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1. Continguts  

1.1 Els orígens de l’animació 

 
Segons l’Enciclopèdia Catalana, l’animació és la tècnica que permet la simulació d'un efecte 
de moviment en dibuixos o en objectes inanimats. 
 
La història del cinema ens mostra com des de sempre l’home ha volgut donar moviment a 
les imatges. De l’evolució d’aquest moviment i de la tècnica que el fa possible en sortirà un 
gènere anomenat animació, però la història del moviment de les imatges no comença amb el 
cinema, sinó molt temps abans. 
  

� Quatre apunts històrics: 
 

- Animar les imatges és un vell somni de la humanitat. El 1832, el físic belga Joseph 
Plateau construí el fenaquistoscopi, on es pogué veure per primera vegada un dibuix 
animat. 

- Émilie Reynaud el 1892 inicià a París les representacions del teatre òptic amb un 
aparell que aconseguia projectar sobre una pantalla dibuixos animats amb una 
durada de  6 a 15 minuts. 

- El 1906 James Stuart es considera que fa el primer film de dibuixos animats de la 
història, Homourus Phases of Funny Faces, d’una manera ben senzilla: una pissarra 
i un guix. L’animació s’aconseguia pintant i esborrant diversos rostres i personatges 
sobre una pissarra negra. 

- El 1908 Émile Cohl crea una nova forma d’il·lusionisme 
relacionada per essència amb el món real: un dibuix de 
transformacions en què un elefant es converteix 
progressivament en una ballarina i, posteriorment, en altres 
personatges; l’espectacle s’anomena Fantasmagorie. Al 
seu temps, crea també en Fantachoe, considerat el primer 

personatge de dibuixos animats.     
        

- Windsor McCay crea el 1914 Gertie the Dinosaur, considerada per molts la primera 
obra mestra en la història de l’animació. 

- A la dècada dels anys vint un dels personatges més populars va ser Fèlix el Gat 
creat pel nord americà Otto Messmer. 

- Walt Disney crea el 1923 els Hollywood Disney Studios que més endavant seran els 
Walt Disney Productions. L’any 1928 creen la primera pel·lícula d’animació sonora de 
la història: El vaixell de vapor d’en Wilie, protagonitzada per Mickey Mouse, 
possiblement el personatge de dibuixos més conegut del món.  

- Des dels inicis del cinema la màgia hi ha estat present gràcies a tot tipus de 
trucatges. El 1902 Georges Méliès crea El Viatge a la Lluna on estableix les bases 
del cinema com a espectacle. El 1905 Segundo de Chomón de Terol grava L’Hotel 
Elèctric, considerada per molts el primer film que presenta l’animació d’objectes per 
primer cop a la història.  

 

1.2 Les tècniques de l’animació 

 

L’animació és la tècnica que consisteix a donar moviment a les imatges. Dividirem les 
diferents tècniques de l’animació en plana, volum i ordinador per tal d’explicar-les, tot i que 

Fantasmagorie, 1908, Émilie 
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és difícil establir una classificació i pot variar considerablement depenent del llibre o l’autor. 
No hi ha una classificació estàndard i universal. Es pot classificar l’animació segons els 
formats de les imatges i els canals a través dels quals arriben a l’espectador, segons el 
caràcter bidimensional o tridimensional, si s’ha gravat amb càmera o ordinador, etc. 
 
L’animació plana 

És la tècnica en dues dimensions. Dins d’aquesta animació 
trobem diferents mètodes en funció dels materials: poden 
ser retallables animats o pot ser animació sobre cel·lulosa. 
Un exemple podria ser La Blancaneus i els set nans (1937) 
que va ser el primer llargmetratge d’animació de Walt 
Disney. Transformà l’animació en un mitjà d’expressió 
artística.  
La Blancaneus i els set nans es va fer mitjançant la tècnica 
de les sobreposicions o multiplà.  Consistia a 
dibuixar fins a cinc plans diferents sobre làmines 
transparents (acetats) que s’anaven sobreposant. 
La càmera (la truca) filmava en vertical els 5 plans i l’animació consistia a moure només el 
primer o segon pla, per exemple, deixant els altres com a fons o decorat. Una anècdota: la 
producció del film es va prolongar dos anys, hi van participar més de 750 artistes i van 
utilitzar 800 km de paper per a dos milions de dibuixos.  
Aquesta tècnica també permet combinar imatges dibuixades amb imatges reals: només cal 

que estiguin dibuixades o filmades sobre un full de cel·lulosa, 
unir-les i gravar-les juntes. 
 
El mercat europeu i japonès contrarestaren la importància dels 
estudis nord-americans. El paral·lel japonès a Walt Disney seria 
Hayao Miyazaki, un dels animadors japonesos contemporanis 
més destacats i importants del gènere anime. L’anime és 
l’animació cinematogràfica del famós manga japonès (la versió 
en còmic).  

Kurenai no Buta 1992, Hayao Miyazaki 
 

L’animació en volum 

La tècnica de l’ stop-motion consisteix a moure pacientment les figures que han d’actuar a la 
pantalla, fotografiant-les cada vegada mitjançant una càmera digital fotogràfica o una 
càmera de vídeo. Posteriorment es passen les imatges a l’ordinador i se’n fa l’edició. 
La més coneguda i que pren generalment el nom de stop-motion és l’animació de plastilina i 
de ninots articulats. Els elements a animar són personatges fets amb plastilina o amb 
d'altres tipus de materials que permetin articular-los. A partir del guió es creen els 
personatges. Després se n'estudia el moviment: com es poden bellugar, com poden fer les 
expressions, com es col·loquen segons diferents accions, etc. Després cal dissenyar i 
construir les escenografies on actuaran els personatges. A l'hora de la gravació cal seguir el 
guió i la carta d'animació, per a controlar tots els moviments i la seva temporització. També 
cal tenir en compte la il·luminació i la posició i moviments de la càmera. La gravació 
posteriorment s'editarà. 
 
D’altres materials que s’usen per fer stop-motion són: objectes reals que movent-los i variant 
la seva posició a poc a poc  i gravant successivament ens fan aconseguir fotogrames de tota 
la fase del moviment, papers retallats (cut-out) que normalment es graven en pla, els papers 

Blancaneus i els set nans, 1937, Walt Disney 
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retallats es van movent successivament i una càmera els grava; sorra, amb la qual es poden 
fer diferents formes i variar-les a mesura que es va gravant, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Moviments d’un ninot amb plastilina per fer Stop-motion  
 
Els països que més han treballat amb aquesta tècnica d’animació són el Regne Unit i la 
República Txeca. 
 

L’animació per ordinador 

 

El primer film de la història creat íntegrament per ordinador va ser Toy Story l’any 1995 de la 
productora Pixar Animation Studios i la Walt Disney Productions.  
 
Treballar amb ordinador implica tenir un programa de 3D (3D Studio Max, Maya, Softimage). 
Prèviament cal modelar tots els personatges i objectes, a partir per exemple de malles de 
polígons. Llavors ve la fase d’animació a partir de diferents punts clau que l’ordinador 
s’encarrega d’unir. A continuació cal fer la texturització del personatge: donar-li un aspecte, 
uns vestits, un color de la pell... Un cop fet s’il·lumina i la darrera fase és la renderització, en 
què s’uneixen totes les fases anteriors: el personatge, els 
moviments, la il·luminació, els colors... construint un fotograma de 
la pel·lícula; i , així fotograma per fotograma fins a obtenir el 
resultat final.       
 
Per exemple, a Final Fantasy, es va utilitzar una tècnica per a 
capturar el moviment el Motion Capture, que consisteix a captar 
digitalment els moviments d’una persona a qui s’han col·locat 
diversos sensors per tot el cos.            
     
Fins fa una dècada es podien comptar amb els dits de la 
mà les pel·lícules d’animació que s’havien elaborat amb ordinador. Tampoc no abundaven 
les produccions que usaven aquest tipus de tècnica parcialment, ni els curtmetratges o 
espots publicitaris. Avui dia es poden trobar moltes propostes cinematogràfiques que usen 
l’animació per ordinador, però sembla que qui marca la pauta són els estudis de PIXAR. 
 
1.3 Vocabulari 

Persistència retiniana: Fenomen ja conegut des de l’antiguitat. Quan l’ull humà deixa 
d’observar una imatge, aquesta encara es manté latent a la retina per uns instants. Científics 
com Newton, d’Arcy, Faraday van intentar demostrar i mesurar aquest fenomen mitjançant 
diversos enginys.  

Final Fantasy, 2001, Hironobu Sakaguchi 
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Avui dia aquest fenomen no es coneix com a persistència retiniana, sinó com a efecte phi, 
perquè, la persistència de la imatge no es produeix a la retina de l’ull sinó al cervell de 
l’home (Marbe i Wertheimer, 1910). 
Gràcies a aquest fenomen, podem veure imatges cinematogràfiques. En realitat al cinema 
ens passen fotografies a gran velocitat i ens generen la sensació de moviment. La velocitat 
és de 24 imatges per segon.  
 

Taumàtrop:  El nom prové del grec thauma (meravella) i tropos (acció de girar). Fou una de 
les primeres joguines òptiques que es va comercialitzar, creada per J.A. Paris. Es tracta d’un 
joc visual molt simple e què una cartolina amb dues imatges diferents quan es va girant a la 
velocitat adequada crea la il·lusió que les dues imatges estan juntes. En girar tan ràpid la 
nostra retina superposa les dues imatges. 
 
Fenaquistoscopi: El nom prové del grec phénakistiscos (enganyar) i scopein (examinar, 
mirar). Plateau va crear el fenaquistoscopi. Parteix de la descomposició d’un moviment en 
dibuixos que estan col·locats al voltant d’un disc de cartró. Per fer la síntesi del moviment, el 
secret està en el disc obturador: un disc que té tantes ranures com imatges dibuixades hi ha. 
Quan el dibuix canvia de posició, nosaltres no ho veiem perquè veiem l’interval entre ranura i 
ranura. 
 
Zoòtrop: El nom prové del grec zoon (animal) i tropos (acció de girar). Ideat per Horner va 
tenir molt d’èxit com a joguina òptica. El seu funcionament és similar al del fenaquistoscopi: 
consisteix en un tambor fet de cartró o metall amb ranures. A dins s’hi situen els dibuixos 
que descomponen el moviment en diferents fases i donant moviment al tambor aconseguim 
l’animació de la imatge. 
 

Praxinoscopi: El nom prové del grec praxis (moviment) i skopein (examinar, mirar). 
Reynaud introdueix una millora pel que fa al sistema d’obturació del zoòtrop, creant el 
praxinoscopi. Substitueix les ranures dels altres aparells per uns petits miralls centrals 
col·locats a l’interior de la joguina. L’efecte visual del moviment és molt més natural, més 
lluminós - fins i tot podia incorporar un llum -, més efectiu i menys sobtat perquè elimina el 
temps d’obturació. L’èxit del praxinoscopi va portar a fer joguines similars com el 
praxinoscopi de teatre en què les figures es movien en un decorat de teatret. 
 
Cronofotografia: Una de les primeres descomposicions del moviment fotogràfic la fa el 
fotògraf Edward Muybridge. El milionari californià Stanford fèu una juguesca amb els amics: 
volia saber si un cavall al galop deixa de tocar algun moment a terra. Per comprovar-ho va 
demanar a Muybridge que fotografiés el galop d’un cavall. 
Muybridge a través de l’aposta, crea la cronofotografia, on al contrari que amb les joguines 
òptiques, aquí es vol agafar el moviment real i descompondre’l, sense crear-ne un de nou. 
 

Teatre òptic: Émile Reynaud que patentà el 1889 l’anomena’t teatre òptic amb el qual 
aconseguia projectar sobre una pantalla dibuixos animats de fins a 15 minuts de durada. 
El funcionament d’aquest aparell és complex d’explicar perquè no es va conservar, però 
gràcies a dibuixos i gravats podem intentar entendre com funcionava: utilitzava la 
combinació d’una llanterna màgica que projectava el fons de l’escena i una altra que 
mitjançant miralls i lents li permetien projectar una imatge en moviment. Aquestes imatges 
estaven pintades a mà sobre centenars de plaques de vidre unides per una banda de tela 
flexible i perforada, que estaven enrotllades en dues bobines mogudes manualment.  
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Stop Motion: La tècnica consisteix a moure pacientment les figures que han d’actuar a la 
pantalla, fotografiant-les cada vegada mitjançant una càmera digital fotogràfica o una 
càmera de vídeo i posteriorment es passen les imatges a l’ordinador i se’n fa l’edició. La més 
coneguda i que pren generalment el nom de Stop Motion és l’animació de plastilina i de 
ninots articulats. També es pot anomenar frame a frame o pas de maneta. 
 

Cinema Nic: Consisteix en un simple projector d’imatges que tenien un moviment de només 
dos temps. Les imatges estan dibuixades horitzontalment sobre una banda de paper vegetal 
o translúcid en dues línies, com dues parts del moviment. Un obturador mòbil va alternant la 
imatge superior i inferior de la pantalla. Una maneta fa girar al mateix temps l’obturador i 
arrossega horitzontalment i lentament la banda amb imatges. És un sistema molt simple fruit 
de les observacions dels sistemes de representació d’imatges precedents, però que va 
gaudir de gran èxit a tot el món. Els germans Tomàs i Josep Nicolau van patentar el popular 
cinema Nic a Barcelona l’any 1931,  
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2. Proposta de treball posterior a la visita al Museu del Cinema 

2.1 Fem un zoòtrop 

Les joguines òptiques van esdevenir aparells que permetien donar moviment a imatges 
estàtiques. Et proposem crear-ne una, en concret el zoòtrop, que consistia en uns dibuixos 
que es distribuïen en unes bandes longitudinals de paper i es col·locaven a l’interior d’un 
tambor de metall o cartró amb diverses ranures verticals a través de les quals s’havia de 
mirar mentre girava. L’efecte era la sensació del moviment continu de la imatge.  
 
Per a la realització del zoòtrop necessitareu cartolina, cola, tisores i un llapis (millor si és 
cilíndric en lloc d’hexagonal).  
 
A continuació us oferim les instruccions per poder fabricar un zoòtrop i les peces 
necessàries: 
 
1. Retalleu les peces 1 i 2 per les línies discontínues. Enganxeu els dos rectangles resultants 
sobre una cartolina (per enfortir el suport) unint les peces 1 i 2, de forma que us quedi una 
sola tira contínua de cavalls dibuixats. 
 
2. Retalleu el contorn de la tira resultant, tenint en compte les llengüetes que es troben a la 
part de baix, les incisions de la part de dalt i la llengüeta del costat. Doneu-li forma de  
cilindre vigilant que la cara del dibuix dels cavalls quedi a la part interior del cilindre. Utilitzeu 
la llengüeta del costat per tancar el cilindre. Heu construït la banda del zoòtrop. 

 
3. Retalleu la peça 3 (el disc) i enganxeu-la com a base del cilindre que heu format amb la 
tira, utilitzant les llengüetes de la tira del cilindre. La part amb el dibuix de l'espiral ha de  
quedar a dintre del cilindre. Heu construït el tambor del zoòtrop. El disc també es pot enfortir 
enganxant-lo a una cartolina abans de retallar-lo. 
 
4.Retalleu la peça 4 seguint totes les línies marcades. Enrotlleu-la ajudant-vos d'un 
llapis,fent coincidir les dues llengüetes dels extrems. Enganxeu aquestes dues llengüetes. 
Haureu obtingut un cilindre amb quatre llengüetes. Enrotlleu el cilindre al voltant del llapis  i  
obriu cap enfora les quatre llengüetes. 
 
5. Enganxeu les quatre llengüetes al centre de la base del cilindre (peça 3) per la part de 
sota (la que no té l'espiral) vigilant que quedi el més perpendicular possible. Traieu el llapis 
en el moment d'enganxar les llengüetes. 
 
6. Col·loqueu dins el cilindre de les quatre llengüetes un altre cop el llapis (millor si és 
cilíndric perquè giri millor). Aguanteu l'aparell a l'alçada dels ulls i feu-lo girar ràpidament. Si 
mireu a través dels forats, veureu com les imatges prenen moviment. 
 
7. Seguint com a model la banda de zoòtrop del cavall, podeu dibuixar la vostra pròpia 
banda de zoòtrop i, un cop feta, col·locar-la dins el tambor per donar-li moviment. L'efecte 
és sorprenent! 
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2.2 Animem les joguines! 

Us proposem que a partir del que els alumnes han après al museu, feu un petit curt 
d’animació amb joguines de l’escola o que les portin els alumnes de casa. Dividiu la classe 
en grups de 10 alumnes. Cada alumne ha de triar un espai de l’escola on gravarà el seu curt 
d’animació. Un cop s’ha triat l’espai per gravar (passadís, pati, taula de l’aula, etc.) i les 
joguines que utilitzaran, que cada grup pensi una història amb inici, desenvolupament i 
desenllaç, i que n’escriguin el guió. Un cop hagin escrit el guió, poden fer un petit assaig 
d’on posaran les joguines, com es mouran, la càmera on enfocarà, etc. Llavors poden filmar 
la història amb stop motion (pas a pas), l’opció frame a frame de la càmera de gravar.  
 
Material necessari per fer una animació: 
  
- Càmera de fotos, càmera de vídeo, càmera de mòbil... 
- El trípode és imprescindible 
- Un focus si és possible 
- Joguines 
-Etc. 
 

Consells a tenir en compte per fer l’animació: 
  
* Hem de fixar la càmera en un trípode. La càmera no s'ha de moure mentre s'enregistra una 
mateixa seqüència. 
* És convenient fixar els decorats per evitar que es moguin quan manipulem el que volem 
animar. 
* No situem gaires personatges a la mateixa escena. 
* Vigilem amb la llum: els alumnes no han de situar-se entre l'entrada de llum i la càmera. 
* No és aconsellable utilitzar el zoom, però si l'utilitzem, tenim dues opcions: canviar el 
temps d'espera o bé anar més ràpidament a fer la foto. 
* Vigilar que la càmera tingui prou bateria. Haver-la de canviar enmig d'una sessió de fotos 
ens obligarà a moure la càmera i per tant a variar l'enquadrament. 
* És aconsellable no utilitzar decorats gaire elaborats; ja que sovint decorats simples com un 
tros de roba, un paper... poden ser molt eficaços. No sempre el més complicat i elaborat és 
el que resulta millor.  
* No voler pretendre fer una animació gaire llarga, l'important és entendre el funcionament 
de l'animació. 
* Tot i que és complicat, sempre que sigui possible, fer diferents plans, punts de vista... en 
funció del que s'explica. 
* Tenir en compte que la música també ens explica coses, i que acompanya i ajuda a 
entendre el que volem explicar amb imatges. De fet, l'animació és una producció audiovisual 
(igual que el cinema), i per tant s'ha de tenir en compte tant la imatge com el so.  
* Tenir el flaix controlat mentre es fan les fotografies de l'animació.  
* I NO OBLIDEU FER UN GUIÓ PREVI! 
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3 RECURSOS  

-Pàgines oficials de productores de cinema d’animació 
http://www.disney.es/ 
http://www.pixar.com/ 
 

Programes útils per fer una animació:  

- Tema imatge: 
 Movie maker � programa que ve per defecte amb el windows, és molt senzill d’utilitzar. 
Permet crear, editar i compartir els teus propis muntatges amb vídeo, imatges i so. 
 Pinnacle Studio � combina la facilitat d’us amb la major potència de treball. Té una 
biblioteca d’efectes de vídeo, transicions, etc. 
Adobe Premier � ofereix un rendiment innovador per la producció de vídeo, permet treballar 
més ràpid. 
i-movie per MAC � va introduir l’edició de arrastrar i deixar anar: una forma fàcil i divertida 
de fer pel·lícules, encara que no hagis editat un fotograma mai a la vida. 
 

http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/Video+Tools � Selecció d'eines d'edició de vídeo 
on-line. 
http://es.goanimate.com/ � pots crear els teus propis personatges, dirigir les teves pròpies 
animacions i veure les creacions d’altres usuaris. 
http://www.aviconstructor.com/ �permet crear arxius AVI des de sèries d’imatges (TGA, 
JPEG, BMP O arxius AVI) 
 

- Tema so: 

Audacity � programa lliure i de codi obert que permet gravar i editar el so.  
http://www.jamendo.com/es/ � permet escoltar, descarregar i compartir música. És lliure, 
legal i il·limitat.  
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/  � Banc de sons del ministeri. 
 

Bibliografia / filmografia  recomanada que podeu trobar a Institut d’estudis del Museu 
del cinema: 
 
BENDAZZI, G Cartoons. 110 años de cine de animación. Ocho y medio / Animadrid. Madrid, 
2003.  
CAYLA, V. Du praxinoscope au cellulo. Un demi-siècle d'animation en France (1892-1948). 
Centre National de la Cinématographie. París, 2007. Inclou DVD 
DURAN, J. El cinema d'animació nord-americà. Editorial UOC. Barcelona, 2008.  
FABER, L. Animación Ilimitada. Cortometrajes innovadores desde 1940. Ocho y medio, 
Madrid, 2004. Inclou DVD 
ROSA, F DE LA. Le cinéma d'animation facile!. Les nuits magiques. París,  2000. Inclou 
DVD 
TAYLOR, R. Enciclopedia de técnicas de animación.  Editorial Acanto Barcelona,  2000.  
 

Filmografia recomanada que podeu trobar a l’Institut d’Estudis del Museu del Cinema: 
 
Animació plana: 



Museu del Cinema   

Servei Educatiu                                                                               

 

Sèquia, 1 – 17001 Girona  
Tel: 972 412 777 – Fax: 972 413 047   

museu_cinema@ajgirona.org - www.museudelcinema.cat 
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HAND, D. Blancanieves y los siete enanitos. 1937 DVD 
BIRD, B. Ratatouille. 2007 DVD 
MIYAZAKI, H. Viaje de Chihiro. el 2001 DVD 
LUSKE, H. Pinocho. 1940 DVD 
Mickey a todo color 1935-38 1935-38 DVD 
Mickey a todo color 1939-2004 1935-2004 DVD 
 
Animació amb volum: 
SELICK, H. Pesadilla antes de Navidad. 1993 DVD 
Pingu el casament 1997 DVD 
 
Animació amb ordinador: 
ADAMSON, A. Shrec.k 2001 DVD 
DOCTER, P. Up 2009. DVD 
LASSETER, J. Toy Stor.y 1995 DVD 
STANTON, A. Buscando a Memo. 2003 DVD 
Tres bessones, Les: El món del cinema. Vincent Van Gogh. Gutemberg. La cova d’en xuroi. 
200 DVD 
 

Escoles d’animació 
 
9zeros, Escola d’animació de Catalunya: http://vimeo.com/nuevezeros 
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya: http://www.escac.es/cat/ 
 
Festivals d’animació: 
 
Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya. Lleida: 
http://www.animac.info/animac/CAT/ 
Anima’t, secció del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Sitges: 
http://sitgesfilmfestival.com/cat/festival/seccions#04 
Animadrid. Pozuelo de Alcorcón: http://www.animadrid.com/es/ 
Animacor. Còrdova: http://www.animacor.com/ 
Animacam. On-line: http://www.animacam.tv/index.php 
Festival Internacional du Cinema du Film d’Animation. Annecy, França: 
http://www.annecy.org/ 
Anima mundi. Sao Paolo, Brasil: http://www.animamundi.com.br/pt/festival/ 
 
 


