSADA EN ESCENA
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DISSENYS DEFINITIUS DEL PERSONATGE

Dissenys de la part inicial del personatge. En forma d’esbós.



93Dissenys de la part evolutiva del personatge. En la seva forma completa.
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ASPECTE FINAL DEL PERSONATGE INTEGRAT EN L’ENTORN
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Pedra de color taronja, arrodonida i volumètrica que pre-
senta textura i brillantor que li donen un acabat pictòric. 

Apareix com a element clau en el curt fent que el perso-
natge protagonista evolucioni adoptant les seves carac-
terístiques.

Aquesta pedra té una càrrega metafòrica molt important 
en la narrativa del curt, representant els coneixements 
i bens adquirits al llarg de la vida. Aquest fet dóna pas, 
com s’ha mencionat, a l’evolució física i psicològica del 
personatge, fent al·lusió d’aquesta manera a la maduresa 
fruit de les pròpies experiències.

DISSENY DE L’OBJECTE

Pedra de l’evolució

COS PRÀCTIC
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7. PREPRODUCCIÓ



EVOLUCIÓ CREATIVA DEL LA PEDRA



Marcat amb una fletxa es troba el disseny concloent de la pedra. 
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ASPECTE FINAL DE LA PEDRA INTEGRADA EN L’ENTORN
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El títol del projecte és l’últim element dissenyat del pro-
cés, ja que representa el “packaging” del producte audi-
ovisual englobant de forma gràfica i subtil les caracterís-
tiques del curt.

Aquest ha estat construït mantenint l’essència de cicle, 
a partir de la forma circular que el representa. D’aquesta 
manera, cada lletra de la paraula la composa un cercle 
dividit en diversos sectors triangulars que, desmuntats i 
colocats, formen la tipografia singular de Cycle.

Els colors de cada sector han estat escollits de la gamma 
cromàtica de l’entorn, el personatge i l’objecte, i repartits 
de forma acord amb les lletres de la tipografia.

DISSENY DEL TÍTOL

Cycle

COS PRÀCTIC
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7. PREPRODUCCIÓ



La tipografia del títol la formen 5 cercles dividits en 6 sectors circulars Hi ha 2 tipus de cercle segons els colors i les divisions per formar la lletra: l’1 i el 2



ASPECTE FINAL DEL TÍTOL INTEGRAT EN L’ENTORN
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A partir del guió literari i els dissenys gràfics realitzats, 
s’ha desenvolupat el següent storyboard.

Per tal d’elaborar aquest guió gràfic juntament amb el 
layout (recorregut del personatge i la càmera) que ve-
nen a continuació, s’han estudiat els tipus de pla per a 
cada escena i el moviment que la càmera ha d’efectuar 
en cada cas. Aquests moviments, tant de l’ull de l’espec-
tador com del propi personatge dins l’espai, suposen un 
gran pes a considerar pel que fa a la fase de producció 
de l’animació. Pes que recau sobre la creació d’aquest 
guió visual.

L’storyboard està dividit en quatre pàgines de nou vinye-
tes cada una.

STORYBOARD

COS PRÀCTIC
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1. Pla seqüència general. Sortint de la foscor abso-
luta, la càmera va desplaçant-se cap avall, deixant 
veure les primeres gotes de pluja.

4. Pla seqüència general. Es completa el text men-
tre algunes de les gotes de pluja cauen sobre ell.

7. Pla seqüència general. La càmera segueix bai-
xant. El to cromàtic de l’escena és més clar.

2. Pla seqüència general. La càmera s’atura a una 
alçada on la llum és més visible. Entre la pluja co-
mença a aparèixer de forma orgànica el títol “Cycle”

5. Pla seqüència general. De sobte, el títol es co-
mença a desfer buidant-se des de l’interior.

8. Pla seqüència general. Apareixen les munta-
nyes des de la part inferior del pla.

6. Pla seqüència general. El títol desapareix. Se-
gueix plovent.

9. Pla seqüència general. La càmera s’atura suau-
ment, deixant veure l’entorn principal.

3. Pla seqüència general. El títol es forma om-
plint-se d’exterior a interior i es comença a apreciar.

7. PREPRODUCCIÓ
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10. Pla general. Perspectiva perpendicular a les mun-
tanyes. Aparició del personatge a partir de línies 
d’esbós. L’acompanya pluja.

13. Pla general. Mira al seu voltant i, amb el so d’un 
trò, sent por.

16. Pla general. S’aixeca i comença a caminar a poc 
a poc.

11. Pla general. Immòbil, acaba de dibuixar-se i es 
queda com esbós. Se li activen els ulls.

14. Pla general. Atemorit, es refugia en sí mateix. Es 
queda fet una bola durant uns segons.

17. Pla seqüència mitjà. Entra en confiança amb 
l’entorn i es desplaça a gust.

15. Pla general. Des de la posició de refugi, torna a 
mirar i, encuriosit per descobrir, s’acaba incorporant 
amb una petita empenta de valentia.

18. Pla general. De cop i volta, es troba amb la pe-
dra davant seu i es sorprén.

12. Pla mitjà. El personatge comença a moure’s. Tot 
seguit, es mira descobrint-se: de peus a mans. 

COS PRÀCTIC
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19. Pla general. A punt de fer mitja volta i havent-ho 
pensat dos cops, s’acosta curosament i mirant amb 
curiositat, decideix tocar-la.

22. Pla sencer. Perspectiva paral·lela a les muntanyes. 
Estabornit i amb els peus inmòvils es toca el cos i 
observa el canvi que ha sofert.

25. Pla general. Comença a moure les cames exi-
tat, per iniciar a còrrer.

20. Pla sencer. Immeditament, la pedra es absorbi-
da pel personatge, des de la mà fins arribar al tòrax.

23. Pla general. Després d’observar-se, fa un gest  
tímid de sorpresa mirant endavant.

26. Pla seqüència general. Corre 5 passos i es dis-
posa a saltar.

24. Pla general. Perspectiva perpendicular a les mun-
tanyes. Seguidament, es porta l’altre mà a la boca, 
emfatitzant l’emoció de sorpresa.

27. Pla sencer. El salt es realitza a càmera lenta. El 
personatge aixeca els braços durant l’acció.

21. Pla general. El personatge s’aixeca, i paralitzat 
comença a adoptar les característiques de la pedra: 
el color.

7. PREPRODUCCIÓ



19. Pla conjunt. El personatge nº1 toca a terra des-
prés del salt i es troba el personatge nº2 fet una 
bola.

22. Pla conjunt. El nº1 reflexiona uns segons i se-
guidament es disposa a exrteure la pedra absorvida 
del seu cos. El nº2 el mira curiós.

25. Pla general. El personatge nº2, ara solitari, s’in-
corpora mirant l’objecte que s’ha tornat el seu cen-
tre d’atenció..

20. Pla conjunt. El nº1 es queda mirant al nº2, men-
tre aquest se’n adona de la seva presencia.

23. Pla sencer conjunt. El primer personatge entre-
ga la pedra al segon. El nº2 se’l queda mirant.

26. Pla sencer. Curiós i sense acabar d’entendre el 
que ha passat es disposa a tocar-la.

24. Pla sencer conjunt. El nº1 comença a desapa-
reixer, començant pel color i segudament les línies. 
La pedra cau a terra i el segon personatge la mira.

27. Pla sencer. Cuidadosament la toca. L’imatge es 
torna negre i apareixen els crèdits.

21. Pla conjunt. Sorprés novament, el nº1 s’acosta al 
nº2. El segon el mira poruc.

COS PRÀCTIC
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LAYOUT. RECORREGUT DE LA CÀMERA

7. PREPRODUCCIÓ
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LAYOUT. RECORREGUT DEL PERSONATGE I SUCCESSIÓ D’ESDEVENIMENTS

COS PRÀCTIC
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Aquesta part ha estat formada, tal i com s’ha mencio-
nat en l’apartat 6. Metodologia i materials, per la creació 
manual i tradicional de tots el fotogrames de la pel·lícula 
-tota la seqüència animada del personatge- seguida del 
seu muntatge digital, creant la composició visual guiona-
da pel storyboard dins la línia de temps.

S’ha hagut d’estudiar exhaustivament el càracter que es 
vol transmetre per part del personatge, de manera que, 
al animar-lo, es mogui de forma correcta, fluida i natural.

Totes les accions del personatge realitzades fotograma a 
fotograma han estat animades a 12 imatges per segon i 
reproduïdes a 24 fps, repetint una imatge cada 2 “frames”.

8. PRODUCCIÓ
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FOTOGRAMES DEL PERSONATGE

COS PRÀCTIC
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8. PRODUCCIÓ



118 Es mostren algunes del les seqüències de fotogrames del personatge sense color.

COS PRÀCTIC
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FOTOGRAMES CLAU

Fragment d’una part de l’animació que presenta alguns dels fotogrames clau a partir dels quals s’han creat tots els intermedis.



121

INTERPOLACIÓ DELS FOTOGRAMES

Fragment amb la interpolació de fotogrames.



122 Es mostren algunes del les seqüències de fotogrames del personatge amb color.

COS PRÀCTIC
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MUNTATGE DIGITAL

COS PRÀCTIC



125

8. PRODUCCIÓ

COL·LOCACIÓ DELS FOTOGRAMES EN L’ESPAI



126

COS PRÀCTIC

MUNTATGE SEQÜENCIAL DELS FOTOGRAMES DEL PERSONATGE

En aquesta imatge es mostra una part del procés de muntatge de la seqüencia animada del personatge en Photoshop.
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8. PRODUCCIÓ

MUNTATGE, COMPOSICIÓ I ANIMACIÓ DEL TÍTOL

La imatge mostra la composició i l’animació del títol del curt en After Effects.
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CREACIÓ ESCULTÒRICA 
DEL PERSONATGE

Ha estat necessària, com a suport de producció dels 
diferents fotogrames del personatge, la creació d’una 
peça escultòrica tridimensional per a la correcta visió de 
la composició i forma física del protagonista segons la 
seva posició en el pla de l’animació. Es pot apreciar així 
com afecta la perspectiva a la aparença del personatge.

Aquesta obra escultòrica ha estat possible gràcies a les 
nocions artístiques apreses durant el grau.

La peça ha estat realitzada amb fusta, filferro i plastilina.

COS PRÀCTIC
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8. PRODUCCIÓ

Procés de la creació del personatge en plastilina.
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FOTOGRAFIES DE LA PEÇA ESCULTÒRICA ACABADA
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FOTOGRAFIES DURANT EL PROCÉS DE CREACIÓ

COS PRÀCTIC
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COS PRÀCTIC
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ALGUNS DELS ERRORS I PASSOS DEL PROJECTE DESCARTATS
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Aquesta és l’última fase del projecte, i no per això menys 
important, ja que és en la qual es compon tota la part 
sonora de la producció i la seva posterior distribució.

L’àudio suposa un peça vital per a l’ambientació i la re-
presentació del curt, configurant gran part de la informa-
ció sensorial que transmet l’animació, des de les textures 
més generals a les característiques físiques de cada ele-
ment que apareix. Acompanyats de la música, aquesta 
potencia l’experiència i emfatitza les emocions que es 
volen transmetre.

Per tant, aquest apartat està format per la composició 
sonora; música i efectes de so i el render de la pel·lícula 
per a la posterior difusió en les plataformes audiovisuals.

9. POSTPRODUCCIÓ
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COS PRÀCTIC

Imatge del muntatge i l’animació de la composició sonora en Final Cut.
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9. POSTPRODUCCIÓ

Música

La música que acompanya l’animació de Cycle ha estat 
resultat de la reproducció de música constant durant la 
producció del curt, en búsqueda de la cançó ideal.

Aquesta cançó ha estat, sens dubte, la següent:

Eyes Wide Open de Tony Anderson, peça musical de la 
qual s’ha comprat la llicència d’ús per a projectes per-
sonals. Aquesta llicència permet l’us il·limitat i difusió del 
contingut sempre i quan no sigui per àmbit comercial.

Música que reflecteix i potencia perfectament el caràcter 
del curt.

Efectes de so

Els sons creats per a l’ambientació del curt han estat, ma-
joritàriament, fruit de diverses proves amb diferents ele-
ments gravats amb un dispositiu d’enregistrament sonor, 
com ara fulles seques o cops amb una goma sobre fusta.

L’altra part del sons, com s’ha mencionat anteriorment, 
han estat descarregats de bancs sonors gratuïts, bancs 
de sons propis i del software utilitzat.

Tant els sons com la música han estat editats per a la 
correcta adaptació amb la imatge.

Render final

Aquesta és l’última fase per la qual ha passat l’animació. 
S’han comprimit les imatges i el so en format audiovisual 
per tal de poder reproduir-lo i difondre’l. D’altra banda, 
s’ha exportat també un arxiu de vídeo en alta qualitat per 
si s’haguessin de realitzar posterior modificacions o can-
vis de format.

1. Arxiu de difusió:

Cycle_Curt d’animació experimental.mov 

Format: QuickTime
Compresor: H264 (bitrate: 15000 kbps)
Dimensió de fotograma: HD 1920 x 1080 a 24fps
 
2. Arxiu en alta:

Cycle_Curt d’animació experimental(ProRes).mov

Format: QuickTime
Compresor: ProRes 4444 (bitrate: 30000 kbps)
Dimensió de fotograma: HD 1920 x 1080 a 24fps

Plataforma de difusió

vimeo.com/robertruizferrer/cycle
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Cycle ha estat el projecte amb major ambició que he re-
alitzat mai. Un treball que ha requerit el meu màxim es-
forç tant en capacitat creativa com comunicativa. A més 
dels extensos processos creatius del curt, el més difícil 
de tot ha estat el fet de redactar tot allò que per mitjans 
de l’animació sorgeix d’una forma més intuïtiva i natural, 
tant en la seva forma narrativa com en els processos tèc-
nics que la comporten. En aquest projecte la majoria de 
factors s’expliquen més concisament pel mitjà d’imatges 
que pel medi lingüístic, ja que fa del moviment el seu 
principal comunicador d’idees.

Els processos de creació han estat llargs, molt llargs. Hi 
ha hagut moments, fins i tot, que he perdut la noció de la 

10. RESULTATS
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quantitat de feina que portava feta i del sentit narratiu que 
estava creant per mitjà dels fotogrames. La dificultat de 
mantenir en forma el personatge durant la seva creació i 
el muntatge audiovisual que tot això suposava han estat 
part dels factors que han incidit en el meu aprenentatge.

Tot i que sabent-ho, m’ha fet comprendre els grans 
equips de treball que en la majoria de casos es neces-
siten per tirar endavant una producció d’animació, doncs 
en alguns moments el projecte m’ha arribat a sobrepas-
sar.

Ha suposat també un grandiós aprenentatge quant a co-
neixements teòrics i pràctics en aquesta disciplina artís-
tica. Òbviament és un minúscul pas pel que fa als recur-
sos de l’animació però en el meu transcurs estudiantil ha 
marcat un gran punt d’inflexió. Penso que, fins i tot, d’una 
manera metafòrica, el meu pas per la Massana ha que-
dat latent dins aquest projecte.

Tot i que durant la realització d’aquesta memòria no ha 
estat possible l’acabat final de la peça d’animació, s’ha 
produït un primer tall del curt. A continuació es mostren 
dues imatges d’aquest primer render. Un cop estigui 
acabat, cap la possibilitat de presentar el projecte en al-
gun dels festivals de curts d’animació, com l’Animac o el 
Festival Internacional de Cine Fantàstic de Sitges, 

De cara a la defensa oral d’aquest treball, es pretén tenir 
acabat completament el curt d’animació o, si més no, un 
segon tall per a la seva presentació. El curt definitiu podrà 
trobar-se pròximament penjat a Vimeo amb la següent 
URL: 

vimeo.com/robertruizferrer/cycle
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149Imatges de el primer tall del curt d’animació Cycle.
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Una bona estratègia
per a la presentació oral del TFG.

Ha arribat el moment de convertir-se en monologuista.

Aquest escrit podria anar dirigit a qualsevol tipus de pre-
sentació important de projecte, però en aquest cas, con-
textualitzat en la situació actual en la que ens trobem, 
incidiré en aquesta última etapa en la qual ens trobem, 
davant la presentació del Treball Final de Grau.

Des que vàrem començar la carrera, hem anat aprenent 
a defensar i presentar els nostres projectes. A alguns se’ls 
ha donat millor parlar en públic, a altres no tant, hi ha ha-
gut millors i pitjors presentacions. Però el que realment 
importa és que tots ens hem vist progressar i hem estat 
aprenent, ja sigui conscient o inconscientment, els uns 
dels altres. Cometent errors, corregint-los, intentant no 
caure en aquells que hem vist cometre i, sobre tot, ma-
durant al llarg d’aquests quatre cursos. Ara ens trobem en 
l’última etapa del grau; ens toca defensar el nostre TFG. 
És l’ultima presentació, amb la qual cosa hem de mostrar 
i defensar oralment en un breu període de temps el fruit 
dels nostres coneixements adquirits al llarg del grau. 

No ens posem histèrics. Podem tenir la seguretat de que 
estem preparats per afrontar-ho i realitzar amb èxit una 
defensa atractiva i gustosa. O no?

Tots sabem que ens hauria de sortir molt malament per-
què un bon treball acabés sent suspès per culpa de la 
presentació. Però en aquest cas, crec que el nivell va per 
sobre de tot això. Ja no ens preocupa aquest fet sinó el 
d’acabar amb un bon sabor de boca i satisfets d’un ma-
teix. Per tant, això requereix una mica més d’esforç.

La pressió i els nervis son els pitjors enemics a l’hora de 
realitzar tasques com aquesta i poden ser alguns dels 
factors que ens juguin una mala passada durant l’acte 
davant el públic i el tribunal.

D’una banda, hem de tocar de peus a terra i relaxar-nos; 
tots som humans, no som perfectes i podem equivo-
car-nos. D’altra banda, però, no podem deixar de tenir 
en compte que una mala comunicació, per molt bo que 
sigui el projecte, pot acabar baixant-nos molts punts.

Defensar el nostre projecte de manera clara, amena, pro-
pera i amb sentit de l’humor és el factor clau per a un 
èxit assegurat. Però això no sempre és fàcil. Per tal de 
poder-ho aconseguir, primer hem de tenir clars tres con-
ceptes clau que haurien de estar presents en qualsevol 
presentació d’importància: Crear curiositat, ser originals i, 
si més no, donar alguns tocs d’humor o de diversió.

Aquets tres factors que acabo de mencionar van sorgir 
com a resultat d’una investigació realitzada l’any 2013 en 
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col·laboració amb dos companys més, Arnau Lizandra i 
Oriol Carreras, en un projecte de disseny visual per satis-
fer els gustos generals d’un públic consumidor. Més tard 
vàrem adonar-nos que això podia adaptar-se a qualsevol 
disciplina creativa.

A partir d’aquí, tenint clar l’esmentat anteriorment, només 
fa falta posar-ho en pràctica. I un dels exercicis més di-
vertits i entretinguts que es poden fer en moments pre-
vis a la defensa oral és dur a terme aquesta tasca mirant 
monòlegs.

I això perquè? Doncs perquè aquesta disciplina, a més 
de complir els conceptes mencionats anteriorment, ser-
veix per alliberar la ment de l’estrès, relaxar-se i a l’hora 
concebre l’estratègia que fan servir aquests artistes es-
cènics per narrar qualsevol cosa de manera original, pro-
pera i divertida.

Però què és un monòleg? Hem de tenir en compte pri-
mer de tot que existeixen molts tipus de monòlegs, que 
el que més es coneix és el de caire còmic pel seu èxit 
televisiu, però n’existeixen molts més. En aquest cas, el 
de caire còmic ens serveix de gran ajuda perquè, a més 
de mantenir l’essència del monòleg, reiterem en el que 
és més important: acceptar-nos com som, riure’ns de 
nosaltres mateixos i ser positius en el que fem. Ara bé, 
responent a la pregunta amb la qual s’ha començat el 
paràgraf, un monòleg és un discurs que expressa verbal-

ment els propis sentiments sobre un tema específic, com 
una conversa amb un mateix, però en veu alta, sobre un 
tema que es coneix molt bé.

En el que ens hem de fixar de tot això és que el mono-
loguista estructura de manera intel·ligent i eficaç el seu 
discurs. Tampoc es tracta de formalitzar un monòleg per 
al discurs de defensa del projecte sinó d’inspirar-se amb 
la seva estratègia, aplicar-la i adaptar-la a la teva presen-
tació. Pot ser una manera didàctica, positiva i divertida 
per preparar-se aquesta presentació final.

Concloent, el que proposo és que un bon mètode per 
defensar el projecte durant la presentació pot ser po-
sar-se en la pell d’un monologuista i utilitzar la seva es-
tratègia per a realitzar un discurs que convenci de forma 
atractiva i agradable el públic present i, especialment, el 
tribunal.
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