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Resum 

Aquest projecte consta d’un estudi sobre el funcionament de dues empreses dedicades al món 

de l’animació, Studio Ghibli i Pixar Animation Studios. El treball analitza ambdues empreses 

i la seva trajectòria, per tal de comprovar quines són les similituds i diferències, en el procés 

de creació d’una pel·lícula d’animació. En el cas de Studio Ghibli, animació tradicional, en el 

cas de Pixar Animation Studios, animació digital 3D.  

 

Resumen 

Este proyecto consta de un estudio sobre el funcionamiento de dos empresas dedicadas al 

mundo de la animación, Studio Ghibli y Pixar Animation Studios. El trabajo analiza ambas 

empresas y su trayectoria, con el fin de comprobar cuáles son las similitudes y diferencias, en 

el proceso de creación de una película de animación. En el caso de Studio Ghibli, animación 

tradicional, en el caso de Pixar Animation Studios, animación digital 3D. 

 

Abstract 

This project consists of a study about the working process of two companies dedicated to the 

animation world, Studio Ghibli and Pixar Animation Studios. This study, analyzes both 

companies and its career, in order to see which are the similarities and differences in an 

animation movie creation process. In Studio Ghibli’s case, traditional animation. In Pixar 

Animation Studio’s case, 3D digital animation. 

 

 





	

	

I	

Índex 
Índex de figures  ........................................................................................................................ V 

Glossari de termes  ................................................................................................................... IX 

1. Introducció .............................................................................................................................. 1 

2. Marc teòric- Estudi Previ ....................................................................................................... 3 

2.1. L’anime ........................................................................................................................ 3 

 2.1.1. Què és? ................................................................................................................. 3 

 2.1.2. L’anime a l’actualitat ............................................................................................ 6 

  2.1.2.1.Toei Animation ....................................................................................... 6 

  2.1.2.2. Nippon Animation ................................................................................. 6 

  2.1.2.3. Studio Ghibli .......................................................................................... 6 

  2.1.2.4. Studio Ponoc .......................................................................................... 6 

  2.1.2.5. Makoto Shinkai ...................................................................................... 6 

  2.1.2.6. Mamoru Hosoda .................................................................................... 6 

2.2. Hayao Miyazaki ........................................................................................................... 9 

 2.2.1. Infància ................................................................................................................. 9 

 2.2.2. Osamu Tezuka .................................................................................................... 10 

 2.2.3. Toei Animation ................................................................................................... 10 

 2.2.4. Nippon Animation  ............................................................................................. 11 

 2.2.5. Tokyo Movie Sinsha  .......................................................................................... 11 

2.3. Isao Takahata ............................................................................................................. 12 

 2.3.1. Toei Animation ................................................................................................... 12 

 2.3.2. Nippon Animation  ............................................................................................. 12 

2.4. Relació entre Hayao Miyazaki i Isao Takahata ......................................................... 13 

 2.4.1. Horus, Prince of the Sun ..................................................................................... 13 

 2.4.2. Nausicaä of the Valley of the Wind ................................................................... 14 

 2.4.3. Studio Ghibli  ..................................................................................................... 14 

2.5. Influència de Toshio Suzuki a Studio Ghibli ............................................................. 15 

2.6. Studio Ghibli .............................................................................................................. 16 

2.7. Què és Studio Ghibli actualment? .............................................................................. 18 

2.8. Com s’ha fet internacional Studio Ghibli? ................................................................. 19 

2.9. El 3D en l’animació ................................................................................................... 21 



	

	

II	

 2.9.1. Pixar Animation Studios ..................................................................................... 21 

 2.9.2. Dreamworks Pictures .......................................................................................... 21 

 2.9.3. Walt Disney Pictures .......................................................................................... 22 

 2.9.4. Warner Bros Animation ..................................................................................... 22 

 2.9.5. Sony Pictures Animation .................................................................................... 23 

 2.9.6. Blue Sky Studios ................................................................................................ 23 

 2.9.7. Illumination Entertainment ................................................................................. 23 

2.10. Els inicis de Pixar Animation Studios ..................................................................... 24 

 2.10.1 La tecnología i avenços en el 3D ....................................................................... 25 

 2.10.2. El 3D, Pixar i Lasseter com a vides paral·leles ................................................ 26 

2.11. El factor Disney ........................................................................................................ 27 

 2.11.1. California Institute of the Arts  ......................................................................... 28 

 2.11.2. Els nou homes vells .......................................................................................... 27 

 2.11.3 Relació Disney - Pixar ....................................................................................... 30 

2.12. John Lasseter ............................................................................................................ 31 

 2.12.1. CalArts i Disney ............................................................................................... 31 

 2.12.2. Chuck Jones ...................................................................................................... 31 

2.13. Pixar Animation Studios .......................................................................................... 33 

 2.13.1. Què és actualment Pixar? ................................................................................. 33 

 2.13.2. Filosofia i característiques productives de Pixar .............................................. 33 

 2.13.3. Braintrust .......................................................................................................... 34 

2.14. Andrew Stanton ........................................................................................................ 36 

2.15. Pete Docter ............................................................................................................... 38 

2.16. Lee Unkrich .............................................................................................................. 40 

2.17. Brad Bird .................................................................................................................. 41 

2.17. La vessant més boja de Pixar: El curtmetratge ........................................................ 42 

 2.17.1. CalArts .............................................................................................................. 42 

 2.17.2. Pixar .................................................................................................................. 44 

2.18. Anècdotes Pixar ........................................................................................................ 45 

 2.18.1. Easter Eggs ....................................................................................................... 45 

 2.18.2. La teoría de Pixar .............................................................................................. 47 

3. Objectius i abast ................................................................................................................... 53 

4. Referents ............................................................................................................................... 55 



	

	

III	

5. Metodologia ......................................................................................................................... 57 

6. Desenvolupament ................................................................................................................. 61 

6.1. Timelines .................................................................................................................... 61 

6.2. El rol del director ....................................................................................................... 64 

6.3. Preproducció .............................................................................................................. 66 

 6.3.1. Orígen de les històries ........................................................................................ 66 

  6.3.1.1. Studio Ghibli ........................................................................................ 66 

  6.3.1.2. Pixar ..................................................................................................... 70 

  6.3.1.3. Conclusió ............................................................................................. 72 

 6.3.2. Guió vs Storyboard ............................................................................................. 73 

  6.3.2.1. Studio Ghibli ........................................................................................ 73 

  6.3.2.2. Pixar ..................................................................................................... 77 

  6.3.2.3. Conclusió ............................................................................................. 79 

 6.3.3. Investigació ......................................................................................................... 80 

  6.3.3.1. Studio Ghibli ........................................................................................ 80 

  6.3.3.2. Pixar ..................................................................................................... 83 

  6.3.3.3. Conclusió ............................................................................................. 87 

 6.3.4. Concepció artística i gràfica  .............................................................................. 88 

  6.3.4.1. Studio Ghibli ........................................................................................ 88 

  6.3.4.2. Pixar ..................................................................................................... 89 

  6.3.4.3. Conclusió ............................................................................................. 92 

6.4. Cinematografia ........................................................................................................... 93 

  6.4.1. Studio Ghibli ........................................................................................... 93 

  6.4.2. Pixar ........................................................................................................ 97 

  6.4.3. Conclusió .............................................................................................. 103 

6.5. Producció ................................................................................................................. 105 

  6.5.1. Studio Ghibli ......................................................................................... 105 

  6.5.2. Pixar ...................................................................................................... 107 

  6.5.3. Conclusió .............................................................................................. 108 

6.6. Missatge/moralitat .................................................................................................... 110 

  6.6.1. Studio Ghibli ......................................................................................... 110 

  6.6.2. Pixar ...................................................................................................... 114 

  6.6.3. Conclusió .............................................................................................. 116 



	

	

IV	

7. Conclusions ........................................................................................................................ 119 

8. Possibles ampliacions ......................................................................................................... 123 

9. Bibliografia ......................................................................................................................... 125 

 

	

 

 

 

 

 



	

	

V	

Índex de figures 

Fig.2.1. Kiki’s Delivery Service, Kimi No Nawa i Shingeki No Kyojin  .................................. 3 

Fig.2.2. Exemple de frame congelat de Akame Ga Kill ............................................................. 4 

Fig.2.3. Kimba the White Lion (Osamu Tezuka) i The Lion King (Walt Disney) ...................... 5 

Fig.2.4. Mickey d’Osamu Tezuka  ............................................................................................. 5 

Fig.2.5. Imatges de Ponyo i Mary and the Witch Flower .......................................................... 9 

Fig.2.6. Imatge de la pel·lícula A Bug’s Life de Pixar .............................................................. 26 

Fig.2.7. Imatge de la protagonista de Lady and the Lamp de John Lasseter ............................ 42 

Fig.2.8. Next Door, Monsters, Inc. i Up ................................................................................... 43 

Fig.2.9. Imatge dels personatges d’Inside Out ......................................................................... 44 

Fig.2.10. Pete Docter, Andrew Stanton i John Lasseter a Cal Arts .......................................... 45 

Fig.2.11. Imatges de diferents pel·lícules de Pixar on apareix A113 ....................................... 46 

Fig.2.12. Imatges de The Simpsons on apareix: A113 ............................................................. 46 

Fig.2.13. Imatges de la furgoneta de Pizza Planet a les pel·lícules de Pixar ........................... 47 

Fig.2.14. Ordre de creació de les pel·lícules de Pixar .............................................................. 48 

Fig.2.15. Ordre cronològic de la Teoria de Pixar ..................................................................... 48 

Fig.2.16. Fotograma de Toy Story 3 ......................................................................................... 50 

Fig.6.1. Esquema dels passos del pipeline de Studio Ghibli .................................................... 62 

Fig.6.2. Esquema dels passos del timeline de Pixar ................................................................. 63 

Fig.6.3. Imatge de Nausicaä of the Valley of the Wind ............................................................ 67 

Fig.6.4. Imatge de My Neighbour Totoro ................................................................................. 67 

Fig.6.5. Gat d’Alice in Wonderland i gat de My Neigbour Totoro ........................................... 68 

Fig.6.6. The Great Wave off Kanagawa i Ponyo on the Cliff by the Sea ................................. 69 

Fig.6.7. Fotograma de Spirited Away ....................................................................................... 70 

Fig.6.8. Habitació de Howl’s Moving Castle i d’Arrietty ........................................................ 74 

Fig.6.9. Wanderer above the Sea of Fog i Howl’s Moving Castle  .......................................... 75 

Fig.6.10. Howl’s Moving Castle i My Neighbour Totoro ........................................................ 75 

Fig.6.11. Fotograma de The Wind Rises ................................................................................... 76 

Fig.6.12. Fotogrames de The Princess Mononoke ................................................................... 77 

Fig.6.13. Fotograma de Wall-E ................................................................................................ 79 

Fig.6.14. Fotograma de Nausicaä ............................................................................................ 81 

Fig.6.15. Riu Kandagawa a Tokyo i My Neighbour Totoro ..................................................... 81 



 	

	

VI	

Fig.6.16. Imatge de la ciutat de Castle in the Sky .................................................................... 82 

Fig.6.17. Kiki’s Delivery Service d’Eiko Kadono i Kiki’s Delivery Service de Miyazaki ....... 82 

Fig.6.18. Imatge real i imatge recreada amb animació 3D del mar de Finding Nemo ............. 83 

Fig.6.19. Imatge de la NASCAR 2017 i imatge de Cars 3 ...................................................... 85 

Fig.6.20. Personatge de Doc a Cars 3 i imatge del pilot Tim Flock ........................................ 85 

Fig.6.21. Fotograma de Cars 3 ................................................................................................. 85 

Fig.6.22. The Blue Swallow Motel i Wigwan Motel inspiracions del Cozy Cone de Cars 3 . 86 

Fig.6.23. Bulletin Board de Porco Rosso i referència de colors de Princess Mononoke ......... 88 

Fig.6.24. Fotograma de Ponyo on the Cliff by the Sea ............................................................. 89 

Fig.6.25. Fotograma de Remi de Ratatouille ........................................................................... 90 

Fig.6.26. Imatge comparativa de les formes i els personatges d’Inside Out ............................ 91 

Fig.6.27. Imatges d’escenaris The Incredibles ......................................................................... 91 

Fig.6.28. Colour Script de Finding Nemo ................................................................................ 92 

Fig.6.29. Maquetes de Pixar ..................................................................................................... 93 

Fig.6.30. Storyboard de Princess Mononoke ........................................................................... 95 

Fig.6.31. Moviment de càmera de Princess Mononoke ........................................................... 95 

Fig.6.32. Comparació entre el Storyboard i el resultat final d’una escena de Ponyo ............... 95 

Fig.6.33. La importància dels colors envers la llum ................................................................ 96 

Fig.6.34. Imatges del color a When Marnie Was There ........................................................... 97 

Fig.6.35. Imatges dels diferents processos de producció de Toy Story 3 ................................. 98 

Fig.6.36. Càmeres virtuals d’Inside Out ................................................................................... 99 

Fig.6.37. Imatges de la producció d’Inside Out  ...................................................................... 99 

Fig.6.38. Making of de Wall-E ............................................................................................... 100 

Fig.6.39. Exemple d’enfoc i desenfoc. The Incredibles ......................................................... 101 

Fig.6.40. Cinematografia i il·luminació a Brave .................................................................... 101 

Fig.6.41. Cinematografia de Ratatouille ................................................................................ 102  

Fig.6.42. Il·luminació a Finding Nemo .................................................................................. 103 

Fig.6.43. Composició a Toy Story 3 ....................................................................................... 103 

Fig.6.44. Fotograma de Your Name ....................................................................................... 104 

Fig.6.45. Imatges del Déu del Bosc i de San a Princess Mononoke ...................................... 105 

Fig.6.46. My Neighbours the Yamadas .................................................................................. 106 

Fig.6.47. Simulació de cabell i resultat final de Merida a Brave ........................................... 107 

Fig.6.48. Habitació de l’Andy a Toy Story 3 .......................................................................... 108 



	

	

VII	

Fig.6.49. El menjar a Ratatouille i a diverses pel·lícules de Studio Ghibli ........................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





	

	

IX	

Glossari de termes 

 

CGI    Imatges generades per ordinador 

VFX    Efectes visuals    

Storyboard   Guió gràfic. Sequència d’il·lustracions 

Mainstream   Tendència o moda dominant 

 

 

 

 



	

	



Introducció  

	

1 

1. Introducció 

En aquest projecte situat en l’àmbit de l’animació, es farà un anàlisi teòric que estudiarà i 

compararà l’animació 2D i l’animació 3D, basant-se en dos grans estudis com són Studio 

Ghibli i Pixar Animation Studios.  

El que es pretén en aquest treball, és estudiar el funcionament d’aquests dos estudis, 

analitzant-los de forma separada i conjunta, per poder extreure conclusions sòlides i 

fomentades. 

Són dos estudis que aparentment semblen molt distants, ja que Studio Ghibli és un estudi 

japonès d’animació 2D tradicional, mentre Pixar és un estudi situat actualment a California, el 

qual és pioner de l’animació generada per ordinador. Però en aquest projecte es podrà 

comprovar si realment són tan diferents com sembla a primera vista o d’altra banda, quines 

similituds els uneixen.  

Es vol comprendre d’on han sorgit les pel·lícules i acabar tenint una idea molt més ferma i 

argumentada de com funcionen els estudis i quins processos segueixen alhora d’idear un 

llargmetratge.  

La principal motivació que ha posat en marxa aquesta idea de projecte, ha estat la gran afició 

pel món de l’animació, tant la que es sol veure provinent d’Estats Units, com l’animació 

japonesa. 

L’estudi es centrarà principalment en temes de preproducció, ja que és on es podran 

identificar més similituds i diferències, es centrarà en la forma de treballar de cada estudi i 

com han anat evolucionant i adaptant el seu procés de creació a les seves necessitats, creant 

un estil propi i identificatiu. 
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2. Marc teòric - Estudi previ 

El marc teòric que es desenvoluparà a continuació és l’inici per conèixer els dos estudis 

principals d’aquest treball. Per una part Studio Ghibli, que treballa amb animació tradicional, 

concretament la seva vessant japonesa anomenada Anime i per altra banda, l’animació digital 

en format 3D de Pixar Animation Studios.  

A continuació s’explicarà tan la història dels estudis, com les seves inspiracions i 

motivacions, entre d’altres coses. L’estudi prèvi següent, és la base per poder comprendre 

millor l’anàlisi que es realitzarà posteriorment. 

2.1. L’anime 

2.1.1. Què és? 

Primer de tot, cal diferenciar entre el terme anime i el terme manga. El manga és la forma que 

tenen a occident d’anomenar els còmics i l’anime va sorgir al Japó com a forma d’adaptar el 

manga a l’animació per a televisió. Fora del Japó es coneix com a animació japonesa i els 

seus inicis es troben a principis de 1900.  

L’anime consistia en animació 2D tradicional, tot i que ha anat evolucionant i actualment 

també es troben obres en 2D digital o inclús obres que utilitzen el 3D, encara que el resultat 

final sol ser semblant visualment al 2D.   

L’animació tradicional consisteix en dibuixar i crear moviment en dues dimensions, dibuixant 

tots els fotogrames de cada pla de la pel·lícula a mà. 

Fig.2.1. (D’esquerra a dreta). Kiki’s Delivery Service (1989) 2D tradicional, Kimi No Nawa 

(2016) 2D digital, Shingeki No Kyojin (2013-2017) 3D. 
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L’any 1937 apareixeria Snow White and the Seven Dwarfs, de Walt Disney, la primera 

pel·lícula animada, entesa com a llargmetratge i en color. Mentre que a Japó, la primera 

pel·lícula en color no seria fins l’any 1958 amb The Tale of the White Serpent. 

L’anime com es coneix avui en dia, va aparèixer gràcies a Osamu Tezuka, qui és considerat el 

Déu del manga i l’anime japonès. (Montero, 2014). 

Tezuka va crear els cànons del manga actual, principalment en la tècnica i estil del dibuix (els 

característics ulls i caps grans dels personatges, entre altres característiques).  

Astroboy, per exemple, escrita i dibuixada per Tezuka i estrenada l’any 1952, és una de les 

seves obres més reconegudes. Va començar sent un manga i després se’n va fer l’anime.  

Durant la producció de l’anime d’Astroboy (1952), el que feia Tezuka era utilitzar els 

dibuixos originals del manga com storybords, per estalviar-se tornar a dibuixar certs plans.  

Utilitzava l’animació limitada, la qual s’ha seguit utilitzant en produccions futures. Una de les 

característiques d’aquest estil d’animació és posar menys moviment i utilitzar menys 

fotogrames per segon, és a dir, en el món de l’animació l’estàndard són 24fps, però en anime 

(sobretot en sèries televisives) l’animació dels personatges és a 8-12fps. Per tant, hi ha menys 

fotogrames a crear i és més ràpid de produir. També es reutilitzen plans, principalment en 

sèries on la temàtica sempre és la mateixa. El que es fa és agafar plans recurrents i reutilitzar-

los en diversos episodis, en lloc d’animar-los cada vegada. Seguint amb la reutilització, també 

es repeteixen els backgrounds (imatges de fons).  

En escenes d’acció es congela un frame i es deixa estàtic uns segons, estalviant així, 

l’animació d’una acció com pot ser un salt d’un personatge travessant la pantalla.  

Fig. 2.2. Exemple de frame congelat de Akame Ga Kill (2010-1016). Font: Youtube 
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En diàlegs, els personatges estan estàtics i només es mouen els llavis, d’aquesta forma només 

s’han d’animar les boques. Algunes vegades es coloquen els personatges d’esquena i 

d’aquesta forma no s’ha d’animar res durant els segons que dura la conversa.  

Tezuka també crearia Kimba the White Lion (1965), la primera sèrie japonesa en color. 

Aquesta sèrie va generar molts rumors, quan l’any 1994 es va estrenar The Lion King (1994), 

de Walt Disney Animation Studios. Tot i que només són rumors, curiosament ambdues 

pel·lícules curiosament tenen característiques molt semblants. 

Fig.2.3. A l’esquerra Kimba the White Lion, a la dreta The Lion King. Font: Osamu Tezuka, 

1965 i Walt Disney (1994). 

Cal afegir que el seu estil va estar marcat per Disney, qui era el seu gran referent. En algunes 

de les seves obres va introduir el personatge de Mickey Mouse, degut a la seva passió per 

aquest.  

Tezuka va dedicar la seva vida al món de l’animació i va morir el 8 de febrer de 1989, a l’edat 

de 60 anys. 

Fig.2.4. Mickey d’Osamu Tezuka, 1945 
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Seguint amb la història de l’anime, Horus Prince of the Sun (1968), dirigida per Isao 

Takahata (futur director de Studio Ghibli), va marcar un punt d’inflexió en la història de 

l’anime. La pel·lícula es va realitzar en un moment on hi havia moltes revoltes d’estudiants i 

el projecte es va impregnar de l’entusiasme reivindicatiu. La pel·lícula es realitzava dins de 

l’empresa Toei Animation i aquesta volia un producte comercial similar als de Disney, però el 

seu director va voler anar més enllà, començant per ampliar el públic a qui anava dirigit, 

tractant temes adults com la revolució social, els efectes destructius de la guerra i la 

manipulació. La pel·lícula va ser un fracàs comercial, però amb el pas del temps s’ha 

convertit en una pel·lícula de culte. (García, 2016) 

Una altra pel·lícula que va canviar la visió de l’anime va ser Akira (1988). Dirigida per 

Katsuhiro Otomo, va demostrar que l’animació podia ser violenta, reflexiva i adulta. Va ser la 

primera que va ajudar a mostrar que l’animació no només era per nens, la qual cosa seria 

reafirmada més endavant per les pel·lícules de Pixar.  

L’estil d’animació contrastava molt amb l’estil de Disney i de la Warner Bros, les dues grans 

empreses que hi havia aleshores. Va explorar noves possibilitats pel que fa a zooms i 

moviments de càmera, que s’assimilaven més a les pel·lícules d’acció real. També va ser de 

les primeres produccions d’animació en gravar la veu abans d’animar els personatges, cosa 

que abans es feia a la inversa. Akira (1988), va obrir les portes a noves sèries i pel·lícules 

d’animació per adults com; Ghost in the Shell (1995) de Mamoro Oshii o les sèries, Neon 

Genesis Evangelion (1995) de Hideaki Anno i Cowboy Bebop (1998). (Hoad, 2013) 

Satoshi Kon va seguir amb l’estil d’animació adulta que havia començat Katsuhiro, dirigint 

pel·lícules com Perfect Blue (1997), Millennium Actress (2001), Tokyo Godfathers (2003) i 

Paprika (2006). Amb la narrativa i edició de les seves pel·lícules, té la capacitat d’aconseguir 

que el públic formi part dels processos mentals que segueixen els seus protagonistes, tractant 

temes com la recerca d’identitat del personatge.  

Tracta els personatges com si tinguessin múltiples vides: privada/pública, davant la 

pantalla/darrera la pantalla, despert/somiant. Saltant en el temps o entre un món i un altre, 

com per exemple del món real al món dels somnis. (Zhou, 2014) 
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Directors com Darren Aronofsky i Christopher Nolan, amb Requiem for a Dream (2000) i 

Inception (2010) respectivament, han trobat inspiració en les obres de Kon, utilitzant recursos 

i escenes per portar-les a les seves pròpies pel·lícules.  

2.1.2. L’anime a l’actualitat 

En el món de l’animació japonesa existeixen moltes productores dedicades a la producció de 

sèries televisives, però quan es parla de llargmetratges, són moltes les productores que 

inverteixen en una mateixa producció. És per això, que tret d’alguns estudis puntuals, la 

majoria d’obres es reconeixen pels directors i no per la productora que hi ha participat. Inclús 

dins Studio Ghibli (un dels estudis amb més renom del Japó), les obres es valoren per qui les 

ha dirigit, ja sigui, Hayao Miyazaki, Isao Takahata o qualsevol dels altres animadors/directors 

de l’estudi.  

Avui en dia, algunes de les grans productores de sèries i llargmetratges al Japó són: 

2.1.2.1. Toei Animation 

Una de les empreses d’animació més grans del Japó, dedicada a les pel·lícules, la televisió i 

altres produccions audiovisuals. Oficialment es va crear l’any 1956. 

El president de Toei Animation, Hiroshi Okawa, va crear l’estudi amb el somni de convertir-

se en el Walt Disney del Japó. L’empresa es dedicava a crear pel·lícules en resposta a la gran 

influència de Disney, adaptant contes que poguessin cridar l’atenció del públic.  

Sota el seu nom hi ha sèries com Sailor Moon (1992-1997), Yu-Gi-Oh! (1998) o Dragon Ball 

Super (2015). Actualment produeix entre 5 i 6 episodis per setmana i una pel·lícula cada un o 

dos anys. (Thomas, 2016) 

2.1.2.2. Nippon Animation  

Es va crear l’any 1975 i es dedica a crear sèries de televisió. Als inicis s’encarregava de la 

producció d’una sèrie d’anime anomenada: World Masterpiece Theatre (1969), que consistia 

en crear una sèrie a l’any adaptant clàssics de la literatura infantil. La sèrie es va emetre 

ininterrompudament fins al 1997 i es va reprendre l’any 2007. (Robles, 2013) 
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L’estudi va aconseguir més reconeixement en el sector gràcies a la producció de Maya the 

Honey Bee (1975), que va ser una de les primeres adaptacions per la sèrie de World 

Masterpiece Theatre (1969). Actualment distribueix i participa en moltes de les sèries i 

pel·lícules que es fan al Japó. 

A part de les grans empreses, hi ha certs directors, ja sigui, formant part d’un estudi o perquè 

s’han creat un nom dins la indústria de l’animació, que destaquen per sobre de la resta. Entre 

ells, Hayao Miyazaki, Mamoru Hosoda, Hiromasa Yonebayashi i Makoto Shinkai, que 

actualment estan actius.  

2.1.2.3. Studio Ghibli 

Es va crear l’any 1985 de la mà de dos directors d’animació, Hayao Miyazaki i Isao Takahata, 

i un productor, Toshio Suzuki. L’estudi s’ha dedicat a crear pel·lícules d’animació 2D 

tradicional, des de la seva primera producció, anomenada Castle in the Sky (1986). Des 

d’aleshores han creat 21 pel·lícules, dins la seva filmografia compten amb una obra 

anomenada Spirited Away (2001) dirigida per Hayao Miyazaki, que va batre rècords al Japó, 

sent la pel·lícula anime amb més recaptació de la història fins aquest 2017. 

2.1.2.4. Studio Ponoc 

Studio Ghibli va deixar la producció de llargmetratges l’any 2014 i l’any 2015 s’obria Studio 

Ponoc, format per un productor de Studio Ghibli, Yoshiaki Nisimura, que havia participat 

juntament amb Toshio Suzuki en les pel·lícules: When Marnie was there (2014) i The Tale of 

the Princess Kaguya (2013). Hiromasa Yonebayashi, director de When Marnie was there 

(2014) i Arrietty (2010), també forma part de Studio Ponoc, va deixar Studio Ghibli el 2014, 

però no volia deixar de crear pel·lícules.  

La primera pel·lícula de Studio Ponoc s’espera per aquest 2017 i s’anomena Mary and the 

Witch Flower (2017). (López, 2015). 

2.1.2.5. Makoto Shinkai 

Va començar la seva carrera en el món de l’animació l’any 1999 realitzant curtmetratges. La 

seva primera pel·lícula va ser The Place Promised in our Early Days (2004), després va 
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dirigir 5 Centimeters Per Second (2007), Children who Chase Lost Voices (2011), The 

Garden of Words (2013) i la seva última producció, Your Name (2016). 

Abans d’entrar en l’anime, Shinkai treballava en el món dels videojocs, és per això que les 

seves pel·lícules es creen en 2D digital i també utilitzen elements en 3D. En les seves 

produccions cuida molt la llum i els colors, des de la seva primera producció, treballa amb 

Adobe Photoshop, After Effects i una tauleta gràfica, considera que l’animació 2D digital no 

està avançant tan ràpidament com ho hauria de fer.  

Your Name (2016) ha recaptat 281 milions de dòlars internacionalment, superant així Spirited 

Away (2001), que va recaptar 275 milions de dòlars, convertint-se en la pel·lícula anime amb 

més recaptació de la història. Al Japó, per això, ha quedat en quarta posició, tenint per sobre 

pel·lícules com Titanic (1997), Spirited Away (2001) i Frozen (2013).  

En molts articles s’ha considerat a Shinkai com el nou Miyazaki, però ell considera que Your 

Name (2016) té molts errors i no està al nivell de les pel·lícules d’aquest director. 

“Honestament no vull que Miyazaki vegi la pel·lícula, perquè s’adonarà de tots els seus 

defectes.” (Shinkai, 2016).  

El que està clar, és que Makoto Shinkai és una gran competència en el món actual de l’anime. 

2.1.2.6. Mamoru Hosoda 

Va començar en el món de l’animació influenciat per Miyazaki, tenia molt clar que volia ser 

director, després de graduar-se es va presentar a l’examen que feia Studio Ghibli per agafar 

nous talents. Va ser rebutjat i va provar sort a Toei Animation on va estar treballant en sèries 

com Digimón (1999-2001) o Samurai Champloo (2004-2005).  

Més endavant Madhouse, un estudi d’animació creat l’any 1972 per antics membres de Mushi 

Pro (productora d’Osamu Tezuka), va donar-li l’oportunitat a Hosoda de dirigir la seva 

primera pel·lícula: The Girl who leapt through Time (2006). 

Seguidament va crear Summer Wars (2009) i gràcies a l’èxit que estava tenint, va obrir el seu 

propi estudi anomenat Studio Chizu, inaugurant-lo amb la pel·lícula Wolf Children (2012). La 

seva última pel·lícula és The Boy and the Beast (2015). (Fernández, 2017) 
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2.2. Hayao Miyazaki 

“Em vaig adonar que el que dibuixava quan vaig començar, tenia relació amb la forma en la 

qual havia viscut com a nen, jove i adult” (Miyazaki, 1982). Tot i que aquesta frase la va dir 

quan tot just tenia 41 anys, és totalment aplicable a l’actualitat. És per això que a continuació 

s’estudiaran les influències que va rebre Miyazaki durant la seva infància i joventut.  

2.2.1. Infància 

Hayao Miyazaki va néixer el 5 de gener de 1941 a Tokio. El seu pare i el seu tiet dirigien un 

negoci que consistia en fabricar peces per avions per un model anomenat Zero Fighter, un 

mono-avió de guerra, que es va usar amb gran eficiència pels japonesos durant la Segona 

Guerra Mundial. 

Degut al negoci familiar, des de ben petit Miyazaki va sentir una gran fascinació pel món de 

l’aviació, els tancs i els vaixells. Aquest fet és important, ja que en moltes de les seves obres 

es pot observar aquesta faceta de l’artista. L’exemple més clar és The Wind Rises (2013) la 

seva última pel·lícula, on els avions són exactament el mateix model i disseny que el Zero 

Fighter.  

També trobem avions en moltes altres pel·lícules com; Nausicaä (1984), Castle in the Sky 

(1986), Kiki’s Delivery Service (1989), Porco Rosso(1992), i Howl’s moving Castle (2004).  

Miyazaki compta amb un gran pilar que el va inspirar, la seva mare, per la qual sentia una 

gran admiració. Aquest fet fa que Miyazaki tracti els seus personatges femenins d’una forma 

especial, les dones i nenes que surten o protagonitzen les seves pel·lícules solen tenir un 

caràcter fort i independent. No són princeses ni dones que necessiten que un príncep les salvi, 

sinó un company que les ajudi.  

La seva mare va patir una llarga malaltia que va durar nou anys. Aquest fet està reflectit en la 

pel·lícula de My Neighbour Totoro (1988), on durant tota la pel·lícula, la mare està molt 

malalta a l’hospital. (Robles, 2013). 

Miyazaki va començar dibuixant gekiga, un estil de manga que fa referència a imatges més 

dramàtiques, històries madures i reals per a un públic més adult. Té una narrativa que busca 

un impacte emocional per sobre els arquetips del manga mainstream. Actualment, el terme 
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gekiga s’ha quedat resumit a un significat històric (dibuix dels anys 60) més que a una funció 

concreta. 

Més endavant Miyazaki es va topar amb The Tale of the White Serpent (1958) i aleshores va 

decidir crear manga per a nens. “Intento crear el que volia veure quan era un nen, o el que 

crec que els meus propis fills volen veure.” (Miyazaki, 1982). Volia que els més petits fossin 

més independents dels seus pares, ja que quan ell era petit no ho era. Tot i que les seves 

pel·lícules no s’han qualificat per a un públic infantil, es pot veure que en moltes d’elles, els 

protagonistes són nens independents.  

El cas més clar podria ser Kiki’s Delivery Service (1989) on veiem una nena de 13 anys la 

qual ha d’abandonar casa seva durant un any, per aprendre a viure per ella sola. Així acabarà 

descobrint el que significa la responsabilitat i la independència, entre altres coses.  

2.2.2. Osamu Tezuka 

Tot i que Tezuka va ser una gran influència per Miyazaki, ja que va ser qui el va inspirar a 

començar a dibuixar (sobretot entre el 1945 i el 1955, quan Tezuka treballava en Astroboy 

(1952)). Més endavant, quan Miyazaki va decidir començar a dibuixar amb un estil propi, es 

va adonar que no podia desfer-se de la influència de Tezuka.  

 Finalment, va deixar de tenir a Tezuka com un referent en l’animació en sentir-se defraudat 

per obres que havia dirigit com Ningyo (mermaid), 1964 o Shizuku (the drop), 1965. 

(Miyazaki, 1989). 

2.2.3. Toei Animation 

L’any 1963 Miyazaki va acabar la carrera de Ciències Polítiques i Econòmiques i va entrar a 

treballar a Toei Doga. Va començar treballant d’intercalador. Aquesta era la feina adequada 

pels que començaven, ja que els permetia aprendre les bases de l’animació sense tenir una 

gran responsabilitat. 

Miyazaki va anar escalant posicions dins l’empresa i va acabar formant part del sindicat de 

l’empresa, juntament amb Isao Takahata i altres animadors.  
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L’any 1968 Miyazaki començava a treballar en un nou projecte: Horus, Prince of the Sun 

(1968). La dirigia Isao Takahata i era l’intent de Toei Animation d’apropar-se a la qualitat de 

Disney. La pel·lícula no va aconseguir l’èxit esperat i Toei Animation va decidir que no 

deixaria que Takahata dirigís més pel·lícules sota el seu nom. 

2.2.4. Nippon Animation 

A causa dels esdeveniments, Miyazaki i Takahata deixen Toei Animation i acaben treballant a 

Nippon Animation, una empresa que no arriscava tant en les seves produccions.  

La idea d’adaptar novel·les, literatura, llibres i mangues a l’anime com feien la majoria 

d’empreses, tant Toei Animation, com Nippon Animation amb la World Masterpiece Theatre 

(1969), està present en moltes de les obres que dirigirien Miyazaki i Takahata més endavant 

amb Studio Ghibli. És per això que el seu pas per Nippon Animation és important en el 

transcurs de la seva història i trajectòria professional.  

2.2.5. Tokyo Movie Sinsha 

A partir de 1979 treballa per Tokyo Movie Sinsha, on té l’oportunitat de dirigir la seva 

primera pel·lícula, Lupin III: The Castle of Cagliostro (1979), i també els primers capítols 

d’una sèrie de televisió de Sherlock Holmes.   

2.3. Isao Takahata 

Takahata va néixer el 29 d’octubre de 1935 a Japó. Va estudiar Literatura Francesa a la 

Universitat de Tokio, però l’any 1959 va començar a treballar a Toei Animation com a 

ajudant de direcció.  

2.3.1. Toei Animation 

L’empresa es va fundar el 1948 sota el nom de Nihon Doga, però va fracassar només 

començar i va passar a ser Toei Animation l’any 1956. Tot i que el personal seguia sent el 

mateix, l’empresa buscava cobrir tots els llocs de treball el més ràpid possible. És per això 

que Takahata va començar en el món de l’animació sense passar per les etapes prèvies, com 

per exemple, intercalador, que era la feina que se’ls donava als novells.  
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Toei Animation va donar l’oportunitat de dirigir una pel·lícula a Takahata, després d’haver 

participat ja en alguns projectes com a ajudant de direcció. En la seva primera pel·lícula, volia 

crear una obra que inspirés als joves i toqués temes polítics i socials de l’època. 

Aquesta pel·lícula va acabar sent Horus, Prince of the Sun (1968) i va introduir escenes on es 

mostraven situacions adultes i composicions complexes. Aquesta pel·lícula va ser la que va 

alliberar al Japó de l’arquetip de Walt Disney. (Thomas, 2016) 

2.3.2. Nippon Animation  

Després del fracàs de Horus, Takahata deixa Toei Animation, ja que no el deixarien dirigir 

més pel·lícules sota el seu nom.  

A Nippon Animation s’encarrega de diferents animes emblemàtics que arribarien a Occident, 

dirigint sèries com Heidi (1974) i Marco (1976). També va participar en altres projectes dins 

de l’anomenada World Masterpiece Theater (1969). 

Després de 30 anys en l’animació el que volia fer Takahata era poder oferir un treball de 

millor qualitat. La resta ja forma part de la història de Studio Ghibli.  

2.4. Relació entre Hayao Miyazaki i Isao Takahata 

Miyazaki i Takahata van començar a treballar junts des del principi. Quan Miyazaki va entrar 

a treballar a Toei Animation, ja va començar a participar en projectes dels quals Takahata en 

formava part. Tots dos formaven part del sindicat de treballadors de l’empresa, compartint 

ideals polítics, però la col·laboració que realment els va unir en l’àmbit professional, va ser 

Horus, Prince of the Sun (1968). 

2.4.1. Horus, Prince of the Sun (1968) 

És cert que ja havien coincidit en produccions anteriors, però en aquesta en concret, van 

descobrir la visió que compartien pel que fa a l’animació.  

Isao Takahata dirigia la pel·lícula i Miyazaki treballava en l’animació d’escenaris, tot i que 

també va animar tota l’escena inicial de la pel·lícula, on Horus és perseguit per uns llops. Més 

endavant, el seu fill Goro Miyazaki li faria un homenatge al seu pare recreant una escena 

similar a Tales from Earthsea (2006).  
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En primer lloc la pel·lícula volia augmentar el seu públic, ja que en aquells moments totes les 

empreses volien assemblar-se a Disney i Toei Animation no n’era una excepció. Ho va fer 

amb personatges d’animals parlants per incentivar als més petits, encara que Takahata no 

compartís l’opinió, el va haver d’incloure.  

Però el tema del qual tractava la pel·lícula era més profund i menys infantil, ja que tractava 

sobre la revolució social i els efectes de la guerra i la manipulació. (Garcia, 2016) 

En la pel·lícula s’utilitzen certs elements que més endavant també s’utilitzaran en pel·lícules 

de Ghibli. Per exemple, la importància que se li dóna al treball en equip i la unió del poble per 

afrontar les dificultats. Aquesta cooperació la podem veure per exemple a Nausicaä of the 

Valley of the Wind (1984) amb el poble unit per defensar les seves terres. 

2.4.2. Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) 

Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) marca un punt d’inflexió en les vides de Miyazaki i 

Takahata, ja que seria la pel·lícula que donaria pas a la creació de Studio Ghibli.   

Després del seu pas per Tokio Movie Shinsha, on Miyazaki havia tingut l’oportunitat de 

dirigir la seva primera pel·lícula: Lupin III: el Castillo de Cagliostro (1978). Dos editors de la 

revista Animage, una revista sobre anime i manga dirigida per l’empresa Tokuma Shoten, es 

van posar en contacte amb ell per fer-li una entrevista sobre la seva vida professional.  

Miyazaki va aprofitar per mostrar-los algunes idees i esbossos que havia dibuixat, així va ser 

com van decidir crear un manga per la revista, que més tard acabaria sent la pel·lícula 

Nausicaä of the Valley of the Wind (1982). 

A causa de la magnitud de la qual constava la producció d’aquest llargmetratge, Tokuma 

Shoten va associar-se amb Topcraft Studio, per tenir més personal, però tot i la plantilla que 

van crear entre les dues empreses, també es van unir a la producció antics amics de Miyazaki 

,com Isao Takahata, que n’acabaria sent el productor.  

La pel·lícula va tenir una gran acceptació i Tokuma Shoten va voler apostar per un següent 

projecte que tenien en ment Miyazaki i Takahata. És així com es va crear Studio Ghibli, com 

una nova companyia dins l’organigrama de Tokuma Shoten. Toshio Suzuki un dels editors 

d’Animage, es va acabar convertint en el productor. (Robles, 2013). 
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2.4.3. Studio Ghibli 

Quan es pensa en Studio Ghibli, fàcilment s’associa l’estudi a un nom, Hayao Miyazaki. 

Perque es pensa en Miyazaki i no en Takahata?  

De les 21 pel·lícules que s’han creat sota el nom de l’estudi (sense comptar Nausicaä of the 

Valley of the Wind (1984)), 9 les ha dirigit Miyazaki i Takahata n’ha dirigit 5.  

L’any 1999, després de que Takahata acabés My Neighbours the Yamadas (1999), va deixar 

de dirigir pel·lícules fins la seva última producció l’any 2013. Fins el 1999, Takahata havia 

dirigit 4 pel·lícules i Miyazaki n’havia dirigit 5. Durant el període on Takahata no va dirigir, 

Miyazaki en va crear 4 més. D’aquí ve la diferència en quant a produccions. 

En quant a recaptació, les pel·lícules de Miyazaki han aconseguit ser de les pel·lícules amb 

més recaptació de tot el Japó. Actualment, Spirited Away (2001), és la líder en primera 

posició, no només de les pel·lícules animades, si no de totes les pel·lícules. Seguint l’ordre de 

pel·lícules que més han recaptat, també hi ha: Howl’s Moving Castle (2004), Ponyo (2008), 

The Wind Rises (2013) i Princess Mononke (1997). Totes aquestes han estat dirigides per 

Miyazaki.  

Dins l’estudi, si s’ordenen les pel·lícules de més a menys recaptació, la primera pel·lícula de 

Takahata que apareix, és The Tale of the Princess Kaguya (2013), en onzena posició. Això 

demostra, que les pel·lícules de Miyazaki han cridat més l’atenció del públic, fent que el nom 

de Miyazaki passi per sobre del de Takahata.  

2.5. Influència de Toshio Suzuki a Ghibli 

Toshio Suzuki va néixer l’agost de 1948. La seva relació amb Miyazaki comença durant la 

seva etapa com a editor d’Animage, ja que era ell un dels editors que volien entrevistar-lo 

sobre la seva vida professional. Suzuki va participar en la realització del manga i després 

també del llargmetratge de Nausicaä of the Valley of the Wind (1984).  

Amb la creació de l’estudi l’any 1985, Suzuki es convertia en el productor. Des d’aleshores 

ha ajudat al bon funcionament de l’empresa i ha jugat un paper important en la presa de 

decisions. Per exemple, l’any 1988 s’estrenava The grave of the Fireflies (1988) dirigida per 

Takahata i My Neighbour Totoro (1988), dirigida per Miyazaki. La idea de produir dues 
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pel·lícules simultàniament va ser de Suzuki. “La idea de crear les dues al mateix temps, faria 

que competissin entre ells i les seves obres fossin millors”. (Suzuki, 2013). 

Suzuki s’encarrega de produir projectes de qualitat dins el temps previst i que siguin 

rendibles. Ell és el motiu pel qual es va dur a terme la producció de Princess Mononoke 

(1997) i no Boro the Caterpillar (en procés), una història que s’està realitzant actualment com 

a curtmetratge i s’estrenarà el futur 2019.  

Quan Miyazaki va acabar la producció de Porco Rosso (1992), tenia dubtes sobre quina 

història crear i Suzuki li va recomenar que crees Princess Mononoke (1997). S’estava fent 

gran i era un bon moment per dirigir una pel·lícula d’acció, ja que més endavant potser no 

podria fer-ho. A més, Studio Ghibli passava per un bon moment econòmic i per tant, es 

podien permetre invertir en un nou projecte. (Suzuki, 2004).  

L’any 1989 Suzuki va deixar-ho tot per centrar-se de ple en Studio Ghibli, i ho va fer com a 

president i productor executiu. Però el febrer del 2008 deixa la presidència de Studio Ghibli, 

tot i que segueix produint les seves pel·lícules.  

2.6. Studio Ghibli 

Studio Ghibli és un estudi d’animació 2D tradicional creat al Japó l’any 1985, per dos 

directors, Hayao Miyazaki i Isao Takahata, amb l’ajuda del productor Toshio Suzuki. 

La paraula Ghibli té un doble sentit en italià: per una banda fa referència al vent del Sàhara i 

per l’altra, és el nom d’un avió italià que s’utilitzava durant la Segona Guerra Mundial. Amb 

l’elecció del nom, volien reafirmar la seva intenció de convertir-se en un huracà renovador 

dins la indústria de l’animació, i un anhel per la creació de pel·lícules amb significat. 

(Montero, 2014).  

L’inici de l’equip de Studio Ghibli va ser durant la producció de Nausicaä of the Valley of the 

Wind (1984), ja que l’equip d’animadors estava format per excompanys de feina i amics de la 

indústria de Miyazaki, així com Isao Takahata qui en va ser el productor. També en formaven 

part animadors de Tokuma Shoten, la productora que s’encarregava de finançar la producció i 

Topcraft Studio, que també hi col·laborava.  
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L’any 1985 es crea formalment Studio Ghibli, com una divisió dins Tokuma Shoten. La seva 

primera producció seria la de Castle in the Sky (1986). 

Després d’aquestes dues pel·lícules, Tokuma Shoten no els volia finançar el següent projecte, 

i Toshio Suzuki, que aleshores col·laborava amb Miyazaki i Takahata,  va començar a buscar 

altres formes de finançament fins que l’editorial Shinchosa va acceptar. Studio Ghibli 

començaria la producció de dues pel·lícules simultàniament; My Neighbour Totoro (1988) 

dirigida per Miyazaki i The Grave of the Fireflies (1988) dirigida per Takahata.  

Un any més tard estrenaven la pel·lícula Kiki’s Delivery Service (1989). Amb aquesta darrera 

producció es van adonar que no podien seguir contractant a l’equip només quan era necessari 

per a la producció, ja que el que feien era contractar animadors per un temps determinat i 

després buscar nous professionals per la següent producció. Es van adonar que era necessària 

una plantilla fixa de treballadors, que conegués la seva forma de treballar i sempre fossin els 

mateixos. Aquell mateix any (1989), Toshio Suzuki es centrava totalment en l’estudi, 

apareixent com a productor a la següent pel·lícula que s’estrenaria, Only Yesterday (1991), 

dirigida per Takahata.  

Miyazaki començava a pensar que ja no podia seguir en el món de l’animació. “Mantenir el 

meu nivell actual d’implicació no pot durar molt més. M’agradaria retirar-me abans que 

algú m’ho suggereixi. El meu taló d’Aquil·les és la meva vista. Al final tot es redueix a quan 

pots exigir-te a tu mateix.” (Miyazaki, 2002). Aquesta seria la primera vegada que Miyazaki 

pensaria en retirar-se del món de l’animació, però tot i així va seguir amb la direcció de 

Princess Mononoke (1997), que va ser la primera pel·lícula en superar en rècord de taquilla a 

Titanic (1997), que era la que liderava la primera posició. També va ser nominada a l’Oscar a 

millor pel·lícula d’animació, tot i que finalment no el va guanyar. 

My neighbors the Yamadas (1999) de Takahata, va ser una pel·lícula que va suposar un repte 

per l’estudi, es va realitzar amb animació digital, cosa que no s’havia fet abans a Studio 

Ghibli. Després d’aquesta producció, Takahata tardaria un temps en tornar a produir una 

pel·lícula, ja que la seva següent obra seria The Tale of the Princess Kaguya (2013). 

Després de My neighbors the Yamadas (1999), Miyazaki dirigiria Spirited Away (2001), la 

pel·lícula més reconeguda de l’estudi a escala internacional, gràcies a haver guanyat l’Oscar a 

millor pel·lícula d’animació l’any 2003. Convertint-se en la primera pel·lícula d’animació 
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japonesa en guanyar un premi d’aquest nivell. A més, Spirited Away (2001), va convertir-se 

en la pel·lícula més taquillera del Japó, superant tant a Titanic (1997), com a Princess 

Mononoke (1997).  

L’any 2001, obria el Museu Ghibli, que es va crear amb la finalitat de transportar al públic 

dins el món màgic de cada pel·lícula de l’estudi. Amb una estètica i disseny  igual que si fos 

una pel·lícula, també hi ha elements com el Gatbus de My Neighbour Totoro (1988). Al 

museu també s’hi projecten curtmetratges exclusius. 

Amb molts anys de trajectòria professional, després de Spirited Away (2001), el ritme de 

producció va anar decaient. Van intentar relegar obres a nous directors que s’havien format 

dins l’estudi, però cap de les pel·lícules aconseguia trobar la continuïtat que buscaven 

Takahata i Miyazaki per poder deixar l’estudi en noves mans. Algunes de les pel·lícules que 

es van realitzar van ser Tales from Earthsea (2006), dirigida pel fill de Hayao Miyazaki, Goro 

Miyazaki o Arrietty (2010), dirigida per Hiromasa Yonebayashi. (López, García, 2016). 

2.7. Què és Studi Ghibli actualment? 

Les últimes pel·lícules que dirigirien els creadors de Studio Ghibli, serien: The Wind Rises 

(2013) dirigida per Miyazaki, i The Tale of the Princess Kaguya (2013) dirigida per Takahata. 

Ambdues s’estrenaven alhora, el mateix any. El 2014 van anunciar que deixarien de treballar 

en llargmetratges.  Des de la notícia, l’única pel·lícula que va sortir va ser When Marnie was 

there (2014), dirigida per Hiromasa Yonebayashi. La darrera, The Red Turtle (2017), és una 

co-producció internacional, per primera vegada en l’estudi, amb Why Not Productions, una 

productora francesa.  

Miyazaki no va tardar a tornar-se a embarcar en un projecte animat. Boro the Caterpillar (en 

procés), és una idea que ja feia anys que portava de cap, des d’abans de la producció de 

Princess Mononoke (1997), on ja dubtava quina de les dues històries realitzar. La diferència 

d’aquesta obra amb la resta, és que Boro estarà animada en 3D, la qual cosa Miyazaki sempre 

havia rebutjat. Boro the Caterpillar (en procés), espera ser estrenada l’any 2019, però serà un 

curtmetratge. De fet, el curtmetratge està pensat per ser reproduït exclusivament al Museu 

Ghibli. 
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A part de Boro the Caterpillar (en procés), Miyazaki ha anunciat que dirigirà la seva última 

pel·lícula definitivament, als 76 anys d’edat i amb la feina que això suposa. “Estic preparat 

per morir abans que s’acabi. Prefereixo morir d’aquesta manera, que fer-ho sense estar fent 

res. Morir amb alguna cosa per la qual viure” (Miyazaki, 2017).   

Per ara encara no se saben gaires coses sobre aquesta nova producció, tret que el director 

d’animació serà Takeshi Honda, encarregat de l’animació de pel·lícules com Neon Genesis 

Evangelion (1995-1996), Perfect Blue (1997), Tokyo Godfathers (2003), entre d’altres. 

Takeshi Honda ja havia participat com a animador en altres pel·lícules de Studio Ghibli com, 

Ponyo (2008) o The Wind rises (2013). 

A finals del 2014, Hiromasa Yonebayashi deixava Studio Ghibli, després de la producció de 

When Marnie was There (2014), dirigida per ell mateix. Yoshiaki Nishimura, un productor 

que estava treballant juntament amb Toshio Suzuki i aprenent d’ell, també deixa l’estudi per 

crear-ne un de propi, Studio Ponoc. Aquest nou estudi creat per talents que s’han format 

gràcies a Studio Ghibli, estrenarà la seva pel·lícula aquest 2017, Mary and the Witch Flower 

(2017). D’aquesta nova pel·lícula, per ara només se n’ha vist el tràiler, on s’observa que 

l’estètica és similar a la de Ponyo (2008) de Miyazaki.  

Fig.2.5. A l’esuqerra imatges de Ponyo (2008) i a la dreta Mary and the Witch Flower (2017). 
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2.8. Com s’ha fet internacional Studio Ghibli? 

John Lasseter, director de Pixar Animation Studios, sempre ha admirat la feina de Hayao 

Miyazaki, des de que va veure la seva primera pel·lícula: Lupin III: Castel of Cagliostro 

(1979). 

Lasseter i Miyazaki van coincidir en varies ocasions i van formar una amistat a distància. 

Quan ja s’havia demostrat que el seu propi estudi, Pixar Animation Studios, estava 

funcionant, Lasseter va voler ajudar a que les pel·lícules de Miyazaki arribessin a una 

audiència internacional. “No estava content amb el resultat de les versions angleses que 

s’havien fet. Volia protegir la seva visió, fer que l’audiència anglesa entengués la pel·lícula 

al mateix nivell que l’audiència Japonesa.” (Lasseter, 2014). 

Va ser així com Lasseter es va encarregar del doblatje de Spirited Away (2001). Miyazaki i 

Suzuki van confiar plenament en ell per fer-ho.  

Howl’s Moving Castle (2004), també de Miyazaki, va ser traduïda per Pete Docter, director a 

Pixar Animation Studios. Miyazaki li va demanar a Lasseter, però al no poder-ho fer li va 

cedir la feina a Docter, qui la va acceptar encantat, ja que també admira la feina de Miyazaki. 

Gràcies a la relació entre Studio Ghibli i Pixar Animation Studios, més concretament, gràcies 

a la dedicació de John Lasseter, per voler mostrar el talent de Miyazaki al màxim públic 

possible, les pel·lícules de Ghibli han arribat a tanta gent. De forma genèrica, l’èxit 

internacional de Studio Ghibli ha fet que l’animació japonesa obtingui més reconeixement a 

nivell internacional. 
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2.9. El 3D en l’animació 

L’animació 3D crea espais, objectes i personatges tridimensionals, d’aquesta forma les 

càmeres virtuals es poden moure lliurement dins l’espai. Deixant enrere la limitació que 

ofereix el 2D pel que fa a plans estàtics i moviments de càmera més simples, com per 

exemple panoràmiques.  

Tot i que la imatge generada per ordinador i els efectes visuals ja es començaven a veure a 

principis dels anys 70, l’aplicació del 3D en l’animació no apareixeria fins l’any 1984. 

L’equip d’Industrial Light & Magic, de l’empresa de George Lucas, Lucasfilm. Començava a 

investigar sobre la creació d’animació generada per ordinador. John Lasseter (animador) i Ed 

Catmull (científic), formaven part de l’equip. L’any 1984 crearien el primer curtmetratge 

utilitzant animació generada per ordinador, Andre and Walle B (1984). (Iwerks, 2007). 

Des de la seva invenció, el 3D s’ha estat utilitzant en molts àmbits i amb diferents utilitats. 

Per exemple, s’utilitza com a element cinematogràfic i narratiu en cinema d’acció real. Amb 

el 3D es creen personatges, escenaris, objectes, entre altres coses, per després poder-ho 

incorporar en escenes d’acció real. També es troben altres aplicacions del 3D en medicina, 

art, educació, etc.  

D’entre moltes productores que existeixen avui en dia, les més importants, que competeixen 

entre elles són: 

2.9.1. Pixar Animation Studios 

Pixar Animation Studios es va crear l’any 1986 i als inicis treballaven en la creació de 

curtmetratges generats per ordinador. L’any 1995 van crear el primer llargmetratge totalment 

generat per ordinador, Toy Story (1995). Van ser pioners en l’animació 3D i des d’aleshores 

han creat 17 pel·lícules com Monsters Inc (2001), Up (2009) o Inside Out (2015). 

2.9.2. Dreamworks Pictures 

Dreamworks es va crear l’any 1994 i una de les seves primeres pel·lícules, Antz (1998) va 

competir al costat de Bug’s Life (1998) , la segona pel·lícula de Pixar Animation Studios.  
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Les següents pel·lícules que van produir van ser The Road to El Dorado (2000) i Shreck 

(2001), una creació que buscava separar-se dels clàssics de Disney i que va guanyar l’Oscar a 

millor pel·lícula animada l’any 2002. 

Des d’aleshores han seguit produint una mitjana de dues pel·lícules per any, algunes de les 

més conegudes són; Madagascar (2005), Kung Fu Panda (2008), How to Train Your Dragon 

(2010) o Trolls (2016).  

2.9.3. Walt Disney Pictures 

L’empresa de Walt Disney va començar l’any 1923 i és la gran pionera en el món de 

l’animació. Encarregada de la primera animació amb so sincrònic, Steamboat Willie (1928)  i 

la primera pel·lícula animada amb color, Snow White and the 7 Dwarfs (1937). Creadora dels 

Clàssics Disney, com són; Pinoccio (1940), Dumbo (1941), Bambi (1942), Cinderella (1950), 

Alice in Wonderland (1951), Peter Pan (1953), Sleeping Beauty (1959), entre molts d’altres. 

Arribant a més d’una cinquantena Clàssics Disney actualment, amb l’última pel·lícula aquest 

darrer any 2016, Moana (2016). 

Va arribar un punt on les grans empreses d’animació que competien amb Disney, es 

dedicaven a l’animació 3D. El director executiu de Walt Disney Pictures, Robert Iger, va 

decidir provar treballar en 3D.  

Els últims intents de Disney d’aferrar-se al 2D sense obtenir grans beneficis, van ser The 

Princess and the Frog (2009) i Winnie The Pooh (2011), que van obtenir molt pocs ingressos 

en comparació a les produccions 3D, com Bolt (2009) i Tangled (2010), que es produïen i 

s’estrenaven simultàniament.  

Així doncs, la gran empresa d’animació tradicional, es passava a l’animació generada per 

ordinador. Actualment segueix sent de les empreses més grans en el món de l’animació. 

(Child, 2013)  

2.9.4. Warner Bros Animation 

El cas de Warner Bros Animation, és molt semblant al de Walt Disney Animation, ja que és 

una de les altres grans empreses en el món de l’animació, fundada l’any 1923. Va ser 

l’encarregada de moltes sèries televisives animades com Scooby-Doo, Tom & Jerry o la sèrie 
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de Looney tunes. També va decidir desenvolupar personatges de còmic de l’empresa DC 

Comics. 

Igual que Walt Disney Animation, l’any 2010 estrenava el primer dibuix animat en 3D Wili.E 

Coyote & Road Runner. Des del 2013 han produït pel·lícules 3D com The Lego Movie (2014) 

o Storks (2016),  

2.9.5. Sony Pictures Animation 

És una empresa que pertany al grup de Sony Pictures, que es va fundar l’any 2002 amb 

l’objectiu de centrar-se en les pel·lícules d’animació 3D. La seva primera producció va ser 

l’any 2006 amb Open Season, i actualment seguint una mitjana de dues pel·lícules per any, 

porten ja 12 produccions, entre elles; Cloudy with a Chance of Meatballs (2009), The Smurfs 

(2011) i Hotel Transylvania (2012). 

2.9.6. Blue Sky Studios 

Blue Sky Studios va començar l’any 1986 on 6 emprenedors en el món de la imatge generada 

per ordinador treballaven en efectes digitals per pel·lícules d’acció real com Alien 

Resurrection (1997) i Fight Club (1999). Però això no els convencia i volien treballar en un 

projecte animat que tingués una història i un personatge, així va ser com van començar a 

treballar en el que seria el seu primer curtmetratge animat en CGI, Bunny (1998). 

Des d’aleshores han seguit treballant en el món de l’animació, creant pel·lícules com Ice Age 

(2002), Robots (2005) i Rio (2011). 

2.9.7. Illumination Entertainment  

L’estudi va ser creat l’any 2007 per Chris Meledandri, qui havia sigut president de la 20th 

Century Fox i Blue Sky mencionada anteriorment. Illumination Entertainment forma part de 

Universal Studios com a sub-estudi centrat en l’animació.  

La primera pel·lícula de l’estudi va ser Despicable Me (2010), des d’aleshores han produït 

pel·lícules com Minions (2015), The Secret Life of Pets (2016) i Sing (2016). 
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2.10. Els inicis de Pixar Animation Studios  

Pixar Animation Studios és una empresa dedicada a la creació de llargmetratges d’animació 

3D. Es va crear l’any 1986 i actualment està situada a Emeryville, California. 

L’empresa va sorgir combinant l’ambició i interès de John Lasseter, un animador. El 

coneixement tècnic d’Ed Catmull, un científic i Steve Jobs un empresari.  

Ed Catmull havia estat treballant a l’Institut de Tecnologia de Nova York, dissenyant la forma 

de crear animació generada per ordinador. L’any 1979 començaria a treballar dins la divisió 

informàtica de Lucasfilm: Industrial Light & Magic (ILM). Principalment treballaven en la 

nova pel·lícula de George Lucas, la segona entrega de Star Wars, The Empire Strikes Back 

(1980). ILM s’havia creat amb l’objectiu de complir els desitjos que tenia George Lucas per 

les seves futures pel·lícules: un sistema d’edició de vídeo digital, un sistema d’àudio digital i 

una impressora/escàner de pel·lícula digital, que permetés transferir imatges a un ordinador, 

per poder ser manipulades sense perdre qualitat.  

L’any 1979 Lasseter finalitzava els seus estudis en disseny i creació de personatges a l’Institut 

d’Art de Califòrnia, CalArts. Lasseter havia estat treballant uns anys per Disney com a 

animador, però l’any 1983 coincidiria amb Ed Catmull, en una conferència sobre disseny 

gràfic per ordinador. En aquells moments, Lasseter ja no treballava per Disney i no tenia 

feina. En acabar la conferència, va estar parlant amb Catmull i aquest li va oferir feina per 

treballar amb ell a ILM. 

A ILM buscaven la forma de construir una màquina que pogués escanejar material 

cinematogràfic a alta resolució, per tant, van passar per una època de recerca. Durant aquell 

període el que feien era crear curtmetratges per presentar-los a SIGGRAPH (Association of 

Computing Machinery’s Special Interest Group: Graphics),  un esdeveniment anual en el món 

dels gràfics per ordinador i les tecnologies interactives. El que feien ells, era presentar petits 

curtmetratges on mostraven els avenços que anaven aconseguint.  

L’any 1986 creen l’ordinador d’imatges Pixar. Durant un temps van intentar vendre 

l’ordinador, però es van adonar que s’havien allunyat del seu propòsit inicial, que era crear un 

llargmetratge per ordinador i no vendre software. Però per poder-ho fer, necessitarien una 
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gran inversió. El primer pas va ser separar-se de Lucasfilm per buscar inversors i crear una 

divisió separada anomenada Pixar.   

Aquell mateix any Steve Jobs rep la notícia que busquen inversors i decideix invertir en Pixar 

perquè puguin seguir investigant i treballant en el seu objectiu.  

2.10.1. La tecnologia i els avenços en el 3D  

Durant el període de recerca de ILM, en el qual es dedicaven a crear curtmetratges, van crear 

Andre and Walle-B (1984), un curtmetratge d’animació per ordinador que es va presentar a 

SIGGRAPH  l’any 1984. En aquesta peça audiovisual el que volien era treballar amb formes 

geomètriques, per intentar facilitar el procés digital.  

Com a resultat, van veure que podien fer servir l’animació per transmetre una història, ja que 

aleshores no es feia servir l’animació digital de forma narrativa. Quan van presentar la peça a 

SIGGRAPH, no estava renderitzada del tot, però la gent estava tan immersa dins la història 

que molts ni se’n van adonar.  

L’any 1986, amb la creació de Pixar, van decidir crear un curtmetratge que mostrés qui eren i 

què volien fer, així va sorgir Luxo Jr (1986). Lasseter explica que: “En acabar la projecció a 

SIGGRAPH, Jim Blinn, un dels grans en el món de la tecnologia i els gràfics per ordinador, 

se li va acostar per demanar-li si la làmpada gran era la mare o el pare. Va ser aleshores 

quan va veure que realment havien aconseguit arribar al públic a través de la narrativa, les 

emocions i els personatges.” (Lasseter, 2007). 

Van seguir presentant curtmetratges i demostrant els avenços que estaven fent, un altre 

exemple va ser Tin Toy(1988) que utilitzava Renderman (un sistema de renderització) per 

primera vegada i al mateix temps Pixar creava per primera vegada una forma orgànica, un 

bebè. 

Durant els primers anys van seguir produint curtmetratges, però l’empresa no acabava de 

funcionar econòmicament i Steve Jovs estava perdent diners cada any. Va ser aleshores quan 

Lasseter va decidir parlar amb Disney. Van arribar a un acord perquè Pixar creés un 

llargmetratge de 30 minuts que s’emetria per Nadal, tractaria sobre el fet de que les joguines 

cobraven vida quan no hi havia persones al davant. Finalment es va allargar i l’especial de 
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Nadal es va convertir en la primera pel·lícula creada completament amb animació per 

ordinador, Toy Story, l’any 1995.  

2.10.2. El 3D, Pixar i Lasseter com a vides paral·leles 

Després de l’acceptació i èxit de Toy Story (1995), Pixar va firmar amb Disney un acord per 

produir 5 pel·lícules més. La següent que s’estrenaria seria Bug’s Life (1998). 

Toy Story havia estat la primera pel·lícula animada per ordinador, per tant, no es dominava 

per complet el procés, la forma de treballar i produir se l’estava inventant l’equip de Pixar 

lentament, producció a producció.  

Per exemple, a Bug’s Life (1998), una pel·lícula sobre una formiga que reuneix tot un grup 

d’insectes perquè l’ajudin a salvar la seva colònia. Durant la producció, es van adonar que no 

podien incloure més de 50 formigues en una escena, però el resultat que buscaven era una 

escena final on es poguessin veure totes les formigues que vivien a la colònia. Finalment 

gràcies al desenvolupament de l’equip tècnic, van aconseguir posar-ne 431.  

Fig.2.6. Imatge de la pel·lícula  A Bug’s Life (1998) de Pixar. 

Com en les entregues anteriors, l’estudi es posava reptes a cada producció, ja que al estar 

innovant constantment havien de resoldre de la millor manera tots els impediments amb els 

quals es topaven pel fet de ser els pioners. Per Monsters Inc (2001) volien uns monstres que 

fossin molt peluts, necessitaven un sistema que pogués moure els pèls com a una sola unitat, 

que els pèls responguessin de la mateixa forma al moviment, a l’aire o a qualsevol cosa que 

interactués amb ells. La idea era que no s’hagués de moure cada pèl manualment. Finalment 

van aconseguir fer-ho amb la simulació de cabell, un programari que calcula de forma 

matemàtica el moviment del cabell, on reaccionen a certes forces i gravetats que es calculen a 

través de l’ordinador. (May, 2016). 
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Aquest programari s’ha anat millorant i s’ha utilitzat en altres pel·lícules. Si a Monsters Inc 

(2001) els va costar crear 5 personatges peluts, la mostra més evident del progrés, és que a la 

segona part, 12 anys més tard, Monsters University (2013) hi ha 250 monstres peluts. També 

s’ha utilitzat en pel·lícules com per exemple, per simular la gespa de Cars (2006), el pèl dels 

animals d’Up (2009), o per crear el cabell de la protagonista a Brave (2012). 

L’any 2000 arribava Brad Bird a Pixar (antic company de classe de John Lasseter a CalArts) 

per dirigir una pel·lícula diferent de les que s’havien fet fins aleshores. The Incredibles (2004) 

volia tenir tot allò que desafiava l’animació per ordinador. Tenia personatges humans, tenia 

cabell, foc, personatges elàstics, personatges que es tornaven transparents i un gran nombre de 

sets a construir. Com a pioners, van haver d’afrontar totes les diversitats per poder aconseguir 

el resultat que volien. Ningú havia aconseguit treballar bé el cabell, donant-li moviment 

natural, però l’equip trobava necessari que el cabell de la noia, Violet, fós llarg i es mogués, ja 

que el personatge s’havia de poder amagar darrere del seu cabell. Per tant, tot i que al principi 

els va semblar molt difícil, no van parar fins aconseguir-ho. (Bird, 2005). 

A Cars (2006) també es van trobar amb un gran problema, els cotxes eren metàl·lics, per tant, 

s’havien de tenir en compte els reflexos, la qual cosa no havia sigut una preocupació fins 

aleshores. Inclús en una de les últimes pel·lícules Inside Out (1015) seguien afrontant reptes, 

com crear un personatge compost de partícules de llum.  

2.11. El factor Disney 

Walt Disney Pictures es va formar l’any 1923, pels germans Walt i Roy Disney. Després de 

l’èxit del seu primer llargmetratge, Snow White and the 7 Dwarfs (1937), van seguir treballant 

en Pinocchio (1940), Dumbo (1941), Bambi (1942), entre d’altres pel·lícules animades.  

Walt Disney va aconseguir demostrar que es podien guanyar diners amb l’animació, que no 

era només un element a afegir a les pel·lícules d’acció real, sinó que l’animació es podia fer 

valdre per si sola.  

Gràcies al reconeixement que estava aconseguint l’empresa, l’any 1950 van produir la seva 

primera pel·lícula d’acció real, Treasure Island (1950). Des d’aleshores han compaginat les 

pel·lícules d’animació amb les d’acció real.  
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Quan va aparèixer l’animació 3D, la competència de Disney va augmentar, van produir 

pel·lícules d’acció real com Pirates of the Caribbean (2003) i finalment, van acabar-se 

passant a l’animació 3D. Des d’aleshores han creat pel·lícules com Tangled (2010), Frozen 

(2013) o Vaiana (2016). 

2.11.1. California Institute of the Arts 

L’any 1960, Walt Disney comença a dissenyar plans per crear una nova escola de teatre i arts 

visuals, on diferents disciplines creatives s’ajuntessin sota un mateix sostre i es milloressin 

entre elles. Seria una escola pels propis animadors de Disney. 

És així com l’any 1961 neix l’Institut d’Arts de California (CalArts). L’any 1966 amb la mort 

de Walt Disney, els plans que havien creat per CalArts segueixen endavant gràcies al suport 

de Disney (com empresa) i altres benefactors. (Price, 2008). 

2.11.2. Els Nou homes vells 

Els professors de CalArts eren els col·laboradors de Disney dels anys 30, coneguts com els 

Nou homes vells. El nom prové del mateix Walt Disney, ja que els anomenava d’aquesta 

forma. Segons s’explica al llibre “The Illusion of Life” (Tomas & Johnson, 1981), després de 

la mort de Walt, la premsa va agafar aquest nom de grup per utilitzar-lo com a vincle dels 

animadors amb Walt.  

L’estudi va mantenir el nom com a simbolisme dels nou que havien sobreviscut als primers 

dies de l’animació. Ells vans ser els encarregats de crear els Clàssics Disney que van inspirar 

a molts animadors de l’època. (1981). 

Els seus noms són: Frank Thomas, Ollie Johnson, Les Clark, Marc Davis, Milt Khal, Ward 

Kimball, Eric Larson, John Lounsbery i Wolfgang Reitherman. 

A part d’haver creat les pel·lícules més famoses de Disney també són coneguts per haver 

creat els dotze principis bàsics de l’animació: (Cento Lodigian, 2014) 

1. Squash & Stretch :  Defineix la rigidesa i massa d’un objecte, deformant-lo durant 

l’acció. 
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2. Anticipació: Moviments que donen a entendre a l’audiència que està a punt de passar 

alguna cosa, l’anticipació a l’acció. 

3. Staging: presentació clara de la idea, s’ha de mostrar de forma definida què està fent el 

personatge, perquè es pugui entendre correctament.  

4. Straight ahead & pose to pose: Pose to pose significa crear primer les posicions clau 

del moviment i després tornar a la posició inicial per crear totes les posicions entremig 

(in-between). Straight ahead, significa que es dibuixen totes les posicions de forma 

continuada, una darrera l’altra.  

5. Follow through & overlapping: Quan la base del personatge es mou, totes les altres 

parts segueixen a la massa principal, com per exemple el cabell.   

6. Slow in & slow out: L’espai que hi ha entre els in-between frames per aconseguir el 

timing i moviment adequat. Això farà que l’objecte acceleri o s’aturi, d’una posició a 

una altra.  

7. Arcs: L’arc del moviment que ajuda a que sembli natural. Qualsevol cosa que sigui 

orgànica es mourà en curva, no de forma lineal.   

8. Acció secundària: L’acció d’un objecte resultant d’una altra acció. 

9. Timing: Com més dibuixos hi ha entre posicions, més lenta és l’acció. Pel contrari, 

com menys dibuixos més ràpid. També serveix per definir el pes d’un objecte o 

personatge.  

10. Exageració: Accentuar una idea amb el disseny de l’acció i de les posicions. 

11. Dibuixos Sòlids: Tenir en compte les formes tridimensionals i el tir de càmera. 

12. Appeal: Qualitat d’encant del personatge, que l’espectador empatitzi amb ell. 

Aquests principis són aplicables tant a l’animació 2D tradicional com a l’animació 3D. A part 

de comptar amb el volum tridimensional dels objectes i personatges, el moviment en 3D es 

crea marcant els keyframes i deixant que l’ordinador calculi els in-between, mentre que en 

animació tradicional ambdues coses s’haurien de fer a mà. 

Són conceptes bàsics que ajuden a crear una història creïble, tots ells es tenen en compte en 

l’animació 3D. Per exemple, el timing ajuda a crear el pes i la mida d’un objecte, a Luxo Jr 

(1986) això es va tenir en compte, ja que el peu del Luxo era pesat, per tant necessitava el seu 

temps per moure’s i saltar. Per altra banda, la pilota es movia de forma molt més ràpida i 

lleugera.  
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Posteriorment, amb el 3D s’han afegit 5 principis, que van més enllà del disseny de 

personatges, l’acció d’aquests i la interpretació de les lleis físiques. (Kerlow, 2002). 

1. Estil visual: Buscar un estil visual que funcioni i sigui factible tècnicament, per 

utilitzar-lo durant tot el procés de creació.  

2. Cinematografia: A diferència de l’animació 2D, el 3D dona total llibertat al control 

dels moviments de càmera. Per tant, conseqüentment, la il·luminació s’ha de preparar 

amb antelació.  

3. Fusionar el dibuix amb el món real: Buscar la forma de combinar l’acció real amb els 

dibuixos animats.  

4. Animació facial: determinar quin nivell de control es vol tenir sobre el personatge. 

Construir controladors i taules de referència per poder controlar les expressions facials 

de forma més ràpida i precisa.  

5. Complexitat tècnica: Ser capaç de controlar el procés de producció, per poder assolir 

els objectius creatius establerts.  

2.11.3. Relació Disney – Pixar 

Després de Toy Story (1995), distribuït per Disney. Pixar i Disney van renegociar el contracte, 

convertint-se en socis 50-50 en les pel·lícules que produís Pixar, firmant per la creació de 5 

entregues més.  

L’exit de Pixar creixia pel·lícula a pel·lícula, Toy Story 2 (1999), no es va comptar com una 

de les 5 pel·lícules ja que era una seqüela. Després de la realització de la tercera, Finding 

Nemo (2003), i vist l’èxit que estaven tenint totes les seves pel·lícules, Pixar va voler tornar a 

negociar el seu contracte, per poder guanyar més amb les seves pel·lícules. Durant la 

negociació van començar a dissipar opinions sobre el tema de les seqüeles de les pel·lícules. 

Aleshores, si es volia fer una seqüela i Pixar no la volia fer, Disney tenia tot el dret a crear-la 

pel seu compte, Pixar no s’hi podia oposar, per tant tenia que cedir els seus personatges o fer-

la ells mateixos. 

Amb la creació de Toy Story 3 (2010), quan tot just s’estava plantejant l’opció de crear 

aquesta tercera entrega. Pixar volia que formés part de les 5 pel·lícules que havien firmat per 

Disney, per poder acabar el contracte el més aviat possible. Aquí va començar el primer 
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conflicte. Disney no va voler acceptar la pel·lícula, i a més, pretenien fer seqüeles de totes les 

pel·lícules que crees Pixar, amb o sense el seu consentiment.  

L’any 2004 Lasseter anunciava a l’equip de Pixar que trencarien la relació amb Disney, tot i 

que això suposes perdre els drets dels seus personatges creats fins al moment. Pixar 

necessitava seguir endavant i poder tenir obres noves i totalment pròpies.  

Aquell mateix any el president de Disney, anunciava que volia canviar director executiu de la 

companyia. Michel Eisner (amb qui havia estat negociant Steve Jobs), cedia lloc a Bob Iger, 

qui volia prioritzar el pacte amb Pixar.  

El 2006 surt la notícia de que Disney comprarà Pixar. Bob Iger volia donar-li a pixar 

l’autoritat i independència que aquest volia com a estudi, també volia que Lasseter l’ajudes a 

canviar les coses a Disney.  (Paik, 2007). 

2.12. John Lasseter   

John Lasseter va néixer el 12 de Gener de 1957 i va créixer a Whittier, Los Ángeles, 

California. Des de ben petit li encantaven els dibuixos animats. Un dia va descobrir un llibre 

vell que es deia L’art de l’animació de Bob Thomas, que tractava sobre Disney. Va ser 

aleshores quan es va adonar que hi havia gent que treballava en l’animació i que se’ls pagava 

per fer dibuixos animats. En aquell moment va tenir claríssim que això era el que ell volia fer. 

2.12.1. CalArts i Disney 

L’any 1975 Lasseter aconsegueix entrar al primer pla d’estudis de CalArts sobre la creació i 

disseny de personatges. Estudis impartits pels Nou Homes Vells.  

Els mentors de Lasseter van ser Frank Thomas i Ollie Johnson, li van ensenyar que en la bona 

animació s’ha d’aconseguir que el personatge sembli que realment està pensant i que tots els 

moviments que fa el personatge són perquè realment els està pensant. “Van ser una gran 

influència en quant a desenvolupament de personatges i centrar l’atenció en l’animació. No 

importa la tècnica, sinó la història i els personatges”. (Lasseter, 2011) 

Durant els anys que passa estudiant, el guardonen amb dos premis de CalArts per dos dels 

curts que hi va realitzar: Lady and the Lamp (1979) i Nitemare (1980).  
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Disney li va oferir feina durant el seu primer any, però ell va preferir acabar primer els seus 

estudis. Un cop graduat, l’any 1979, gràcies al prestigi que s’havia guanyat amb els premis 

que li havien otorgats, aconsegueix una feina als estudis de Walt Disney com a animador. 

Mentre Lasseter treballava a Disney, els empleats de l’estudi van obtenir passatges per anar a 

veure Tron (1982), un llargmetratge que utilitzava l’última tecnologia informàtica. John 

Lasseter es va quedar meravellat del potencial que li va veure. Des d’aleshores, Lasseter va 

voler seguir investigant i experimentant amb l’animació per ordinador. Finalment va 

aconseguir fer una prova d’uns trenta segons, de Where the wild things are (1963) combinant 

backgrounds generats per ordinador amb animació hand-drawn dels personatges. 

Però a Disney no els interessaven les noves tecnologies si no eren per fer l’animació més 

ràpida o barata. Després d’aquesta prova, Lasseter va presentar un pitch per una pel·lícula 

anomenada The Brave Little Toaster (1987), on poder treballar amb ambients generats per 

ordinador i combinar-ho amb personatges 2D. Però Ron Miller (gendre de Walt Disney) va 

rebutjar la idea ràpidament i uns minuts després de la reunió li van dir a John que la seva feina 

a Disney havia acabat. (Price, 2008, p53) 

Durant la seva etapa a Disney, Lasseter va veure clar que el que ell volia fer no era animació 

tradicional, sinó que volia arribar a crear la primera pel·lícula amb animació per ordinador.  

Disney va ser el seu gran referent durant molt temps, ja que és de qui va aprendre tot el que 

sabia fins al moment. Però a causa dels esdeveniments, Lasseter va decidir seguir el seu camí 

cap a l’animació per ordinador i buscar la forma de què l’animació no es quedés només per un 

públic infantil sinó que fos per tots els públics i que realment arribés també als adults.  

2.12.2. Chuck Jones 

A part de la gran influència de Disney, paral·lelament també hi havia un altre gran estudi que 

triomfava en el món de l’animació, Warner Bros. Més concretament en el món dels Cartoons. 

Si Disney té el gran llibre que recull tot el que significa l’animació, titulat: “The illusion of 

life”, Chuck Jones diu: “animation isn’t the illusion of life; it is life.”  

Chuck Jones va treballar per Warner Bros, creant personatges com “Wile E. Coyote and the 

Road Runner” o “Pepe Le Pew” i va dirigir, escriure i produir pel·lícules com la coneguda 
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How the Grinch Stole Christmas(1966). Va treballar a Warner Bros animant personatges com 

Bugs Bunny, Duffy Duck, Elmer Fudd i Porky Pig, entre d’altres.  

Lasseter explica que el temps còmic que utilitzava Chuck Jones és el millor que hi ha hagut 

mai en cinema. “El seu treball era tan divertit, entretenia tant a adults com a nens.” 

(Lasseter, 2011). 

2.13. Pixar Animation Studios 

2.13.1. Què és actualment Pixar? 

L’estudi anava creixent i nous directors s’anaven afegint. El primer en ser contractat després 

de Lasseter va ser Andrew Stanton seguit de Pete Docter. John afirma que de seguida va saber 

que eren suficientment bons com per dirigir les seves pròpies pel·lícules, és així com Docter 

començaria a dirigir Monsters Inc (2001)  i just després, Andrew Stanton dirigiria Finding 

Nemo (2003).  

L’estudi seguia produint pel·lícules que Disney distribuïa, fins que l’any 2006 Disney va 

comprar Pixar. De totes maneres Pixar ha seguit produint pel·lícules amb la seva mecànica de 

treball fins el dia d’avui. Les darreres pel·lícules de l’estudi són; Inside Out (2015), The good 

dinosaur (2015) i Finding Dory (2016). (La història de Pixar, 2007) 

Actualment, any 2017, s’ha estrenat a la gran pantalla Cars 3 (2017)  i aquest desembre 

s’estrenarà Coco (2017).  

2.13.2. Filosofía i característiques productives de Pixar 

“El talent és escàs, el treball de la direcció no consisteix en prevenir riscs sinó en construir 

les capacitats per recuperar-se quan es produeixen errors.” (Catmull, 2008). 

Pixar és considerada com l’empresa pionera en l’animació per ordinador, van passar per un 

llarg període de recerca i desenvolupament i van haver d’assumir molts riscs per poder arribar 

on són avui en dia. Però l’èxit aconseguit no ha estat per casualitat, Pixar ha anat creant una 

cultura empresarial al seu voltant, aprenent dels errors i millorant amb el temps.   

La cultura empresarial de Pixar es basa en la creativitat i la col·lectivitat. Busquen el treball 

en equip i que tothom pugui aportar idees sense que aquestes siguin menyspreades. És feina 
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dels directors i productors ajudar a fer que es puguin assumir riscs i ajudar a recuperar-se 

quan hi ha errors. Un exemple, és voler fer una pel·lícula sobre una rata que cuina. Si aquesta 

idea hagués fracassat o no hagués estat recolzada no haguessin aconseguit crear una pel·lícula 

totalment nova i amb una història original.  

A Pixar és important el fet que tothom agafi l’hàbit d’ensenyar el seu treball inacabat als 

altres, per tal que l’ajudin a perfeccionar-lo. Moltes vegades la gent no s’atreveix a ensenyar 

una cosa que no consideren perfecte o que està inacabada, per vergonya.  

Cada dia, a Pixar, tothom ensenya la seva feina de forma inacabada a tot l’equip, d’aquesta 

forma s’aconsegueix feedback i idees per millorar el treball que s’està realitzant.  

Un altre aspecte que es prioritza, és el fet que els membres de diferents departaments es 

comuniquin entre si i puguin comptar els uns amb els altres per tal de resoldre problemes que 

els puguin sorgir, per no recórrer sempre al director i poder prendre decisions per ells 

mateixos. Si la gent no té prou criteri per resoldre problemes i senten que han de comunicar 

cada petita cosa amb el director, treballaran de forma lenta i poc creativa.  

“Si vostè li dóna una bona idea a un equip mediocre, l’espatllaran; si li dóna una idea 

mediocre a un gran equip, la milloraran o la descartaran per crear alguna cosa que 

funcioni.” (Catmull, 2008). 

Per ajudar a la bona relació entre membres de diferents departaments, el que van fer, va ser 

construir l’edifici de Pixar de tal forma que els lavabos quedessin a una zona comuna, per 

tant, cada vegada que algun membre hagués d’anar-hi hauria de sortir de la seva zona de 

treball per anar a la zona comuna. D’aquesta forma milloraven la interacció entre persones, ja 

que sempre es trobarien en algun moment o altre a la zona comuna.  

2.13.3. Braintrust 

Dins la cultura empresarial de Pixar, s’ha volgut potenciar molt la creativitat des del primer 

moment.  

Als estudis, normalment es té un departament de desenvolupament, que es dedica a generar 

noves idees. Però a Pixar, després de la producció de Toy Story 2 es va decidir que el que es 

faria seria crear petits equips que ajudessin als directors a perfeccionar les seves idees. 



Marc teòric  35 
	

	

Aquests petits equips constarien d’un director, un guionista i alguns artistes i creadors de 

storyboards. 

Aquests petits grups acabarien convertint-se en el que es coneix com el Braintrust. Aquest és 

un grup format pels vuit directors més importants: John Lasseter, Andrew Stanton, Brad Bird, 

Pete Docter, Bob Peterson, Brenda Chapman, Lee Unkrich, Gary Rydstrom i Brad Lewis.  

Quan un director necessita ajuda, reuneix al grup per mostrar el treball que tenen fet i després 

dediquen unes hores de discussió dinàmica i oberta perquè tothom aporti idees amb la finalitat 

de millorar la pel·lícula. 

És important saber que el Braintrust no té autoritat i per tant, el director no ha de seguir els 

suggeriments que se li fan, després de la discussió, és el director qui ha de prendre les 

decisions finals.  

A part de quan es necessita específicament, el Braintrust també es troba de tant en tant per 

valorar les pel·lícules que s’estan produint i assessorar si és necessari.  

Com diu Ed Catmull: “La gent que comença projectes creativament complicats acaben 

perduts en algun punt del procés.” És per això que el Braintrust és tan important, per ajudar 

als directors si en algun moment se senten perduts. (Catmull, 2008) 

Tot això és per situar-nos. En aquest estudi ens centrarem en quatre dels directors més 

importants que forment part del Trust creatiu de l’empresa, i que a més sempre col·laboren 

d’alguna forma o altra en cada una de les seves pel·lícules. Els directors en qüestió són John 

Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter, Lee Unkrich i Brad Bird.  

Tots ells van treballar en la primera pel·lícula de Pixar, Toy Story (1995). John Lasseter en va 

ser el director, Pete Docter i Andrew Stanton van ajudar en la creació del guió i la història i 

Lee Unkrich en va ser l’editor. Des d’aleshores han col·laborat en moltes de les pel·lícules. A 

Bug’s Life (1998) va ser dirigida per John Lasseter, co-dirigida per Andrew Stanton i editada 

per Lee Unkrich. Toy Story 2 (1999), dirigida per John Lasseter, co-dirigida per Lee Unkrich i 

Pete Docter i Andrew Stanton van participar en el guió. Aquestes col·laboracions continues 

també han seguit en Monsters Inc. (2001), Finding Nemo (2003), Wall-e (2008), Up (2009), 

entre d’altres. Brad Bird només ha dirigit dues pel·lícules, The Incredibles (2004) i 



36 Darrere l’animació - Memòria 
	

	

Ratatouille (2007), però la seva importància dins el Braintrust és prou significativa com 

perquè es parli d’ell en aquest estudi. 

2.14. Andrew Stanton 

Andrew Stanton va néixer el 3 de Desembre de 1965 a Rockport, Massachusetts. De petit 

volia ser dibuixant de còmics o actor. De fet a l’institut va participar en algunes obres de 

teatre ja que a la seva mare li encantava el teatre musical. (Stanton 2009) 

En una conferència explica que de petit va néixer prematur i els doctors deien que no 

sobreviuria, però al cap d’uns mesos i després de moltes transfusions de sang, va viure. El seu 

pare li va explicar que això el feia especial, va decidir que tant si era veritat com si no, 

s’esforçaria en allò que se li donés bé per aprofitar la seva segona oportunitat. Just després 

d’aquest discurs, la pantalla de la presentació mostrava un clip de la pel·lícula Finding Nemo 

(2003), on es veia el pare agafant l’ou del seu fill que havia de néixer. Stanton segueix 

explicant que aquella va ser la primera lliçó que va aprendre “Utilitza el que saps, dibuixa’n. 

No sempre significa un fet. Significa captar la veritat de les teves experiències, expressar 

valors que personalment sents dins el teu cor.” (Stanton, 2012) 

A Stanton li fascinaven els dibuixos animats des que va veure Bambi (1942) al cinema amb 

cinc anys, però no va ser fins l’últim moment que va descobrir CalArts. La primera vegada 

que va sol·licitar plaça va ser rebutjat i el seu primer any universitari el va passar a la 

universitat local de Hartford, com ell afirma, allà li van proporcionar unes bones bases 

artístiques. El segon any va tornar a intentar entrar a CalArts i va ser acceptat. Finalment, es 

va graduar l’any 1987, vuit anys més tard que ho fes John Lasseter.  

Tot i no ser dels millors de la seva promoció, compensava la seva debilitat animant amb 

continguts molt ben treballats. Com Stanton afirma: “Com més fort és el teu contingut, menys 

s’adonarà la gent dels aspectes tècnics que puguis tenir malament”. (Stanton, 2012) 

Entre els curtmetratges que va realitzar a CalArts, destaquen A Story (1987) i Somewhere in 

the Artic (1988), els dos van arribar al festival d’animació de l’escola i aquell mateix any John 

Lasseter també hi presentava alguns dels curtmetratges que estaven fent amb Pixar, va ser allà 

on ambdós directors es van conèixer.  
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Com a data interessant, molts dels companys de classe de Andrew Stanton han acabat formant 

part de Pixar, com per exemple Jeff Pidgeon o Brenda Chapman, qui va dirigir Brave (2012) i 

també va entrar a formar part del Braintrust del que s’ha parlat anteriorment.  

Un cop graduat va començar a treballar per Kroyer Films i també va participar en un 

curtmetratge animat per Apple anomenat Pencil Test l’any 1988, on va formar equip amb 

Nancy Tague qui acabaria sent Nancy Lasseter, la dona de John Lasseter. 

Stanton havia intentat treballar per Disney però sempre el rebutjaven, el tercer cop que ho 

feia, va acabar sent contractat per Lasseter per unir-se a Pixar l’any 1990, convertint-se així 

en el segon animador en entrar a formar part de Pixar. (Lewine, 2008) 

El primer que va fer va ser un Spot publicitari per Trident anomenat Quite a Package aquell 

mateix any. I també va formar part de l’equip que va crear Toy Story, va estar aprenent com a 

guionista. 

Des d’aleshores ha dirigit pel·lícules com Buscant a Nemo (2003), Wall-e (2008) i recentment 

Finding Dory (2016). També ha co-dirigit A Bug’s Life (1998) i ha participat en moltes 

produccions com a guionista o productor, com per exemple Toy Story (1995), Toy Story 2 

(1999) i Toy Story 3 (2010) com a guionista, i Monsters Inc. (2001), Up (2009), Brave (2012), 

entre d’altres, com a productor. 

Fent referència al Braintrust, Stanton ha format part de gairebé totes les reunions que s’han 

celebrat. Hi ha participat tant com a director que necessitava ajuda, com a participant que 

ajudava a altres directors.  

Li agrada dir que si Pixar fos un hospital i les pel·lícules en fossin els pacients, el Braintrust 

estaria format per doctors de confiança. Sense deixar de banda el director i productor que 

també serien doctors. Seria com si els doctors de la pel·lícula acudissin als doctors de 

confiança perquè els ajudessin a crear un diagnòstic acotat d’un pacient. Però al cap i a la fi, 

seran els doctors qui prendran la decisió final sobre què fer. (Catmull, 2014) 

Andrew creu que un s’ha d’equivocar el més ràpid possible per poder-ho rectificar a temps i 

escollir l’opció correcta. 
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2.15. Pete Docter 

Pete Docter va néixer el 9 d’octubre de 1968 a Minnesota, Estats Units, ja de ben petit li 

agradaven els cartoons però quan va arribar el moment de decidir què estudiar no ho tenia clar 

i va començar compaginant filosofia i art, però al següent any va decidir abandonar-ho i va 

entrar a CalArts. 

El seu primer curtmetratge va ser Winter (1988) i estava basat en una experiència personal. 

Ell té dues germanes petites, i recorda que quan eren petits abrigaven molt a la seva germana 

més menuda perquè no passes fred ni es fes mal i això feia que gairebé no es pogués ni 

moure. D’aquest record va sortir Winter. En aquest curtmetratge Pete va voler centrar-se molt 

en les expressions del personatge, ja que el que troba més important és l’acting. 

Un altre dels curtmetratges que va fer va ser Palm Springs (1989)i el seu últim any va 

realitzar Next Door (1990), amb el qual va guanyar un premi al festival d’animació. En aquest 

curt volia jugar amb els símbols, l’escena comença amb un cercle i un quadrat i va voler que 

els protagonistes fossin igual. L’home té una cara quadrada i la princesa la té rodona. Per fer 

l’animació primer va anar a casa d’uns amics a gravar la seva filla jugant i cridant per poder 

utilitzar el material com a veu de la princesa de la història per tenir una base d’àudio i 

construir-hi l’animació a sobre. També va gravar a l’orquestra del seu poble per tenir una 

petita banda sonora de fons. Aquest va ser el seu últim curtmetratge, de fet, el va acabar quan 

ja treballava per Pixar. Però el va acabar per tota aquella gent que l’havia ajudat a crear-lo. 

(Pixar Shorts II– Docter) 

A CalArts va tenir de professor a Joe Ranft qui els feia dibuixar tot el storyboard complet i 

feien sessions anomenades Producer’s Show on tothom ensenyava el que estava fent.  

Joe Ranft va treballar com a artista de storyboard per moltes pel·lícules de renom en el món 

de l’animació de Disney com La bella i la bèstia o el Rei lleó, també va treballar a The 

Nightmare Before Christmas (1993) de Tim Burton i finalment en moltes de les produccions 

de Pixar, des de la primera amb Toy Story (1995) i després formant part de les següents 

pel·lícules, fins a Finding Nemo (2003). Desafortunadament Joe va morir l’any 2005 a causa 

d’un accident de cotxe quan només tenia 45 anys.  (Weinberg, 2005) 
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Pete Docter admirava a Walt Disney i a Chuck Jones, com si fossin genis amb idees increïbles 

que sorgien del no res. Però ell creu més en la forma de funcionar de Miyazaki a qui admira. 

Miyazaki comença sobre alguna cosa i el que fa és anar-hi construint al voltant, construint i 

ampliant, afegint coses, re-editant, fins que aconsegueix el resultat final. Docter creu que el 

procés d’animació és llarg i es basa en fer-ho una vegada i una altra.  

(Docter, 2017) 

Pete es va graduar en un bon moment, ja que l’animació s’estava expandint, començava la 

sèrie de Los Simpson (1989) i Disney treballava en The Little Mermaid (1989). Si s’hagués 

graduat uns anys abans possiblement hauria acabat treballant per Disney, però va acabar a 

Pixar. Cal mencionar que Pete tenia ofertes tant de Pixar com dels productors de Los Simpson 

però fascinat per la tecnologia va decidir entrar a Pixar, que per aquells moments estava 

arrancant amb la pre-producció de Toy Story (1995). Pete va ser el tercer animador en entrar i 

el desè membre de l’equip.  

Les primeres feines que va fer per Pixar eren Spots publicitaris, per exemple, Listerine 

(Boxer) i Tropicana. 

Des d’aleshores, Docter ha dirigit Monsters Inc (2001), Up (2009) i Inside Out (2015). Però 

ha format part de l’equip de moltes altres produccions, igual que la resta de membres del 

Braintrust. Pete va participar també a Toy Story (1995) dins l’equip de guió, igual que a Toy 

Story 2(1999) i Wall-e (2008) i també a Brave (2013) com a productor. 
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2.16. Lee Unkrich 

Lee Unkrich és l’únic de tots els directors que s’analitzaran que no va estudiar a CalArts ni es 

va formar en el món de l’animació i va acabar a Pixar gairebé per casualitat.  

Va néixer el 8 d’agost de 1967 a Cleveland, Ohio, Estats Units. Quan tenia uns 12 anys els 

seus pares el van portar a veure The shining (1980) i li va agradar tant que va ser aleshores 

quan es va començar a interessar pel món del cinema. Va començar a interessar-se per Stanley 

Cubrik i veure les seves pel·lícules. (Unkrich, 2012) 

Finalment va decidir estudiar cinema, a USC School of Cinema-Television i es va graduar 

l’any 1990. Va començar treballant en televisió d’acció real durant alguns anys, com a editor. 

De fet, va triar l’edició només per poder començar a treballar d’alguna cosa relacionada amb 

el cinema i la televisió. A la Universitat li feien fer de tot; escriure, dirigir, cinematografia, 

etc. No s’especialitzaven en res en concret i ell com a estudiant de cinema el que volia era 

escriure i dirigir.  

Unkrich va entrar a Pixar com a editor, sense saber què feien els editors en animació. Havia 

estat observant els curtmetratges que havia realitzat Lasseter i trobava interessant el món de 

l’animació per ordinador que s’estava descobrint. L’equip de Pixar buscava gent per la 

producció de Toy Story (1995) i van trucar a Unkrich per una feina temporal com a editor. Tot 

i que només havia de treballar entre 4 i 6 setmanes, va crear tan bon vincle amb Lasseter que 

el van anar renovant i fins el dia d’avui ha seguit treballant a Pixar.  

Pel que fa a l’edició, va descobrir que els editors feien molta més feina que en acció real, ja 

que s’incorporen al procés molt abans i tenen molt més control sobre els plans que 

s’utilitzaran. Si vol un pla en concret que li agradaria pot simplement demanar-lo i li faran 

exactament com el vol.  

Gràcies al fet d’haver treballat en altres àmbits a part de l’animació va aportar una vista 

diferent a l’estudi. Durant la seva primera col·laboració, Toy Story (1995), a part de l’edició 

també va estar ajudant en aspectes com els tirs de càmera.  

La primera pel·lícula que va dirigir va ser Toy Story 3 (2010) tot i que estava insegur pel fet 

de ser l’únic director que no havia estudiat a CalArts, finalment la pel·lícula va tirar endavant.  
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Però abans de dirigir, va editar pel·lícules com Toy Story (1995), A Bug’s Life (1998) i va co-

dirigir; Toy Story 2 (1999), Monsters, Inc (2001) i Finding Nemo (2003). 

2.17. Brad Bird 

Brad Bird va néixer el 1956 a Montana. Des de ben petit ja li interessava el món de 

l’animació, dels 11 als 14 anys va estar creant una adaptació sobre el conte de la tortuga i la 

llebre. Quan la va acabar la va enviar als estudis de Disney, va captar la seva atenció i just 

quan va acabar l’institut va anar a Disney amb un programa de tutories, on estava al costat de 

l’animador Milt Kahl, un dels nou homes vells. 

Bird va estudiar en el primer programa d’animació de CalArts, amb John Lasseter. En acabar, 

va passar un període a Disney, però descontent amb com funcionaven les coses, ja que ell 

creia que el nivell de Disney en quant a qualitat estava deicaient, va decidir marxar.  

Més endavant, va treballar en aproximadament 180 episodis de The Simpsons () com a 

consultor executiu i va dirigir-ne dos. A finals dels anys 90, Bird treballava per la Warner 

Bros, dirigint la pel·lícula de The Iron Giant (1999). 

Pixar Animation Studios estava funcionant molt bé, però Lasseter tenia por de que 

s’acomodessin en la creació de noves pel·lícules. Va posar-se en contacte amb Brad bird per 

si estaria interessat en unir-se a Pixar i dirigir alguna pel·lícula. Lasseter volia que Bird donés 

un aire nou a l’estudi i li va oferir la direcció de la que seria la seva pròxima pel·lícula, The 

Incredibles (2004).  

Bird es va unir a Pixar l’any 2000 i va dirigir The Incredibles (2004) i més endavant, 

Ratatouille (2007). Des d’aleshores no ha dirigit cap més pel·lícula, però Bird també forma 

part del Braintrust de l’empresa, aportant així el seu granet de sorra en cada producció de 

l’estudi.  

En els darrers anys, Bird ha participat en pel·lícules d’acció real, dirigint Mission: Impossible 

- Ghost Protocol (2011) i Tomorrowland (2015). 

S’espera per el pròxim 2018, The Incredibles 2 (2018), també dirigida per ell. 
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2.18. La vessant més boja de Pixar: El curtmetratge  

2.18.1. CalArts 

Un fet que tenen en comú tots els nostres directors (excepte Lee Unkrich) és que van estudiar 

a CalArts. 

A part de les classes impartides pels nou homes vells, hi ha una cosa que tots van aprendre i 

van dur a termer individualment, la creació de curtmetratges. Cada alumne creava, dirigia i 

animava un curtmetratge. Tant John Lasseter, com Andrew Stanton com Pete Docter van 

realitzar diversos curts per l’escola i d’això es parlarà a continuació. 

John Lasseter va ser premiat per dos dels seus curtmetratges i de fet, en un d’ells ja va 

començar a experimentar amb el fet de donar vida a objectes inanimats. Aleshores Disney ho 

feia per exemple, donant vida a escombres. Però Lasseter volia anar més lluny i ja no només 

volia donar vida, sinó sentiments.  

A Lady and the Lamp (1979) Lasseter va donar vida a una làmpada que intercanviava la seva 

bombeta de llum per una ampolla de ginebra, la làmpada destrossava tota la botiga sota els 

efectes de l’alcohol.  

Fig.2.7. Imatge de la protagonista de Lady and the Lamp (1979), de John Lasseter 

Aquest fet de donar vida i personalitat als objectes, es torna a trobar també més endavant amb 

Luxo Jr (1986), el primer curtmetratge animat per ordinador que dotava un personatge d’una 

història i unes emocions. Però abans de deixar l’etapa de CalArts enrere, cal parlar dels 

treballs que van realitzar tant Andrew Stanton com Pete Docter com a alumnes.  

Andrew Stanton va realitzar diversos curtmetratges dins CalArts, en un d’ells titulat A Story 

(1987), realitzada durant el seu últim any com a estudiant, podem observar com un dels 
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personatges és molt semblant a Sullivan de Monsters, Inc. (2001), pel·lícula en la que 

participaria com a productor executiu més endavant l’any 2001.  

Pete Docter va crear tres curtmetratges per CalArts, un d’ells anomenat Next Door (1990),  

estava guiat per símbols.  

L’home era quadrat i la princesa rodona, podem veure-hi paral·lelismes amb produccions 

posteriors que dirigiria com a Monsters Inc. (2001), tot i que no va ser dirigida per ell, 

Sullivan seguiria el patró quadrat i Mike el rodó. Això també s’aplicaria a Up (2009), Pete 

afirma que els personatges partien de la mateixa idea, Carl, l’home té les bases quadrades 

mentre Russell, el nen, té la cara més arrodonida. Finalment, a la seva última pel·lícula Inside 

Out (2015) el personatge Alegria és el cercle i Ira és quadrat.  

Fig.2.8. (D’esquerra a dreta), curtmetratge Next Door (1990) Pete Docter, Monsters, Inc. 

(2001) Andrew Stanton, Up (2009) Pete Docter. Font: El·laboració pròpia. 

Segons Docter, és una qüestió de contrast. Per ell, a l’hora de crear personatges diferents els 

uns dels altres, el més important és el contrast pel que fa a la forma, el color i la mida. 

(Docter, Volum II). 

Fig.2.9. Imatge dels personatges d’Inside Out (2015), de Pete Docter. 
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Aquesta idea dels símbols i el contrast es pot veure en la seva última pel·lícula Inside Out 

(2015) on els personatges són simples en quant a forma i tots són de colors diferents, un color 

i una forma per cada emoció; l’Alegria groga, la Tristesa blava, el Fàstig verd, l’Ira vermella i 

la Por lila. A més, en una escena de la pel·lícula veiem com tres dels personatges entren en un 

espai on van perdent dimensions i en un punt acaben convertint-se en símbols. (Més 

informació a l’apartat 6.3.3. Concepció gràfica). 

2.18.2. Pixar 

Lasseter explica que gràcies a tot el que li havia aportat com a artista i director el fet de dirigir 

i produir curts, no volia que Pixar deixes de fer-ne. Ho veia com una oportunitat perquè altres 

membres de l’estudi poguessin tenir l’oportunitat de dirigir i demostrar de què són capaços.  

Així doncs, des de Geri’s Game (1997), curtmetratge que va acompanyar la segona pel·lícula 

de Pixar, A Bug’s Life (1998), s’han seguit realitzant curtmetratges dins Pixar per ajudar al 

desenvolupament tècnic i a la recerca tecnològica.  

Per altra banda, també és la manera de donar l’oportunitat a joves talents sense 

comprometre’ls directament amb un llargmetratge. (Lasseter, 2007). 

Com explica Ed Catmull: “La nostra filosofia és: buscar gent amb talent i creativa, apostar 

fort per ella, deixar-los molta llibertat i donar-los amb un entorn en el qual poden rebre un 

feedback honest de tots els membres de l’empresa”. Aquesta frase es pot adaptar a 

l’oportunitat que donen a nous talents de demostrar el què poden fer. (Catmull, 2008). 

Des d’aleshores totes les pel·lícules de Pixar han sortit acompanyades d’un curtmetratge 

dirigit per talents de Pixar a qui se’ls donava l’oportunitat.  

L’any 1997 Geri’s Game acompanyant A Bug’s Life, el 2001 For the Birds acompanyant 

Monsters, Inc i així fins a dia d’avui amb l’última pel·lícula realitzada fins al moment (2016) 

Finding Dory acompanyada per Piper, que va guanyar l’Oscar a millor curtmetratge 

d’animació.  
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2.19. Anècdotes Pixar   

Pixar ha anat acumulant rumors sobre certes teories i símbols amagats en totes les seves 

pel·lícules. Per una banda trobem els Easter Eggs (ous de Pasqua), que són diferents objectes 

amagats en cada una de les pel·lícules. Per altra banda, trobem la teoria de Pixar, que diu que 

totes les pel·lícules estan relacionades entre elles temporalment i dins el mateix Univers.  

2.19.1. Easter Eggs  

Trobem certs elements i objectes que apareixen repetidament a pràcticament totes les 

pel·lícules que s’han realitzat. Un d’aquests elements és la pilota de Pixar, la pilota que 

apareixia a Luxo Jr (1986) i que s’ha acabat convertint en una icona de l’estudi.  

Un altre detall que es pot observar en moltes de les pel·lícules és A113, ho trobem tant en 

matrícules de cotxes a Toy Story (1995), en la càmera del bussejador de Finding Nemo 

(2003), a l’orella d’una d’una rata en forma d’etiqueta a Ratatouille (2007) i en altres 

pel·lícules. A113 és l’aula de CalArts on s’impartien els estudis en animació, on estudiava 

John Lasseter i on també van estudiar Pete Docter i Andrew Stanton.  

 

 

 

 

 

 

Fig.2.10. Pete Docter, Andrew Stanton i John Lasseter a la seva classe de Cal Arts.  Font: La història 

de Pixar, 2007. 
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Fig.2.11. Imatges de diferents pel·lícules de Pixar on apareix: A113. Font: El·laboració pròpia 

De fet, altres animadors que han estudiat a CalArts també han utilitzat aquest Easter Egg en 

altres pel·lícules com per exemple Avengers (2012), on el director Joss Whedon havia tingut 

relació amb John Lasseter, ja que va participar en la creació inicial del guió de Toy Story 

(1995). Animadors que han treballar a The Simpsons (1989), també han deixat la marca 

d’A113 en alguns episodis. 

Fig.2.12. Imatges de The Simpsons (1989) on apareix: A113 

Finalment l’objecte que més es repeteix, és una furgoneta de Pizza Planet. Surt per primera 

vegada a Toy Story (1995) i des d’aleshores ha aparegut de diferents formes en totes les 

pel·lícules. A Bug’s life (1998) i a Monsters Inc (2001) apareix en un descampat, a Cars 

(2006) apareix amb vida com un cotxe més de la pel·lícula, a Brave (2012) surt en una taula 

on la bruixa esta treballant, i així en totes les pel·lícules. Algunes vegades l’aparició és més 

evident i en d’altres gairebé ni es veu, però sempre apareix.  
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Fig.2.13. Imatges de la furgoneta de Pizza Planet que apareix en totes les pel·lícules de Pixar, 

des de Toy Story (1995) fins a The Good Dinosaur (2015). 

 

2.19.2. La teoria de Pixar  

Aquesta teoria explica que totes les pel·lícules de Pixar Animation Studios podrien estar 

relacionades entre elles i seguir una continuïtat cronològica. La teoria ha estat explicada per 

John Negroni un periodista al qual li agrada indagar en les històries ocultes de les pel·lícules.  

És una teoria que actualment no ha estat confirmada per Pixar Animation Studios, per tant, es 

basa en suposicions.  

La teoria de Pixar parla sobre les pel·lícules des de Toy Story (1995) fins a Monsters 

University (2013). Actualment, hi ha tres pel·lícules més que són: Inside Out (2015), The 

good Dinosaur (2015) i Finding Dory (2016). Per ara, aquestes últimes pel·lícules no 

apareixen dins la teoria.  
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Aquest és l’ordre cronològic en el qual es van realitzar les pel·lícules: 

 

Fig.2.14. Ordre de creació de les pel·lícules de Pixar. Font: John Negroni, n.d. 

 

Aquest, en canvi, seria l’ordre cronològic real que faria que totes les pel·lícules estiguessin 

connectades: 

 

Fig.2.15. Ordre cronològic de la Teoria de Pixar. Font: John Negroni, n.d. 

 

L’univers de Pixar començaria amb Brave (2012), aquesta pel·lícula està inspirada en el segle 

XIV-XV, a la pel·lícula es veu com la protagonista, Merida descobreix uns focs màgics al 

bosc. Aquests focs màgics ajuden a la bruixa (també de la pel·lícula) a experimentar amb 

animals, és per això, que transforma la mare de Merida en un ós, i més endavant, serà la 

justificació de que en futures pel·lícules, els animals i objectes inanimats puguin parlar. 
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La següent pel·lícula de la teoria seria The Incredibles (2004), situada als anys 50-60. Els 

protagonistes haurien obtingut els seus poders gràcies a la mateixa màgia de Brave (2012). En 

aquesta entrega es veu com l’antagonista crea certs robots, gràcies a l’energia del punt Zero 

(energia electromagnètica que existeix al buit), aquests robots serien els primers amb 

intel·ligència artificial. L’energia utilitzada per crear-los, seria la mateixa que donaria vida a 

les joguines i així es connecta amb la següent pel·lícula, Toy Story (1995). 

A Toy Story (1995), les joguines tenen vida propia i la seva única funció és fer feliços als 

nens/es. Seguidament es trobaria Toy Story 2 (1999) on es veu que les joguines necessiten 

l’amor dels humans, ja que si no el tenen, els seus motius per estar vius desapareixen. Això es 

pot veure amb el personatge de la Jessie, que esta enfadada i rancorosa perquè la nena que 

solia jugar amb ella la va abandonar, però quan torna a sentir l’amor dels humans, torna a 

estar feliç. 

La següent pel·lícula seria Finding Nemo (2003), aquí es veu com els peixos han evolucionat 

molt ràpid, inclús tenen escoles. Això és degut a que al no tenir contacte amb els humans 

evolucionen més fàcilment. Però el problema està en que els humans estan començant a 

contaminar el medi ambient i experimentar amb animals, és per això que la Dory té molt poca 

memòria, perquè han experimentat amb ella.  

Seguidament, Ratatouille (2007), on es pot observar per primera vegada la interacció entre 

humans i animals. El protagonista, una rata que es comporta com una persona, camina a dues 

potes, llegeix i cuina. Però el propòsit d’aquesta rata és dominar els humans, ella és qui 

controla al xef.  

Seguidament a Toy Story 3 (2010), es veu que les joguines han hagut de passar per moltes 

històries per culpa dels humans, que les han depreciat o han abusat d’elles. Es comença a 

veure que les joguines volen valdre’s per elles mateixes i estan a punt per començar una 

guerra.  

Com a fet que enllaça amb la següent pel·lícula, es pot veure que en una escena hi ha un munt 

de cartes i fulls enganxats a l’habitació d’Andy, el protagonista. En una carta, es pot observar 

com hi posa Ellie i es pot intuir que també hi posa Carl. Aquesta carta hauria estat escrita pels 

protagonistes d’Up (2009) i advertiria a Andy que deixés les seves joguines, perquè ja 

preveuen una enemistat entre joguines/maquines i humans.  
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Fig.2.16. Fotograma de Toy Story 3 (2010). 

 

Aquí apareix Up (2009), on veiem que el protagonista, Carl, és obligat a abandonar la seva 

casa per culpa d’una companyia, la mateixa que esta contribuint a la contaminació del medi 

ambient. En aquesta pel·lícula, l’antagonista (Charles Muntz) esta creant un exèrcit de gossos. 

Aquest seria l’inici del que s’acabaria convertint en una guerra entre animals i humans.  

Des de Toy Story (1995) fins a Up (2009), haurien passat només 14 anys, (des de 1997 fins 

2011). Però amb la següent pel·lícula s’avançaria fins al 2100, Cars (2006).  

Al començar la guerra entre els animals i els humans, les màquines es posicionarien a favor 

dels humans, ajudant-los així a guanyar la guerra. Però al haver guanyat gràcies a les 

màquines, aquestes enviarien als humans a l’espai amb la nau Axiom (nau espacial que 

apareixerà més endavant a Wall-e (2008)).   

La segona entrega, Cars 2 (2011) seria la continuació. El món acabaria amb una crisi 

d’energia, ja que els cotxes només utilitzarien petroli per poder funcionar.  

A causa de la crisi, entre el 2800 i el 2900, la Terra es convertiria en un lloc inhabitable, i això 

enllaçaria amb Wall-e (2008), l’última màquina de la Terra.  

Gràcies a la fascinació de Wall-e pels humans i la seva relació amb Eve, aconsegueixen tornar 

la vida a la Terra. La pel·lícula acaba quan planten altre cop a la Terra una petita planta que 

troben en una bota.  

La petita planta de Wall-e (2008), creix fins a convertir-se en l’arbre de A Bug’s Life (1998). 

Fins aleshores, la vida d’una formiga era de tan sols 3 mesos, però després de Wall-e, les 

formigues viuen tot un estiu sencer. A més, els perills dels quals tenen por són serps i ocells, 
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però no humans. Això és degut a que no hi ha suficients humans a la Terra com perquè les 

formigues els tinguin por.  

Els animals començarien a canviar a causa de les radiacions causades per la mateixa empresa 

que experimentava amb animals, desallotjava cases i contaminava el medi ambient, per tant, 

la mateixa empresa que ha afectat totes les pel·lícules anteriors.  

Els animals evolucionarien a monstres i d’aquí Monsters University (2013), els monstres 

veuen als humans com una espècie tòxica d’una altra dimensió, però a Monsters Inc (2001), 

s’adonen que necessiten als humans per sobreviure, ja que són la seva font d’energia. Les 

portes que els traslladen a les habitacions dels nens, són portes del temps que els transporten a 

generacions passades on hi havia molts més humans. Aquestes últimes pel·lícules se situarien 

entre l’any 4500 i 5000.  

Però encara hi ha una connexió més. La Boo, la nena de Monsters Inc (2001), seria la bruixa 

de Brave (2012) la primera pel·lícula cronològicament. Això seria possible, ja que la Boo 

hauria viscut al futur, recordaria als monstres i tot el que havia vist de petita, per tant, s’hauria 

passat tota la vida intentant arribar al futur. Investigant, seria com acabaria creant la màgia 

que li permetria viatjar en el temps. 

En una escena de Brave (2012), es veu com la bruixa tanca la porta de casa seva i quan la 

Merida la torna a obrir, la bruixa ha desaparegut. La qual cosa podria recolzar el fet de que 

pugui viatjar en el temps.  

Aquesta teoria esta basada en suposicions, però aquest mateix any 2017, la pàgina oficial de 

Facebook de Pixar, va penjar un vídeo mostrant alguns dels Easter Eggs de les seves 

pel·lícules. Confirmant així, que totes les pel·lícules formen part del mateix univers. De totes 

formes, en cap cas es confirma la teoria explicada anteriorment.  

La teoria de John Negroni arriba fins a la pel·lícula de Monsters University (2013), però Pixar 

ha produït tres pel·lícules més des d’aleshores. El vídeo oficial de Pixar mostra connexions 

des de Toy Story (1995), fins a Finding Dory (2016). 

Es veuen connexions com, la protagonista de Inside Out (2015), apareixen a Finding Dory 

(2016). Sullyvan de Monsters University (2013), apareixent en una fusta de casa de la bruixa 

de Brave (2012), o una joguina de la Jessie de Toy Story 2 (1999) al cuarto de la Boo de 

Monsters Inc (2001). 
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3. Objectius i abast 

3.1. Objectius generals 

L’objectiu d’aquest projecte és extreure el màxim d’informació d’ambdós estudis per poder-

ne comparar diferents aspectes i respondre a una hipòtesi: 

Pixar Animation Studios i Studio Ghibli comparteixen procés de creació? 

Es vol estudiar el seu funcionament pel que fa a la producció, d’on surten les idees i quins 

processos segueixen per desenvolupar-les.  

Descobrir quines són les similituds i diferències entre els estudis, quines característiques els 

uneixen tot i ser estudis que treballen amb tècniques diferents.  

Obtenir unes conclusions formades a partir de tots els casos estudiats durant el projecte.  

3.2. Objectius personals 

A trets personals es volen assolir més coneixements sobre el tema, ja que moltes vegades 

només s’aprecia el resultat final d’una producció i hi ha molts aspectes que queden amagats a 

simple vista.  

Realitzar de principi a fi un projecte, que requerirà de moltes hores de recerca i un treball i 

anàlisi meticulós de la informació. 

3.3. Abast 

Fent referència a la comparativa en sí d’aquest estudi, no s’ha trobat cap anàlisi que els estudi 

de forma conjunta, així que es pressuposa que no s’ha treballat el tema de forma comparativa. 

És per això que amb aquest estudi, es pretén arribar a descobrir quins aspectes són 

completament diferents i quins acosten Studio Ghibli a Pixar Animation Studios i uneixen. 

Passant per la preproducció, la producció i el missatge que volen transmetre amb les seves 

pel·lícules. 
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4. Referents 

Per la realització d’aquest treball, s’han analitzat els referents de cada estudi respecte a com 

han arribat on estan avui dia amb els seus respectius estudis i s’ha fet una investigació sobre 

aquests a l’estudi previ (apartat 2).  

Pel que fa a referents que ja hagin estudiat prèviament el que es pretén estudiar a l’anàlisi 

posterior, que és el procés de creació d’un estudi 2D tradicional envers un estudi digital de 

3D, no s’han trobat anàlisis similars. És a dir, existeixen estudis concrets que analitzen un 

estudi o l’altre, però en cap cas els comparen entre ells. Tampoc s’ha trobat cap estudi concret 

que analitzi el procés de producció d’aquests. Per tant, ja que no s’ha trobat cap estudi que 

hagi comparat els estudis pel que fa a aquest tema en concret, es suposa que no s’ha estudiat 

massa i per tant, els referents que es detallaran a continuació són estudis concrets que s’han 

fet sobre un estudi o l’altre, encara que no els comparin entre si. 

En el cas de Pixar Animation Studios, existeixen més anàlisis respecte a la forma de treballar, 

els passos que segueixen i la filosofia d’empresa, ja que el mateix estudi ha fet públic en 

vàries ocasions tot el procés creatiu que emprenen en la creació d’una de les seves pel·lícules. 

En canvi, en el cas de Studio Ghibli, es troba molta informació sobre la història de l’estudi i 

sobretot del seu director més reconegut mundialment, Hayao Miyazaki.  

4.1. Referents de Pixar Animation Studios 

Pel que fa a Pixar, la majoria d’estudis que se’n troben, sigui de forma física o audiovisual, 

solen explicar la història d’aquest. Com per exemple el documental La història de Pixar 

(2007), de Leslie Iwerks Productions, o el llibre To infinity and Beyond (2007) de Keren Paik, 

basat en la recerca del documental d’Iwerks. The Pixar Touch (2009) de David A. Price, 

també explica encara de forma més detallada tots els passos creatius que ha realitzat l’estudi 

per arribar a la posició actual. 

Tot el material mencionat anteriorment, es basa en la història i la filosofia d’empresa que han 

adoptat els diferents creatius de Pixar, sigui John Lasseter, Steve Jobs o directors que es van 

incorporar més endavant com Pete Docter o Andrew Stanton, per aconseguir una forma 

còmoda i eficient de treballar que s’ha anat perfeccionant amb el pas del temps i 

l’experiència. 
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Sobre a temes més concrets de producció, existeix una pàgina web anomenada Khan 

Academy, on amb la col·laboració de Pixar, han creat una sèrie anomenada Pixar in a Box. En 

aquesta sèrie de vídeos de no més de 3 minuts, ensenyen de forma teòrica i pràctica, com 

funcionen diferents processesos tècnics i matemàtics com el modelatge de personatges, la 

creació d’efectes mitjançant partícules o el renderitzat de l’animació. 

4.2. Referents de Studio Ghibli 

Igual que en el cas de Pixar, hi ha molts estudis i llibres dedicats a Studio Ghibli, però gairebé 

tots estudien i analitzen l’evolució i les inspiracions dels directors, sobretot de Hayao 

Miyazaki.  

Llibres com El mundo invisible de Hayao Miyazaki (2014) de Laura Montero, que fa un 

anàlisi de la vida de Miyazaki i tota la seva trajectòria professional. O Antes de mi vecino 

Miyazaki (2016) d’Álvaro López i Marta García, on s’analitzen totes les pel·lícules en les 

quals van treballar Miyazaki i Takahata abans de la creació de Studio Ghibli.  

Pel que fa a la història de l’estudi, hi ha el documental Kingdom of Dreams and Madness 

(2013), que explica sobretot com es va crear l’estudi.  

Fent referència al tema que s’analitzarà en aquest treball que és el procés de creació, hi ha 

dues obres que s’han trobat que parlen del tema i mostren algunes imatges de l’estudi actiu. 

Per una banda, el documental Never Ending Man (2016), on es parla de la producció de Boro 

the Caterpillar (en procés). També s’ha trobat un documental anomenat Princess Mononoke: 

Making of a Masterpiece (2004), però només es va distribuir a França amb el DVD de la 

pel·lícula i per tant, n’és molt difícil trobar-ne còpies i a internet tan sols hi ha algunes parts 

disponibles. El documental mostra tot el procés de creació de la pel·lícula Princess Mononoke 

(1997), però a causa de l’exclusivitat d’aquests, només se’n poden observar algunes parts 

aleatòries.  
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5. Metodologia  

Per la realització d’aquest anàlisi entre Studio Ghibli i Pixar Animation Studio, es van valorar 

diverses opcions fins a escollir la que més s’adequava a l’estil de treball que es volia adoptar. 

Amb aquest projecte ens trobem amb una forma de treballar anomenada: Cas d’Estudi. 

Definida com a “investigació empírica que investiga un fenomen contemporani dins del seu 

context en la vida real, especialment quan els límits entre el fenomen i context no són 

evidents.” (Yin, 2003). 

Segons Briony J Oates, en  un cas d’estudi es treballa sobre un tema en concret, utilitzant 

diferents mètodes per obtenir informació i analitzar-la. 

Les principals característiques d’un cas d’estudi són: 

- Centrar-se en indagar i obtenir informació el més detallada possible. 

- Examinar el cas en el seu estat natural i no en una situació artificial. 

- Centrar l’atenció en la complexitat dels processos i relacionar-los entre si, no es tracta 

d’aïllar els factors individualment, sinó de comparar-los i connectar-los en la mesura 

de lo possible. 

- Utilitzar múltiples fonts i mètodes. Buscar tanta informació com sigui possible, de 

forma quantitativa o qualitativa.  

En casos d’estudi respecte la infocmació, es sol utilitzar el mètode d’anàlisi qualitatiu, que 

consisteix en informació no numèrica, és a dir, imatges, diaris, documents i sobretot llocs 

web.  

Hi ha diferents tipus de dades i anàlisis a realitzar: 

Anàlisis de dades textuals i no textuals: Es llegeix tota la informació o es transcriu, en cas de 

vídeos, documents multimèdia, etc. S’elimina tot allò que no té relació amb l’objectiu inicial i 

s’aprofita aquella informació que podrà ajudar al lector a situar-se. Es categoritza i sub-

categoritza cada segment d’informació i es busquen relacions internes.  
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Teoria Fundamentada: És una forma d’investigació qualitativa, on es desenvolupa una teoria i 

després s’analitza i avalua. El procés de generar dades, analitzar-les i tornar a generar dades, 

és continu. S’utilitzen mostres teòriques que ajudin a afinar les noves teories i idees que 

sorgeixen de l’anàlisi de dades.  

En un cas d’estudi, es pot utilitzar un cas únic o múltiples casos. Si se n’estudia més d’un, 

cadascun s’analitza per separat i després es busquen similituds o diferencies entre ells. 

La persona que realitza la recerca ha d’intentar treballar de forma objectiva i desenvolupar les 

teories a partir de les dades analitzades.  

L’estratègia que s’utilitza en un cas d’estudi, no està relacionada amb una sola filosofia, sinó 

que existeixen varis paradigmes filosòfics per analitzar-la. En aquest cas el que es necessita 

per aquest anàlisis és interpretatiu, entenent aquest com a forma d’anàlisi que intenta 

identificar i explicar, com estan realcionats diferents factors en un entorn particular. 

Algunes de les característiques d’aquest mètode que es poden aplicar a l’estudi que es 

realitzarà, són les següents:  

- Múltiples realitats subjectives. No hi ha una sola veritat. 

- Reflexió. Les pròpies creences, accions i hipòtesis de l’investigador poden afectar a la 

situació 

- Varies interpretacions. No s’espera arribar a una explicació única, sinó que n’hi haurà 

varies i es buscaran explicacions de quina sembla la més forta i probable.  

(J.Oates, 2006). 

En el cas d’aquest estudi en concret, s’analitzaran dos casos, Studio Ghibli i Pixar Animation 

Studios, per tan es buscaran similituds i diferències entre ells. S’ha utilitzat la informació de 

forma qualitativa. 

Un cop enteses les bases de recerca de les quals es parteix. L’ànalisi funcionarà de la següent 

forma: 

S’han creat apartats que corresponen a cada fase del procés de creació d’un llargmetratge 

d’animació, buscant aquells que ambdos estudis realitzen d’una forma o altra, és a dir, 

processos que comparteixen encara que no els desenvolupin de la mateixa manera. 
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En cada apartat es plantejarà i s’explicarà com treballa aquella fase concreta un estudi i com 

la treballa l’altre. Al final de cada fase es farà una conclusió on es compararan els dos estudis 

i s’observarà quins aspects comparteixen i en quins treballen de forma totalment diferent.  

Així doncs, la primera part d’anàlisi de cada fase serà més objectiva i s’exposarà la 

informació referent a cada estudi, exemplificant-la sempre que sigui possible amb casos 

concrets de pel·lícules creades.  

Com s’ha mencionat anteriorment en el paradigme filosòfic interpretatiu, no existeix una sola 

veritat, per tant, en la segona part de cada fase, es reflexionarà sobre la informació trobada i 

s’aportaran les varies opinions que es puguin formar a partir d’aquesta. 
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6. Desenvolupament 

En aquest apartat es desenvoluparà l’anàlisi per hipòtesis. Primer de tot, els primers dos 

subapartats són introductoris, mostren els Pipelines de treball de cada estudi i el rol que 

adopten els directors. Aquests doncs, ajudaran a situar el punt de partida i donaran una visió 

general dels apartats que es treballaran posteriorment.  

La resta del desenvolupament, està dividit en 4 subapartats, on es treballarà cada fase de la 

producció de forma individual. L’anàlisi es centra principalment en temes de preproducció, ja 

que un cop dins la fase de producció els processos disten molt entre un estudi i l’altre, ja que 

utilitzen tècniques diferents, com són l’animació 3D i l’animació 2D tradicional. 

6.1. Pipelines de producció 

Primer de tot cal aclarir el terme Pipeline, definint-lo com a esquema dels processos que 

segueix un estudi per la creació d’un producte, en aquest cas, els passos que segueixen des de 

la idea fins al resultat final, la pel·lícula.  

A Studio Ghibli treballen amb animació 2D tradicional, és a dir, tota l’animació es dibuixa 

fotograma a fotograma manualment i no digitalment. No segueixen una estructura 

convencional a l’hora de crear les seves pel·lícules, els processos que han constituït són 

específics, ja que els directors ho han volgut així.  

Per exemplificar el Pipeline que segueixen a l’estudi, es parlarà del cas concret de Princess 

Mononoke (1997), així doncs, alguns exemples seran específics d’aquesta pel·lícula. Tot i que 

molts altres són processos generals que es segueixen sempre. 
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Aquest seria el Pipeline de producció d’una pel·lícula de Studio Ghibli: 

Fig.6.1. Esquema del Pipeline de Studio Ghibli. Font: Elaboració pròpia 

Primer de tot i pas més important, el Storyboard, que engloba també la sinopsi, el disseny de 

personatges i localitzacions i constitueix una trama sòlida sobre la pel·lícula.  

El primer que fa Miyazaki quan té una idea és dibuixar-la. No es para a pensar en un guió 

determinat sinó en donar-li forma visual des del principi. Es dóna més importància al 

Storyboard que a tenir un guió escrit. De fet, en moltes ocasions no s’arriba a escriure cap 

guió com a tal, sinó que les frases dels personatges s’anoten al costat de les vinyetes del 

Storyboard.  

Aquest pas no ocupa una simple posició dins la llista de passos a seguir en una producció, 

sinó que es va creant el Storyboard a mesura que la resta d’equips comencen a treballar. En 

altres paraules, l’equip tècnic i artístic comencen a treballar encara que el Storyboard no 

estigui totalment acabat.  

Seguidament, comencen els dissenys de personatges i localitzacions. Es dissenyen les 

característiques específiques de cadascun, com els temes de vestimenta i atrezzo i es creen els 

Bulletin Boards, uns fulls informatius on hi ha els dibuixos dels personatges i totes les seves 

especificacions. Aquests fulls estan a l’abast de tot l’equip, de tal forma que tothom els pot 

consultar en qualsevol punt de la producció. Així s’aconsegueix que tots els animadors 

tinguin la mateixa perspectiva. 

Quan els Storyboards ja estan en funcionament, el següent pas és celebrar una reunió on es 

decideixen els Layouts per cada vinyeta, decisions com els angles de visió, les lents, els 
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moviments de càmera, etc. Aquests Layouts es divideixen en imatges de fons i objectes en 

moviment, posteriorment, els objectes en moviment es subdivideixen en Douga i Genga, 

termes japonesos que signifiquen keyframes i in-between, és a dir, els fotogrames clau de 

cada acció i els fotogrames que omplen tots els fotogrames entre un clau i el següent. 

A partir d’aquest punt ja comença el procés d’animació en si, es dibuixa el moviment dels 

personatges i objectes en moviment, fotograma a fotograma. Posteriorment es netegen els 

dibuixos, esborrant aquelles línies que serveixen de guia per dibuixar i quedant-se amb les 

línies importants. Després es copia tot als Cels (làmines transparents de cel·luloide on es pot 

dibuixar) i es passen al departament d’art, encarregat de pintar-los. Finalment es fa la 

composició de les imatges de fons amb els objectes animats.  

Si s’escau, en aquest punt podria intervenir un departament de CGI. El fet d’afegir objectes, 

personatges o escenaris posteriorment amb CGI no és habitual en el cas de Studio Ghibli, ja 

que Miyazaki en concret detesta l’animació digital.  

De totes maneres, Princess Mononoke (1997), va ser la primera pel·lícula de Studio Ghibli en 

la que van utilitzar elements de CGI, però sempre intentant mantenir el look de l’animació 

2D. Després d’aquesta, s’ha utilitzat el CGI en moments específics de pel·lícules de 

Miyazaki. Però sí que s’ha utilitzat CGI en pel·lícules dirigides per Takahata, com per 

exemple My Neighbours The Yamadas (1999), la qual està produïda 100% de forma digital. 

(més informació a l’apartat 6.5.Producció ). 

A Pixar tenen un Pipeline de producció molt més detallat. Sempre segueixen els mateixos 

passos en la Pre-Producció i Producció d’una pel·lícula i són els següents:  

 

 

Fig.6.2. Esquema dels passos del Pipeline de Pixar. Font: Elaboració pròpia 



64	 Darrere l’animació – Memòria 
 
	
	

	

A diferència de Studio Ghibli, Pixar estableix una relació narrativa on el disseny suporta la 

narració, mentre que a Ghibli el disseny visual és principal i deixa la narració en segon pla. 

La idea és clau dins el procés de Pixar, si la idea no és prou ferma, no segueix endavant. Quan 

es té una idea es fa una recerca inicial sobre el tema i si no els convenç, l’abandonen. 

Pixar treballa molt en el guió, amb l’ajuda dels directors i del Braintrust. El Storyboard 

funciona com a guió visual i un cop creat, es pengen en una habitació totes les vinyetes. 

D’aquesta forma, a l’igual que Studio Ghibli, qualsevol membre de l’equip pot anar-hi i 

veure’ls si té qualsevol dubte.  

Per acabar amb la preproducció, es dissenyen els personatges i les localitzacions i se’n fa el 

modelat i la texturització. Un cop dissenyat es decideixen els Layouts, és a dir, les posicions 

de les càmeres virtuals per escollir els plans on es realitzaran les animacions. S’animen els 

personatges, tant el moviment com les expressions. 

Si és necessari, pot intervenir l’equip de simulació, per realitzar aquelles tasques que són 

massa difícils o complexes per animar-les manualment. Un exemple seria el pèl dels monstres 

de Monsters Inc (2001) o els globus d’Up (2009).  

Finalment el departament d’efectes visuals i la il·luminació dels escenaris, un cop realitzat, ja 

es pot fer la renderització final.  
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6.2. Rol dels directors 

El rol del director és supervisar tots els processos que se segueixen durant la preproducció, 

producció i post-producció de la pel·lícula. En ambdós casos, la importància del director és 

indiscutible, però per cultura empresarial, el rol que pren John Lasseter i el que pren Hayao 

Miyazaki, no són iguals.  

A Pixar, els directors, solen formar part del procés d’escriptura del guió i la concepció de la 

idea. Un cop passada aquesta fase, quan comença la producció, el director es dedica a 

supervisar el treball que s’està realitzant en cada departament.  

El director passa diàriament pels diferents departaments que es troben actius en la producció, 

per veure com evoluciona la pel·lícula. També es fan revisions diàries del treball que està 

realitzant cada departament, això és molt important pel que fa a l’animació, amb aquestes 

revisions, el director pot veure i corregir el que sigui necessari. 

Els directors, també formen part del Braintrust, per tant, a part de la seva feina com a 

directors, també tenen reunions per discutir obertament sobre com evoluciona la seva 

pel·lícula i com millorar-la.  

Per altra banda, a Studio Ghibli, el director s’encarrega de la idea i de dibuixar tot el 

Storyboard de la pel·lícula i després deixa la resta en mans dels animadors. Tot i que revisa 

cada procés posterior al Storyboard, tant l’animació, com els colors a l’hora de pintar les 

escenes. D’aquesta forma, controla la història, l’estil, els dissenys d’ambients i de 

personatges, etc.  

El fet que dins de Studio Ghibli es treballi d’aquesta forma concreta no és cosa només 

d’aquest estudi. D’ençà que Miyazaki va començar en l’animació, sempre ha adoptat més 

d’un lloc de treball.  
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6.3. Pre-producció 

En aquest apartat es parlarà de tots els processos previs a l’animació en si de les escenes i els 

personatges. Es tractaran tots aquells temes de preproducció que preparen l’equip i la història 

per ser realitzada. 

6.3.1. Origen de les històries 

6.3.1.1. Studio Ghibli 

Les idees per les pel·lícules de Studio Ghibli solen sortir d’històries o llegendes ja existents o 

poden sorgir del no-res.  

Sovint, Miyazaki i Takahata, arriben a una idea comuna, una imatge mental sobre què volen 

fer o transmetre. A partir dels primers dibuixos, siguin objectes, escenaris o personatges, 

comencen a desenvolupar una idea. 

Majoritàriament, Toshio Suzuki (productor) és qui decideix quines idees desenvolupar. 

Miyazaki sol explicar-li diferents idees que té al cap i Suzuki l’aconsella i li diu en quina 

començar a treballar.  

Però excepte algunes històries més originals, la majoria de les pel·lícules de Studio Ghibli 

estan inspirades en novel·les infantils, obres o llegendes japoneses ja existents. Agafen la 

inspiració en aquestes obres i després hi construeix la seva pròpia història a sobre, amb els 

seus criteris i la seva creativitat i imaginació. 

Per exemple, en la creació del personatge Nausicaä de Nausicaä of the Valley of the Wind 

(1984), Miyazaki es va inspirar en el personatge de Nausicäa de The Odyssey, la princesa dels 

Feacis que ajuda a Odisseu en el seu camí. Però, d’on extreu més característiques per atribuir-

les a la seva Nausicäa és de la protagonista d’una llegenda del folklore Japonès de l’any 1271, 

anomenada “Tales of the Tsutsumi Middle Counselor”. La llegenda explica la història d’una 

princesa que no es comportava segons el seu estatus, no actuava com la societat esperava que 

ho fes, simplement es passava el dia envoltada d’insectes. (Robles, 2013).  

El personatge de Nausicäa de Miyazaki és amant dels insectes i la naturalesa. Només cal 

veure el final de la pel·lícula on ajuda a una cria d’Ohmu (larves enormes) a tornar amb la 
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seva família, Nausicäa ho aconsegueix encara que el seu poble s’hi oposi i vulgui matar-lo, ja 

que es consideren perillosos.  

Fig.6.3. Imatge de Nausicaä of the Valley of the Wind (1984), Hayao Miyazaki 

My Neighbour Totoro (1988) en canvi, és una història original, basada sobretot en 

experiències personals de Miyazaki, la imaginació que tenia de petit, està reflectida en la 

imaginació de les protagonistes, que poden veure esperits del bosc. 

També hi apareix la malaltia que va patir la seva mare durant nou anys (tuberculosis espinal), 

ja que la mare de la Mei i la Satsuki es troba a l’hospital durant tota la pel·lícula. Sempre que 

sembla que s’està recuperant hi ha algun problema que fa que torni a empitjorar i no pugui 

tornar mai a casa.  

Fig.6.4. Imatge de My Neighbour Totoro (1988), Hayao Miyazaki 

Però deixant de banda la part més emocional, el que volia Miyazaki amb aquesta pel·lícula, 

era transmetre el seu amor per la naturalesa, cosa que fins aleshores no considerava que 

hagués tingut massa en compte. Durant molts anys va tenir una idea al cap: “Tenia dos 

fragments. Una persona esperant en una parada d’autobús amb una criatura estranya al seu 

costat, i una nena que veu petites criatures semitransparents. La nena que espera a la parada 



68	 Darrere l’animació – Memòria 
 
	
	

	

d’autobús ha de ser gran, ja que una nena molt petita no aniria a la parada a esperar que 

torni a casa el seu pare. La que veu criatures semitransparents ha de ser molt petita.” 

(Miyazaki, 2014). Finalment, va decidir que les nenes fossin germanes i des d’aquell moment, 

va començar a evolucionar la història.  

A part de les vivències personals, Miyazaki també s’inspira en Alice in Wonderland (1865), 

de Lewis Carroll, per crear el Gatbus de My Neighbour Totoro (1988). A les imatges es pot 

observar la similitud entre la forma en la que està col·locat el gat d’Alice i el de Totoro i 

també el somriure.  

Fig.6.5. Gat d’Alice in Wonderland (1865), Lewis Carroll i My Neigbour Totoro (1988), 

Hayao Miyazaki 

The Grave of the Fireflies (1988), d’Isao Takahata, està basada en una novel·la autobiogràfica 

d’Akiyuki Nosaka, inspirada en les vivències de l’autor durant la II Guerra Mundial, 

publicada l’any 1967 i que es titula igual que la pel·lícula de Takahata. 

La pel·lícula Kiki’s Delivery Service (1989), dirigida per Miyazaki, està basada en una 

novel·la infantil d’Eiko Kadono, titulada igual que la pel·lícula, “Kiki’s Delivery Service” 

(1985) i compartint la mateixa sinopsi. Una bruixa de tretze anys que ha de passar tot un any 

fora de casa per aprendre a viure per ella mateixa.  

Miyazaki va fer el que fa en moltes de les seves obres, agafar inspiració en una obra i 

readaptar-la. Com a dada curiosa, l’autora de la novel·la no va quedar satisfeta amb 

l’adaptació. 

La darrera pel·lícula d’Isao Takahata, The Tale of  the Princess Kaguya (2014), és una 

adaptació d’un conte de folklore japonès del segle X anomenat The Tale of the Bamboo 

Cutter. Narra la història d’un home talador de bambú que un dia troba una nena dins una 
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branca, ja que ell i la seva dona no tenen fills, l’anomenen Kaguya, i la porten a casa seva, 

però aquesta resulta tenir poders màgics i comença a aportar riquesa la família. Al créixer, la 

parella s’adona que Kaguya no és d’aquest món i que en algun moment haurà de marxar. (Joy, 

2016).  

Ponyo on the Cliff by the Sea (2008) està inspirada en una història popular japonesa 

anomenada Taro Uashima i en el conte de fades The Little Mermaid (1837) de Hans Christian 

Andersen.  

Taro Uashima és una de les llegendes japoneses més populars del Japó, la qual explica la 

història d’un pescador que va salvar una tortuga i aquesta el recompensa amb una visita al  

Palau del Déu Drac, al fons del mar, per donar-li la mà de la seva filla. 

La llegenda guarda certes similituds a la pel·lícula de Miyazaki, per exemple quan Sosuke 

salva a Ponyo i comença a protegir-la, com el pescador protegeix la tortuga. O quan els pares 

de Ponyo es reuneixen sota el mar amb la mare de Sosuke, en certa forma per veure si Sosuke 

estaria disposat a donar-ho tot per Ponyo si fos necessari, per així cedir-li la mà de la seva 

filla i deixar-la marxar amb ell. 

Les onades de la pel·lícula estan inspirades en The Great Wave off Kanagawa (1830-1833) 

pintura de Katsushika Hokusai coneguda mundialment. Miyazaki va animar totes les escenes 

amb onades de forma tradicional, jugant amb l’espuma d’aquestes d’una forma molt similar a 

la que s’observa a la pintura de Hokusai.  

 

Fig.6.6. The Great Wave off Kanagawa (1830-1833) de Katsushika Hokusai i Ponyo (2008) 

de Hayao Miyazaki. 

A part dels aspectes més visuals, el títol de la pel·lícula surt d’una novel·la anomenada The 

Gate del novel·lista Soseki Natsume, hi ha una frase al relat que diu “Sosuke que viu sota el 
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penya-segat”, aquest hauria d’haver sigut el nom de la pel·lícula, però finalment van canviar 

Sosuke per Ponyo i en lloc de ser sota el penya-segat, va ser al penya-segat, de totes maneres 

el nen mantén el nom de Sosuke.  

Aquests són alguns exemples generals d’inspiracions en obres de Studio Ghibli. També es 

troben escenes concretes on la seva inspiració surt de vivències personals. Per exemple, a 

Spirited Away (2001), hi ha una escena on un Déu entra per demanar un bany i quan Chihiro 

s’hi posa, treu tota mena de porqueria, començant per una bicicleta fins a acumular tota una 

muntanya de basura. Miyazaki ha explicat en diverses entrevistes, que per aquesta escena en 

concret es va inspirar en una vegada que va anar a ajudar a netejar un riu, van treure coses que 

mai hagués imaginat, totes aquestes coses que ell va haver de treure, són les que es treuen a la 

pel·lícula.  

Fig.6.7. Fotograma de Spirited Away (2001) de Hayao Miyazaki 

6.3.1.2. Pixar 

Les idees que naixen a Pixar són sempre originals, fins a dia d’avui no han adaptat històries ja 

existents com en el cas de Ghibli. De fet, una de les formes innovadores de l’empresa per 

fomentar la creació de noves idees originals, és permetre que tots els empleats puguin 

presentar les seves idees de noves pel·lícules si així ho desitgen.  

“Una de les coses que sempre intentem fer a Pixar, és mirar el nostre món, el món que ens és 

familiar, de forma no familiar. Bàsicament intentem presentar el món que tots coneixem, 

d’una forma que mai abans hagis vist.” (Docter, 2009). 

El que solen fer per crear noves idees és pensar en situacions quotidianes o experiències 

personals, per crear-ne tota una història al voltant.  
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Per exemple, a Toy Story (1995) treballaven sobre una teoria que molta gent en algun moment 

de la seva vida ha pensat, el fet que les joguines cobren vida quan ningú les està mirant. 

Sobretot de ben petits, és fàcil pensar que les joguines tenen vida pròpia, que veuen i senten 

com els éssers vius i que quan no hi ha ningú present, actuen pel seu propi peu. A partir 

d’aquesta idea es va construir tota la trama de la pel·lícula al voltant.  

Després de Toy Story (1995), Pete Docter, director de Monsters, Inc (2001), va pensar que 

segur que hi havia altres temes amb els quals el públic es pogués sentir identificat. “Hi ha 

dues coses que sé, una és que les joguines cobren vida quan no estàs mirant, la segona, és 

que hi ha monstres que s’amaguen a l’armari de nit. Aquestes són dues coses de les quals 

estava convençut quan era un nen.” (Docter, 2001).  

Així va sorgir la idea de la pel·lícula, animar i mostrar que realment existeixen els monstres 

que gairebé tothom ha cregut veure, però afegint un sentit, en aquest cas la pel·lícula justifica 

el paper dels monstres, ensenyant que aquests espanten els nens com a forma de vida, ja que 

aquesta és la seva feina. Però en realitat no són tan terrorífics com es podria pensar.  

Un altre exemple seria Cars (2006). Lasseter havia dirigit tres pel·lícules, Toy Story (1995), A 

Bug’s Life (1998) i  Toy Story 2 (1999). En acabar aquesta última, la seva dona li va 

recomanar passar més temps amb la família, ja que els seus fills s’estaven fent grans. Aquell 

estiu van fer un viatge familiar amb autocaravana, en tornar, Lasseter tenia clar quina 

pel·lícula seria la següent, Cars (2006). Seria un personatge, descobrint el mateix que ell 

havia descobert en aquell viatge, “el viatge de la vida és la recompensa”. (Lasseter, 2006).   

La idea de fer ruta per carretera va inspirar la pel·lícula, McQueen, el protagonista, és un 

cotxe de carreres que es perd i queda atrapat en un poble d’una ruta de carretera per la qual els 

cotxes han deixat de passar i per tant només hi queden els pocs habitants locals.  

La idea de Wall-E (2008), va sorgir el 1994, quan el procés de Toy Story (1995) estava actiu. 

L’equip ja pensava en nous temes i en un dinar, va sortir la idea d’un món extingit, on no 

s’havia desconnectat l’últim robot i aquest seguia fent la seva feina. A primera vista semblava 

un escenari massa trist, així que la idea va quedar rebutjada. Més endavant, Andrew Stanton 

va decidir convertir aquella idea en una història d’amor, afegint personatges i donant-li més 

sentit a la vida del robot. Va començar a treballar en el guió i així va sorgir el Wall-E que va 

arribar a la gran pantalla. 
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Inside Out (2015) de Pete Docter, està inspirada en la seva pròpia filla, adolescent. Veient a la 

seva filla d’onze anys, i amb ganes de personificar les emocions,  va decidir crear una 

pel·lícula que ensenyés a través de les emocions el que significa créixer. La protagonista de la 

pel·lícula, Riley és de la mateixa edat que la filla de Docter, però les vivències fictícies de la 

protagonista no tenen relació directa amb la vida personal de la seva filla, aquesta només en 

va ser la inspiració. (Docter, 2015). 

6.3.1.3. Conclusió 

Respecte a la creació d’idees, es pot observar que Studio Ghibli i Pixar treballen de forma 

molt diferent.  

Studio Ghibli no crea històries originals des de zero, sinó que sempre parteix d’una base com 

pot ser una novel·la, un relat, una llegenda, un personatge, etc. Per construir la seva història al 

voltant d’això. No vol dir que només facin adaptacions, perquè no és així, no sempre s’adapta 

una història existent, com és el cas de The tale of the Princess Kaguya (2013) que és una 

adaptació de la llegenda original. El que solen fer és inspirar-se en obres existents per poder 

crear les seves pròpies històries a sobre.  

Pixar, treballa sempre sobre històries originals, la inspiració sol sortir de vivències personals o 

simplement de l’observació i la curiositat. A Bug’s Life (1998) sorgeix de la curiositat de 

pensar com és el món dels insectes, concretament formigues, i com veuen aquestes el món des 

del terra. Altres pel·lícules també s’han inspirat en curiositats dels directors o en treballs 

passats que ja havien realitzat. El cas de Toy Story (1995), Lasseter que n’era el director, ja 

havia treballat en un curtmetratge anomenat TinToy (1988) la idea de donar vida a les 

joguines.  

El cas de Studio Ghibli que més s’assimila a la forma de crear idees de Pixar, seria 

possiblement el de My Neighbour Totoro (1988), on Miyazaki s’inspira d’escenes quotidianes 

que recorda haver viscut de nen i crea una història completament original. En canvi, en el cas 

de Pixar seria més complicat trobar alguna història que s’assimili a la forma de crear de 

Ghibli, ja que per regla general no estan inspirades en llegendes existents. La que més 

s’assimila és Brave (2012) de Brenda Chapman on la Mèrida, la protagonista, és una princesa 

atípica i la seva mare és convertida en un ós. Encara que Pixar li doni la volta a la història i la 

faci seva, es poden trobar similituds entre Merida i Rapunzel de Tangled (2010), ja que són 
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independents i s’allunyen del conte de fades que oferia Disney amb les princeses clàssiques 

com l’Aurora de Sleeping Beauty (1959). De totes maneres, es trobarien més similituds amb 

les noves princeses Disney com poden ser Moana de Moana (2016) o Elsa de Frozen (2013), 

però aleshores encara no existien. 

Per altra banda, també es podria comparar amb Brother Bear (2003) de Walt Disney on el 

protagonista és transformat en ós i on sí que es trobarien més similituds amb tota la trama que 

envolta la mare de la Merida.  

Excepte casos concrets, la forma d’originar històries d’un estudi i de l’altre són completament 

diferents, Ghibli es recolza en temes existents i Pixar intenta innovar amb idees que encara no 

s’hagin vist.  

6.3.2. Guió vs Storyboard 

Guió: Text on s’exposen els detalls necessaris per a la realització d’una pel·lícula, 

descripcions, diàlegs, localitzacions, etc.  

Storyboard: Document tècnic equivalent a un guió visual, es solen anotar aspectes tècnics 

com; angles de càmera, il·luminació, profunditat de camp, moviment de càmera o 

personatges, etc.  

Els Storyboards solen treballar sobre un guió, però quan la pel·lícula és molt visual, el 

Storyboard pren més importància i s’acaba convertint en la base o guió.  

6.3.2.1. Studio Ghibli  

En cinema, sigui animació o acció real, quan es té una idea, es sol començar a treballar pel 

guió i un cop aquest està tancat, es passa als artistes de Storyboard perquè creïn el guió visual 

de la pel·lícula.  

A Studio Ghibli, es prioritza el Storyboard al guió. De fet, les pel·lícules de l’estudi, mostren 

entorns visualment fascinants, però en moltes escenes, el diàleg és mínim. La història i la 

trama està cuidada, però no necessiten molt diàleg per transmetre les seves idees. Hayao 

Miyazaki, per exemple, el que fa a l’hora de començar a crear una història, és dibuixar tot el 

Storyboard. Una vegada té una idea en ment, un personatge, un tema sobre el qual vol parlar, 

primer en fa esbossos i després, comença a dibuixar la trama de la història vinyeta a vinyeta. 
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No espera a tenir un guió tancat per posar-se a treballar en l’aspecte visual, com podria ser el 

cas de Pixar del qual se’n parlarà més endavant. 

El poc guió que sol treballar Miyazaki són anotacions de diàleg al mateix Storyboard. De fet, 

la producció comença quan el Storyboard encara està en procés i per tant, és possible que els 

animadors no sàpiguen com acabarà la pel·lícula, a vegades ni el mateix Miyazaki ho sap fins 

que no hi arriba i ha de dibuixar-ho. “Prefereixo fer la pel·lícula sense saber quin serà el final 

fins que no hi arribi.” (Miyazaki, 2004).  

El fet que des d’un inici, el director treballi la història només a través de dibuixos, 

aconsegueix que la història funcioni sense diàleg. Les escenes duren el temps que el director 

creu oportú, aconseguint que l’espectador pugui entrar dins el món que s’està presentant al 

seu davant, sense necessitat d’acció o diàleg. És per això, que les pel·lícules de Studio Ghibli 

tenen escenaris on els detalls estan molt treballats com a l’habitació de Hawl de Howl’s 

Moving Castle (2004), de Miyazaki o l’habitació i la casa d’Arrietty a Arrietty (2010) de 

Hiromasa Yonebayashi, on es mostra perfectament l’entorn en el qual viuen els diminuts 

protagonistes.  

A l’habitació d’Arrietty es pot observar com els elements que la decoren són objectes 

quotidians, una pell de llimona com a llum, una branca d’espiga que és més gran que ella, una 

punta de llapis sobre la taula, etc. Són objectes quotidians que aconsegueixen que l’espectador 

recordi la mida de la protagonista, ja que en veure una llimona, l’espectador associarà aquella 

llimona a la mida d’una llimona que podria tenir a casa perfectament, d’aquesta forma 

aconsegueixen mantenir sempre la idea que el personatge és molt petit.  

Fig.6.8. A l’esquerra l’habitació de Howl’s Moving Castle (2004) de Hayao Miyazaki i a la 

dreta Arrietty (2010) de Hiromasa Yonebayashi, ambdues de Studio Ghibli 
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The Art As Ghibli Project (2016), és un projecte que mostra similituds entre els escenaris de 

les pel·lícules de Ghibli i obres d’art. El projecte pretén demostrar que l’art pot ser cíclic i 

internacional i que les formes es repeteixen al llarg de la història de l’art. Tot i que les imatges 

no intenten demostrar els referents utilitzats en les pel·lícules, reafirmen el pensament de que 

els escenaris creats per Miyazaki són totalment comparables a obres d’art. El projecte consta 

de tres capítols, cada un d’ells centrat en una pel·lícula,  Howl’s Moving Castle (2004), Castle 

in the Sky (1986) i Ponyo on the Cliff by the Sea (2008). Una de les imatges, compara una 

escena de Howl’s Moving Castle (2004), amb una obra de Caspar David Friedrich anomenada 

Wanderer above the Sea of Fog (1818).  

Fig.6.9. Wanderer above the Sea of Fog (1818) de Friedrich i Howl’s Moving Castle (2004) 

de Hayao Miyazaki 

 

Encara que no se sàpiga si aquesta obra va influenciar a Miyazaki per utilitzar aquest pla de la 

Sophie per sobre els núvols, és visualment evident la similitud d’ambdues imatges. És per 

això i per moltes altres imatges i plans de Studio Ghibli, que es poden comparar a obres d’art. 

Els paisatges de Howl’s Moving Castle (2004) i de My Neighbour Totoro (1988) són també 

petites obres d’art, podrien funcionar com a pintures per si soles. 
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Fig.6.10. Howl’s Moving Castle (2004) i My Neighbour Totoro (1988), de Hayao Miyazaki 

Deixant de banda la part més artística i passant a la vessant més narrativa, la majoria de 

llargmetratges comercials no es permeten tenir gaires moments pausats, sense guió, en els 

quals no està passant res extremadament rellevant per la trama de la pel·lícula. A Studio 

Ghibli, volen que les pel·lícules semblin naturals, que siguin el més fidel possible a la vida 

real, intenten tenir escenes calmades i llargues, per aconseguir que l’espectador empatitzi amb 

la situació que estan vivint els personatges i visquin la història com si es tractés d’ells 

mateixos.   

A The Wind Rises (2013), és una història biogràfica d’un dissenyador d’avions, que mostra 

fets històrics com l’entrada del Japó a la Segona Guerra Mundial o l’epidèmia de tuberculosi.  

Jiro, el protagonista, treballa en el disseny d’avions, viu separat de la seva dona, Naoko, qui 

està malalta afectada per la tuberculosi. Hi ha una escena, on a Jiro se li notifica que la Naoko 

ha tingut una hemorràgia pulmonar i ell decideix tornar al seu costat el més ràpid possible.  

El viatge es podria haver resolt amb dos o tres plans, Miyazaki però, es pren el seu temps. 

Passen dos minuts de pel·lícula fins que Jiro arriba al costat de la Naoko. Durant aquest 

temps, es pot empatitzar amb el protagonista, per exemple, hi ha un pla on es veu com està 

treballant, fent càlculs, mentre li cauen les llàgrimes per no poder estar sempre al costat de la 

seva dona.  

Fig.6.11. Fotograma de The Wind Rises (2013), de Hayao Miyazaki 
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Un exemple encara més clar es troba a Princess Mononoke (1997), cap a l’inici de la 

pel·lícula, quan Ashitaka és desterrat, es dedica tot un minut amb plans d’entre 8 i 10 segons, 

on només es veuen ell i el seu cérvol. Tots aquests plans pausats ajuden a empatitzar amb el 

personatge, amb la soledat d’aquest a l’estar vivint sol pel bosc.  

Fig.6.12. Fotogrames de The Princess Mononoke (1997) de Hayao Miyazaki. Font: 

El·laboració pròpia 

Quan Miyazaki va estar treballant per altres empreses d’animació, és a dir, abans de la creació 

de Studio Ghibli. Havia treballat en produccions on, com ell afirma: “Algunes vegades, inclús 

hem creat el guió després d’haver creat el Storyboard” (Miyazaki, 1983). Això confirma el 

fet que crear el Storyboard des d’un principi, no és només cosa de Studio Ghibli, sinó que en 

el món de l’anime també passa en altres productores. 

6.3.2.2. Pixar 

A Pixar segueixen una estructura de preproducció més clara i estructurada, seguint sempre els 

mateixos passos. Quan tenen una idea comencen a treballar-la amb el que ells anomenen, 

desenvolupament de la història. En aquesta fase, el que fan és investigar i parlar sobre la idea 
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per veure de forma general si aquesta és factible. Moltes idees moren en aquest punt. Per 

contra, les que tenen futur segueixen endavant amb el procés de redacció. Es fa el guió i es 

treballa el text, seguidament lliguen el guió amb el Storyboard, que per ells és una extensió 

del guió, on es poden fer una idea general de l’estil de la pel·lícula. (Docter, 2015). 

“La feina fonamental d’un artista de Storyboard és agafar el guió i traduir-lo de forma 

visual. L’artista de Storyboard fa milers de dibuixos. Té part de cinematografia, d’escriptura, 

de diàleg, d’actuació... Nosaltres com a artistes, agafem tot aquest conjunt d’habilitats i les 

ajuntem mitjançant els nostres dibuixos.” (Mann, 2016). 

Els artistes de Storyboard, creen les imatges a partir del guió que se’ls dona. Un cop creat, 

mostren el Storyboard al director de la pel·lícula perquè aquest l’aprovi o modifiqui el que no 

li agradi. Es refan els dibuixos totes les vegades necessàries fins que el director decideix que 

ja és la versió definitiva.  

A Pixar, el Storyboard es penja en una sala perquè tots els membres que treballin en la 

producció puguin veure’l sempre que vulguin consultar qualsevol cosa.  

Paral·lelament, les idees de Pixar sempre passen pel Braintrust i això ajuda a fer que la idea 

prosperi. El Braintrust pot intervenir en qualsevol punt de la producció de la pel·lícula, però 

és de gran ajuda en la creació del guió. 

Pel Braintrust de la pel·lícula Inside Out (2015) de Pete Docter, es van proposar certes idees 

que van ajudar al director a millorar l’estructura de la seva pel·lícula. Concretament, la 

pel·lícula es centra dins el cervell d’una nena, on veiem les emocions personificades i lluitant 

perquè tot funcioni correctament durant l’etapa de creixement de Riley, la nena. Andrew 

Stanton aporta el seu punt de vista: “Penso que necessites passar més temps decidint les 

regles del teu món imaginari”. (Stanton, 2014). Li va recomanar a Pete que pensés en com 

evolucionen els records amb el pas del temps, ja que si durant la pel·lícula, la Riley creixia i 

evolucionava com a persona, els seus records també haurien de fer-ho, o bé canviarien o 

s’oblidarien. D’aquesta forma, Docter millora el seu món imaginari, creant diferents tipus de 

records i creant una biblioteca de records, amb uns guàrdies que decideixen quins records 

mantenir i quins eliminar per sempre.  
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Un altre exemple és Wall-E (2008), d’Andrew Stanton. La primera idea per la pel·lícula era 

que s’anomenés Trash Planet (planeta basura), on el final de la història, es basava en que 

Wall-E havia de salvar al seu amor, Eve, d’un destructor de basura.  

El final no els convencia, però en un Braintrust, Brad Bird va aportar el següent: “Has negat a 

l’audiència veure el final que estaven esperant. El moment on Eve es desfà de tot el seu 

programari per anar a salvar a Wall-E. Has de donar-ho. L’audiència ho voldrà.” (Bird, 

2008). Gràcies a aquell Braintrust, Stanton va re-escriure el final del guió i la història va tenir 

el final que l’audiència hagués volgut. Amb una escena on Eve decideix que Wall-E és el més 

important i es llança a l’espai per salvar-lo, deixant de banda el seu programari i l’objectiu pel 

qual havia estat creada.  

Fig.6.13. Fotograma de Wall-E (2008) d’Andrew Stanton  

El ritme de les pel·lícules de Pixar és molt més ràpid que el de les pel·lícules de Ghibli, però 

tot i així, sobretot Lasseter, valora el fet de tenir certes escenes pausades per aconseguir que 

l’espectador empatitzi amb els personatges.  

6.3.2.3. Conclusió 

Studio Ghibli es mou més en la part més artística, en el dibuix i disseny. Miyazaki es posa a 

dibuixar i si la idea el convenç, segueix desenvolupant tota la història al voltant. En canvi, a 

Pixar, donen molta importància a la història. Si la història funciona, la resta només necessita 

acompanyar-la.  

És a dir, Studio Ghibli crea un personatge o un disseny, amb una idea basada en alguna cosa 

ja existent, sigui una novel·la, un mite o una vivència personal. Agafa aquesta idea per 

confeccionar un estil visual per la seva pel·lícula, treballa directament en un Storyboard  i 

crea el guió al voltant d’això.  
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A Pixar, es treballa la idea des del primer moment. Si la idea no els convenç i no tenen una 

història creada, no començaran a desenvolupar-la artísticament fins que hi hagi un guió 

tancat. Això no implica que el guió no sigui modificable, però sí que la idea ha de ser prou 

ferma per si sola per poder començar a crear tot l’estil visual. Per aquest motiu, Pixar valora 

molt més una idea original, ja que és la seva base per construir tota la resta. 

En resum, Ghibli valora més la part artística i visual deixant de banda el guió, mentre que 

Pixar es basa en un guió per després recolzar tota la part artística sobre aquest.  

6.3.3 Investigació 

6.3.3.1. Studio Ghibli 

Com ja s’ha vist anteriorment, Studio Ghibli, crea les seves històries a partir de referents ja 

existents o agafant inspiració de vivències personals del mateix director.  

Miyazaki sempre potencia certs aspectes dins les seves pel·lícules, però alguns destaquen per 

sobre la resta. Primer de tot les dones, el poder d’aquestes i la seva independència, un altre és 

el rebuig a la guerra i per últim, el medi ambient. Per donar importància a la naturalesa, 

Miyazaki es basa en gran part en paisatges i plantes que ha vist durant la seva vida i intenta 

posar verd a totes les seves obres, creant paisatges increïbles que recorden a pintures i 

dedicant molts plans als escenaris naturals.  

Sense anar més lluny, el tema principal que tracta la pel·lícula de Princess Mononoke (1997), 

és la guerra entre humans i natura. Mostrant al final, com la natura guanya, recordant als 

humans la importància d’aquesta.  

Un altre exemple on es tracta la naturalesa és a Nausicaä of the Valley of the Wind (1984), on 

després d’una guerra, els boscs han quedat contaminats, replets de gasos tòxics i amb animals 

mutants. La protagonista, Nausicaä, sent amor per la naturalesa i aquests animals des de ben 

petita. En una escena es veu com té una habitació secreta on amaga diferents varietats de 

plantes, les vigila i les cuida i no les considera perilloses, mentre la resta del poble opina el 

contrari. Respecte als animals, gràcies al fet que ella creu que no són tan dolents com tothom 

pensa, al final de la pel·lícula aconsegueix la pau entre humans i animals, detenint la guerra.  
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Fig.6.14. Fotograma de Nausicaä (1984) de Hayao Miyazaki  

My Neighbour Totoro (1988), té escenaris basats en llocs existents. “És una combinació de 

l’àrea prop de Seijo Sakuragaoka, l’àrea al voltant de Kandagawa River on vaig créixer, i el 

paisatge de Tokorozawa on visc ara. El director d’art Kazu Oga-san és del nord d’Akita, així 

que també s’assembla una mica a Akita.” (Miyazaki, 1988). Miyazaki va construir tots els 

paisatges de la pel·lícula basant-se en records de paisatges que havia vist durant la seva vida. 

L’únic que no havia vist abans era Totoro, el Gat-bus i els follets de la pols, la resta tot són 

escenes que Miyazaki havia vist en algun moment.  

L’equip de la pel·lícula fer una sortida a Seijo Sakuragaoka, on van anar Miyazaki, el director 

d’art, Kazu Oga i el director d’animació, Yoshiharu Sato. Per observar i fotografiar paisatges 

per poder-los utilitzar a la pel·lícula.  

La majoria de plantes que volien per la pel·lícula, eren males herbes. Per observar-les i poder-

les dibuixar bé, el que van fer va ser plantar una planta a l’estudi i quan va començar a 

créixer, es van fixar amb les males herbes de tot tipus que es van formar al seu voltant. 

(Miyazaki, 1988). 

Fig.6.15. A l’esquerra el Riu Kandagawa a Tokyo, Japó. A la dreta My Neighbour Totoro 

(1988), Hayao Miyazaki 
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Per Castle in the Sky (1986), van viatjar fins a Wales, Regne Unit. Ho va proposar Takahata, 

ja que volien centrar la pel·lícula en l’època de la Revolució Industrial, d’aquesta forma 

podrien veure les mines de carbó de Wales i també les flors que es troben a la costa sud del 

Regne Unit. La visita els va ajudar a situar-se i en la creació la mina de carbó on treballa el 

jove protagonista, Pazu. Però la ciutat va acabar-se dissenyant com una Vall, ja que Miyazaki 

així ho va voler, per tant, el viatge els va ajudar a inspirar-se, però van acabar construint el 

que més els convenia per la seva història i la forma en què la volien transmetre.  

Fig.6.16. Imatge de la ciutat de Castle in the Sky (1986), Hayao Miyazaki 

Ja que la majoria d’històries són existents, sempre hi ha una investigació sobre aquestes i 

també similituds visuals. Per exemple, Kiki’s Delivery Service (1989) 

Fig.6.17. Kiki’s Delivery Service (1985) Eiko Kadono i Kiki’s Delivery Service (1989) Hayao 

Miyasaki 
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6.3.3.2. Pixar 

A Pixar es du a terme una gran recerca per a cada una de les seves pel·lícules, ja sigui visitant 

llocs, observant, dibuixant, parlant entre els membres de l’equip, etc. Però sempre realitzen un 

procés d’investigació que els ajuda a agafar inspiració per poder crear els seus mons 

imaginaris de la forma més creïble possible. 

Després de l’èxit de Toy Story (1995), a Pixar començaven a treballar en la segona pel·lícula, 

A Bug’s Life (1998). La història tracta sobre una formiga que busca guerrers que l’ajudin a 

lluitar contra un saltamartí, que amenaça la seva colònia. Per la creació d’aquest món en 

miniatura, el que van fer a Pixar va ser comprar una càmera miniatura, lligar-la a un pal i 

passejar-la a mig metre del terra pel jardí. “Amb aquesta càmera ens vam adonar de lo 

transparent que era tot des d’aquell punt de vista. Era impressionant.” (Lasseter, 2007).  

Per Finding Nemo (2003), per poder crear el món marítim de la pel·lícula, l’equip va anar a 

fer submarinisme. Necessitaven veure-ho amb els seus propis ulls per després poder-ho 

dissenyar. Tot i així, el primer test d’animació que van fer semblava una piscina i no el mar. 

Stanton (director) va encarregar al seu equip que imitessin plans reals que ells mateixos 

havien gravat, per tal de veure si realment eren capaços de recrear l’oceà. En imitar imatges 

reals, el resultat va ser tan bo que gairebé ni es distingia quina imatge era la real i quina la 

fictícia.  

Fig.6.18. Imatge real gravada per l’equip de Pixar al mar i imatge recreada amb animació 3D. 

Font: Youtube, 2003. 
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Una pel·lícula té certs llindars que no pot sobrepassar, en quant a que l’animació no pot 

superar certs límits de similitud amb el món real, segons Pixar, sempre ha de mantenir una 

aparença fictícia, ja que l’animació no és real i la gent no es creuria una pel·lícula d’animació 

que semblés tan real visualment.  

Per la realització de Wall-e (2008), Pixar es va posar en contacte amb Roger Deakins, director 

de fotografia de pel·lícules com; The Shaushank Redemption (1994), Fargo (1996), A 

Beautiful Mind (2001) o No Country for Old Men (2007), entre d’altres.  

Stanton, director de Wall-e (2008), volia trobar la forma de millorar la seva pel·lícula, la qual 

no tenia diàleg, per tant, necessitava reforçar la part visual com la il·luminació, l’actuació del 

personatge, la música i els moviments de càmera. És per això, que Deakins els va aconsellar 

sobre com podien treballar aquests aspectes. (Més informació sobre la cinematografia, apartat 

6.4.Cinematografia). 

Cars (2006), consta de dues grans influències, per una banda, la Ruta 66, la vida de carretera i 

com funcionen els negocis que s’hi troben. Per altra banda, les curses d’automòbils. 

És per això, que per la creació de Cars (2006), van fer una gran recerca sobre la ruta 66. Van 

parlar amb Michael Wallis autor del llibre de viatge Route 66 The Mother Road (1990), qui va 

agafar l’equip i se’l va endur a fer la Ruta 66, perquè poguessin veure per ells mateixos com 

és la vida a la carretera i poder viure l’experiència.  

“No és el destí, és el viatge. Està bé perdre’s, està bé passar el temps, està bé parar... Ja 

saps, fer el que hagis de fer”. (Wallis, 2006). Aquesta frase podria resumir la història de la 

pel·lícula. Durant el transcurs de la trama, el protagonista, McQueen, descobreix que no es 

tracta de ser el millor i d’arribar al seu objectiu el més ràpid possible, sinó que es tracta de 

gaudir del viatge de la vida. Que per haver-se perdut en un poble de carretera, no ho ha perdut 

tot, que a vegades es necessiten fer coses que no s’havien contemplat i que no tot són les 

carreres. En el procés d’investigació, Lasseter entrevista a Darrell Waltrip, pilot 

d’automobilisme i posteriorment locutor i periodista de NASCAR, una cadena de televisió de 

la Fox, que organitza vàries competicions automobilístiques, una d’elles, la més reconeguda 

mundialment, la Monster Energy NASCAR Cup Series. Però el que més fascina a Lasseter és 

la forma que té Waltrip de locutar les curses. 
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Fig.6.19. Imatge de la NASCAR 2017. A la dreta, imatge del tràiler de Cars 3 (2017). Font: 

Youtube, 2017 

En la seva recerca, també visita alguns circuits, com per exemple, Lowe’s Motor Speedway. 

També va parlar amb Don Flock, fill del pilot Tim Flock, qui va guanyar dues vegades la 

competició NASCAR. Flock havia competit amb un Hudson Hornet. El personatge de Cars 

(2006), Doc Hudson, està inspirat en aquest cotxe amb el qual havien competit llegendes del 

món de les carreres com Marshall Teague.  

Fig.6.20. Personatge de Doc a Cars 2 (2011) i imatge del pilot Tim Flock amb un cotxe 

similar al model de Doc (1952) 

De fet, a l’última entrega Cars 3 (2017), en una escena on s’han de camuflar per passar 

desapercebuts, Mack Truck, el conductor del tràiler que porta a McQueen a les competicions, 

es posa una tela per sobre on posa: Jocko Flocko’s. Aquest nom fa referència a la mascota de 

Tim Flock, un mico que havia participat amb ell en algunes competicions.  

Fig.6.21. Fotograma de Cars 3 (2017) 
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Als mateixos crèdits de la pel·lícula, es donen les gràcies i es mencionen vàris conductors i 

diverses ciutats i locals de la Ruta 66, que van inspirar  l’equip de Cars (2006). Es mencionen 

ciutats com; Kansas, Oklahoma, Texas i New Mexico. Entre totes les inspiracions, trobem 

The Blue Swallow Motel i el Wigwam Motel, ambdós ajuden a inspirar el Cozy Cone, motel 

que apareix a la pel·lícula.  

Fig.6.22. A l’esquerra dues imatges de The Blue Swallow Motel i Wigwan Motel. A la dreta 

un fotograma del Cozy Cone de Cars 3 (2017) 

Inside Out (2015), dirigida per Pete Docter, és una pel·lícula que tracta sobre com funcionen 

les emocions dins el cervell d’una nena preadolescent. Es mostren diferents emocions 

personificades com a personatges, l’Alegria, la Tristesa, la Por, el Fastig i la Ira. Totes elles 

lluiten per controlar la ment de la Riley, dominada principalment per l’Alegria.  

Docter explica que hi poden haver més d’un centenar d’emocions, però que aquestes cinc són 

les més bàsiques i en les que coincideixen la majoria de científics. En un principi s’havien 

pensat molts altres personatges, com pot ser la Sorpresa, eliminada en veure que s’assemblava 

massa a la Por, l’Orgull que finalment també es va eliminar, o l’Ennui (avorriment en 

Francès) i Schadenfreude (Goig en alemany).  

Necessitaven crear tot un món fictici amb el qual els espectadors es poguessin sentir 

identificats. A la pel·lícula es veu com hi ha diferents tipus de records, representats per boles 

de vidre. Per una banda tenim els records essencials, aquells que es tenen protegits i que 

construeixen les illes de la personalitat. Són aquells records que han marcat la vida de la Riley 

i l’han ajudat a formar-se i creen cinc illes: l’illa de les Pallassades, l’illa de la Família, l’illa 

del Hockey, l’illa de l’Honestedat i l’illa de l’Amistat.  

Per altra banda, trobem els records quotidians que es van formant dia a dia, cadascun d’un 

color segons l’emoció que domina el record. Groc per l’Alegria, blaus per la Tristesa, liles per 

la Por, vermelles per la Ira i verdes pel Fastig.  
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Per la construcció d’aquest món, necessiten recopilar informació sobre com les nostres 

emocions afecten les memòries del passat i sobre com funciona la vida emocional d’una nena 

d’11 anys.  

Per arribar a comprendre molts dels processos que fa la ment i com es gestionen, Docter va 

contactar amb varis experts sobre el tema perquè els aconsellessin sobre com tractar el tema. 

Dacher Keltner i Paul Ekman van aconsellar-los en molts aspectes. Dacher és professor de 

psicologia a la Universitat de Berkley, California, els seus anàlisis es basen en les emocions i 

els seus orígens. Paul Ekman, és psicòleg, conegut pels seus estudis sobre les expressions 

facials i les emocions. 

“La pel·lícula és fonamentalment sobre les memòries, què és la consciència i com recordem 

el passat... Les nostres emocions actuals guien què pensem sobre el passat” (Dacher, 2016).  

També hi ha històries inspirades en vivències personals. Up (2009) de Pete Docter està 

inspirada en un professor que va tenir a CalArts, Joe Grant, qui havia treballat amb Disney en 

pel·lícules com Dumbo (1941). Docter explica “quan el vaig conèixer ja tenia 92 anys i la 

seva dona feia set o vuit anys que havia mort. Evidentment ell havia seguit endavant, però 

mai havia superat del tot aquella pèrdua. Parlava molt d’ella, definitivament era l’amor de la 

seva vida i alguna cosa bonica sortia d’allò.”  (Docter, 2016).  

Això el va inspirar per crear Up (2009), una pel·lícula d’un home de 78 anys, vidu, que no ha 

superat la mort de la seva dona i es proposa complir el somni que li havia promès anys enrere, 

viatjar fins a les Cascades del Paradís. 

6.3.3.3. Conclusió 

Com s’ha pogut observar, el procés d’investigació que fa Pixar és molt més extens que el que 

fa Ghibli. A l’estudi japonès es basen en els seus propis principis i simplement dibuixen el 

que els demana cada escena, investiguen quan el tema realment ho demana, però poques 

vegades s’han mobilitzat tant com ho ha fet Pixar. Possiblement això pot ser degut a temes 

culturals o econòmics, ja que gràcies a l’èxit de Pixar s’ha pogut permetre certes activitats que 

possiblement Ghibli no es podia permetre. De totes maneres, Pixar valora molt més el fet 

d’estar informat de tots els aspectes que envolten el món que volen crear, com en el cas de 

Cars (2006), que mouen tots els fils possibles per conèixer temes tant de pilots, com de cotxes 

de carrera com de pobles petits situats en rutes de carretera. En canvi, Ghibli, encara que visiti 
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noves ciutats, al cap i a la fi s’adapten al que la història els demana. En el cas de Castle in the 

Sky (1986) viatgen al Regne Unit, però tot i així, acaben construint la ciutat en una vall plena 

de forats de mina, quan no és la representació de les ciutats industrials que van visitar.  

En resum, ambdós estudis realitzen un procés d’investigació i d’observació pel que fa als 

temes que volen tractar a les seves pel·lícules, però el cas de Pixar és més exhaustiu i en el de 

Ghibli és més per sobre i en casos concrets.  

6.3.4. Concepció artística i gràfica  

Aquest apartat es basa principalment en el disseny de personatges i localitzacions, tant en la 

part artística com en la tècnica. El punt més diferencial es troba en la part tècnica, ja que el 

3D treballa amb modelatge i texturització i el 2D amb dibuixos.  

6.3.4.1. Studio Ghibli 

A Ghibli  el procés de disseny de personatges i localitzacions es realitza al mateix temps que 

s’està realitzant el Storyboard.  

Els personatges es dissenyen segons la personalitat que tindran i es creen els Bulletin Boards, 

on s’especifiquen tot tipus d’aspectes, com la roba, els complements, etc. A Princess 

Mononoke (1997), hi apuntaven aspectes com per exemple, com havia d’anar col·locada la 

roba o quantes plomes tindrien les fletxes d’Ashitaka. Normalment els dibuixos són sense 

color o amb colors de referència, que no tenen per què ser els finals.  

Una vegada es pinten, es creen dissenys de referència amb tots els colors utilitzats, d’aquesta 

forma, tots els dibuixos dels personatges seran exactament iguals.  

Fig.6.23. Bulletin Board de Porco Rosso(1992) i referència de colors de Princess Mononoke 

(1997), Hayao Miyazaki 
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A Ponyo on the  Cliff by the Sea (2008), Noboru Yoshida (director de supervisió artística) va 

ser l’encarregat de dissenyar els backgrounds de la pel·lícula, ja que Miyazaki s’encarrega del 

Storyboard i de revisar totes les animacions. Yoshida té un estil particular, en aquesta obra en 

concret, va decidir buscar la naturalitat, segons explica, “quan camines per una carretera, mai 

sembla recta. Els pals telefònics tampoc estan perfectament verticals. Volia utilitzar aquesta 

percepció natural.” El clar exemple és la casa de Sosuke, on s’aprecia que les línies són 

corbes.  

Fig.6.24. Fotograma de Ponyo on the Cliff by the Sea (2008) 

A Ghibli solen utilitzar pintura acrílica i aquarel·les, no hi ha gran part tècnica, ja que es basa 

en dibuixar els personatges segons com els volen crear.  

6.3.4.2. Pixar 

Pixar un cop s’ha creat el guió es treballa en el disseny de personatges, quan es tenen uns 

esbossos de com seran els protagonistes, es crea el Storyboard amb aquests prototips de 

personatges, mentre al mateix temps aquests es dissenyen en profunditat.  

Es dissenyen els personatges i localitzacions i després es passen al departament tècnic. Es 

modelen tant escenaris com personatges i se’ls afegeixen les textures. “Modelar, és crear una 

forma virtual i tridimensional en un ordinador” (De Rose, 2015). 

El que sempre es busca en un personatge és que tingui Appeal, que agradi a l’audiència, que li 

agafin estima. Però un altre aspecte important és que s’hi sentin identificats, que en certa 

manera es puguin relacionar amb els personatges.  
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En quant a Appeal, el cas més evident es el de Remi, la rata protagonista de Ratatouille 

(2007), van investigar sobre com fer que l’audiència pogués sentir estima per una rata. Van 

descobrir que els ulls grans el feien més adorable i el fet que les potes de davant les tingues alçades 

també ajudava. 

Fig.6.25. Fotograma de Ratatouille (2007), Brad Bird 

El primer pas és la concepció artística de veure com es vol que sigui el personatge, en el cas 

d’ Inside Out (2015), al tractar-se d’emocions, la forma de dissenyar-los va ser començar per 

buscar formes o símbols que identifiquessin cada emoció/personatge, així ho explica el 

director d’art de personatges, Albert Lozano. Per l’Alegria eren focs artificials, per la Tristesa 

la forma d’una llàgrima, per la Ira un quadrat, el Fastig va ser complicat, però van optar per 

un triangle pels angles punxeguts d’aquest. Finalment, per la Por un interrogant. (Lozano, 

2015). A partir d’aquestes formes bàsiques, van començar a crear els personatges, pensant en 

l’emoció que representaven i per tant, la personalitat que mostrarien. L’alegria seria molt 

expressiva, per tant la part facial seria d’acord amb això, amb uns ulls i una boca grans per 

mostrar-ho millor. La Tristesa, en canvi, tindria els ulls petits, amb la mirada majoritàriament 

apagada i els braços enganxats al cos. Pel Fastig, en canvi, es fixarien en aspectes més 

superficials, com que sempre anés ben arreglada, amb pestanyes llargues, roba arreglada i el 

cabell intacte.  
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Fig.6.26. Imatge comparativa de les formes i els personatges d’Inside Out (2015). Font: 

Variety, Youtube 

A The Incredibles (2004), van treballar molt en el look dels escenaris, la pel·lícula se situa als 

Anys 60, però els superherois viuen en condicions futuristes, només cal veure la casa de 

l’Edna Mode, la modista que els dissenya la roba adequada als seus poders. “Estàvem 

intentant dissenyar el futur des de la perspectiva dels anys 60 (Romano, 2015). 

Fig.6.27. Imatges de The Incredibles (2004), Font: Elaboració pròpia 

 



92	 Darrere l’animació – Memòria 
 
	
	

	

Pel que fa als colors, Pixar ha creat el que anomenen Colour Script, bàsicament és un 

Storyboard a color, mostra el look de colors que hauria de tenir cada escena, d’aquesta forma, 

abans d’arribar a la producció ja poden veure una idea molt més clara de com quedarà la 

pel·lícula.  

Fig.6.28. Colour Script de Finding Nemo (2003). Font: Pixar 

6.3.4.3. Conclusió 

A l’hora de crear el disseny dels personatges, ambdós estudis fan els esbossos a mà, la teoria 

és la mateixa, ja que busquen la forma de fer creïbles els seus personatges per tal que 

l’audiència pugui empatitzar. Hi ha personatges com Porco Rosso de Ghibli on aconsegueixen 

mostrar la part més humana d’un home meitat porc o Totoro, un personatge totalment inventat 

al qual se li pot agafar estima tot i no parlar en tota la pel·lícula. Per altra banda, personatges 

com Remi de Pixar, de qui s’ha parlat anteriorment o Wall-E, un robot que gairebé sense 

parlar transmet tot tipus de sentiments.  

Encara que el procés de mostrar sentiments no intervingui fins al moment d’animar-los, la 

creació d’aquests també és important. Però un cop es tenen els dissenys, Ghibli els pinta i fa 

els Bulletin Boards, mentre per altra banda, Pixar els modela en un ordinador i en fa maquetes 

d’argila per poder veure les tres dimensions de cada personatge durant la producció. 
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Fig.6.29. Maquetes de Pixar. Font: Pixar 

Per altra banda, el disseny d’escenaris. A Pixar es modelen directament des del Storyboard i a 

Ghibli, els artistes encarregats dels Backgrounds es posen a pintar-los amb aquarel·la, basant-

se també amb els Storyboards de la pel·lícula.  

Per tant, la teoria d’ambdós estudis acaba sent la mateixa, però la pràctica és diferent a causa 

de les tècniques que utilitza cadascun.  

6.4. Cinematografia  

En l’art de la cinematografia hi ha tres elements principals, la il·luminació, la composició i 

crear moviment. La cinematografia determina la posició de les fonts de llum i la qualitat 

d’aquesta (el color, la duresa de les ombres, l’opacitat, etc.) (Mateer, 2014).  

6.4.1. Studio Ghibli 

Un cop dissenyats els personatges i creats els escenaris, es trien els tirs de càmera. S’agafa 

cada vinyeta del Storyboard i es decideix la posició exacte del pla i el moviment de càmera o 

de personatges que hi haurà.  

Però en què consisteix exactament el procés de Layout en l’animació 2D? En aquest punt, el 

que es fa és separar les imatges de fons, és a dir els Backgrounds, dels objectes en moviment, 

com els personatges i tot allò que no estigui estàtic dins l’escena.  
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A simple vista pot semblar que l’animació tradicional és molt bàsica i que no importa massa 

la cinematografia, però Miyazaki per exemple, té en compte molts aspectes a l’hora d’escollir 

certs plans i moviments de càmera. A Princess Mononoke (1997), al Storyboard ja es tenien 

en compte moviments de càmera com el següent on la càmera segueix el moviment 

d’Ashitaka fins que aquest arriba al punt més alt. És important prendre aquestes decisions 

amb el Storyboard i els Layouts, ja que al contrari que l’animació digital, tota l’escena s’ha de 

crear envers les decisions que s’han pres en aquest punt, doncs modificar-les posteriorment 

costa molta més feina.  

Fig.6.30. Storyboard de Princess Mononoke (1997) 

En aquesta escena es crea un Background que ocupa la mida de 3 pantalles, de tal forma que 

es pugui simular un moviment de càmera seguint el personatge.  

Els moviments de càmera que es poden fer amb animació tradicional són molt limitats en 

comparació als moviments digitals que es poden fer en un entorn virtual 3D. A Ghibli han 

utilitzat en algunes ocasions el 3D per moviments de càmera: “Evidentment utilitzem 

ordinadors per alguns moviments de càmera, sempre hi ha noves tècniques per fer que es 

vegi millor.”  (Miyazaki, 2014). 
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A Princess Mononoke (1997), va ser la primera on es van introduir alguns moviments de 

càmera de forma digital, tot i que molts d’altres com el que s’ha vist anteriorment segueixen 

sent en 2D. En una escena on Ashitaka corra sobre el seu cérvol afegeixen un moviment de 

càmera que simula la vista de velocitat que té el protagonista en aquell moment. És difícil 

apreciar-ho en una imatge estàtica, però es pot observar com la zona més propera a la pantalla 

està borrosa pel moviment. Per la realització d’aquest moviment de càmera, el que van fer no 

va ser crear tot un escenari virtual en 3D, sinó que van fer una composició per capes. La part 

de camí i muntanya més propera a la càmera sí que és un modelatge, però tant la imatge de les 

persones del final com el Background amb els arbres, estan composts per capes 2D en 

diferents profunditats. (Katama, 1997) 

Fig.6.31. Fotograma de Princess Mononoke (1997) 

Al cap i a la fi, a Ghibli els Layouts acaben sent gairebé iguals que l’animació final, ja que 

com s’ha comentat anteriorment, l’escena s’anima sobre el Storyboard inicial.  

Fig.6.32. Comparació entre el Storyboard i el resultat final d’una escena de Ponyo (2008), 

Hayao Miyazaki 
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Tot i que el departament d’art encarregat de donar color, no entra fins que l’animació no s’ha 

produït. El tema dels colors, també forma part de la cinematografia en l’animació. Ja que la 

tonalitat, la brillantor i la saturació d’un color influeix directament en la il·luminació de 

l’escena i per tant, en la forma que la percebrà l’espectador.  

Tant en animació 2D com en 3D, l’elecció dels colors és important. En el 2D s’han d’escollir 

els colors segons on estaria la font de llum i quines parts quedarien a l’ombra, ja que tota 

aquesta part tècnica d’il·luminar s’ha de fer manualment i escollint els colors correctes.  

En la següent imatge es poden observar dues tonalitats de gris, una més fosca que l’altra. Però 

encara que a simple vista semblin diferents, quan un objecte produeix una ombra, el color clar 

s’acaba convertint en el mateix que el color fosc.  

Fig.6.33. La importància dels colors envers la llum. Font: Pixar in a Box 

Per posar un exemple pràctic d’una pel·lícula de Studio Ghibli, a continuació es poden 

observar tres imatges diferents de When Marnie Was There (2014) de Hiromasa Yonebayashi. 

Focalitzant l’atenció en el color del cabell de la Marnie, s’observa que conté tres colors, el 

natural del cabell, el color afectat per la llum que queda més clar i el color que queda a la part 

oposada i per tant és més fosc. Però a part d’aquestes tres tonalitats, s’observa que no són els 

mateixos colors entre les tres imatges, això es deu a que la il·luminació no és la mateixa. A la 

primera imatge és de dia i la il·luminació és bastant càlida. La segona està banyada per una 

posta de sol i els colors que aquesta conté, colors més ataronjats, roses i lilosos, per tant els 

colors del cabell també contenen part d’aquesta il·luminació del sol desapareixent. L’última 

és una escena nocturna, tot i que el color més il·luminat és molt clar per la llum de la lluna, 

les ombres també són més pronunciades i més fosques i la tonalitat és més freda en 

comparació a les dues imatges anteriors.  
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Fig.6.34. Imatges de When Marnie Was There (2014), Hiromasa Yonebaiashi. Font: 

Elaboració pròpia. 

La il·luminació per tant, és molt important en quant a l’elecció de colors, ja que s’ha de 

pensar en totes les tonalitats depenent de la llum del dia, si sempre fossin els mateixos colors 

semblaria molt més artificial. Amb l’animació 3D, com es veurà a continuació, els llums 

s’afegeixen dins de cada escena, per tant, escollint la tonalitat de la llum, les textures i colors 

dels personatges i l’escena es modifiquen automàticament. Però en l’animació tradicional, és 

el departament d’art qui s’encarrega d’escollir les diferents tonalitats de cada color depenent 

dels colors de llum que guiïn l’escena.  

6.4.2. Pixar 

Quan ja es tenen dissenyats els personatges i les localitzacions, es creen els Layouts, que són 

la versió 3D del Storyboard. S’utilitzen modelats de personatges i localitzacions i serveixen 

per mostrar els moviments i angles de càmera de el que serà l’escena final. No hi ha animació 

i els personatges per tant no es mouen, però ja es pot observar com serà visualment l’escena.  

Entrant en el tema de la cinematografia en si, el món de l’animació 3D està dividida en dues 

parts, hi ha el departament encarregat de la il·luminació i el departament encarregat de les 

càmeres virtuals.  
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Primer es posen les càmeres, es crea l’animació i després s’afegeixen les llums. A la següent 

imatge es pot observar la mateixa escena en els diferents moments de creació. Des del 

Storyboard fins al resultat final. El director de fotografia encarregat de les càmeres virtuals, 

comença a treballar en els Layouts i un cop els animadors han realitzat la seva feina, els 

directors de fotografia encarregats de la il·luminació comencen a treballar, tot i que també 

intervenen en el procés de correcció de color.  

Fig.6.35. Imatges dels diferents processos de producció. Font: Elaboració pròpia. 

 

Patrick Lin és director de fotografia a Pixar, encarregat de les càmeres virtuals, segons 

explica, la cinematografia en l’animació és molt semblant a les pel·lícules d’acció real, però 

en un ordre diferent. En lloc del clàssic: llums, càmera i acció, l’ordre és càmera, acció i 

llums. Decideixen quines càmeres utilitzar, animen els personatges i les càmeres i 

posteriorment s’il·luminen les escenes. A l’hora de posicionar les càmeres, se’n situen vàries 

de forma que cobreixin tot l’espai i tots els angles. Tot aquest material passa a l’editor i és 

aquest l’encarregat d’escollir els millors plans pel desenvolupament de la història. (Lin, 2017)  
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Treballen amb càmeres virtuals a les quals se li poden canviar els objectius segons els 

convingui i també modificar la profunditat de camp. El panell de control que utilitzen és com 

aquest:  

Fig.6.36. Càmeres virtuals d’Inside Out (2015). Font: Youtube 

Com explica Lin, l’elecció de l’objectiu és molt important i ha d’ajudar a reforçar l’emoció 

que guia cada escena. Ell posa un exemple on es veu la mateixa escena d’Inside Out (2015), 

vista des d’un objectiu de 18mm i un de 50mm. L’escena vol transmetre empatia entre els dos 

personatges, per tant, decideixen utilitzar el 50mm, d’aquesta forma, el que aconsegueixen és 

que el fons queda més lluny dels personatges i l’espectador centra l’atenció en aquests, també 

baixen la profunditat de camp per tal que el fons quedi més fora de focus i els personatges 

enfocats en primer terme.  

A la imatge es poden veure les dues opcions i el resultat final de la pel·lícula:  

Fig.6.37. Imatges de la producció d’Inside Out (2015). Font: Youtube 

 



100	 Darrere l’animació – Memòria 
 
	
	

	

Per aquesta pel·lícula també van treballar molt en els moviments de càmera, fent distinció 

entre, com es veu el món des de dins el cervell de la Riley i com es veu el món des de fora. 

“El món interior és perfecte, és imaginatiu, tots els moviments de càmera són molt mecànics. 

Quan la càmera es mou pots preveure cap on s’està movent. Per altra banda, el món exterior 

és més orgànic, depenent dels moments.”  (Lin, 2016).  

Van intentar sobretot que el món exterior semblés real, afegint petits moments on la càmera 

perd el focus, o petits moviments de càmera intentant simular que s’està gravat amb la càmera 

en mà i per tant el moviment no seria perfecte.  

Una pel·lícula en concret en la qual es va prioritzar molt la cinematografia és en Wall-e 

(2008), “Quan decideixes treure el diàleg de l’equació, la resta d’elements que ajuden a 

comunicar-se amb l’audiència, com la il·luminació, l’actuació, la música i el que la càmera 

et transmet, han d’ajustar-se en aquest forat, és com una sola cosa que ha de funcionar.” 

(Stanton, 2009). 

Pixar contacta amb Roger Deakins, director de fotografia (Fargo (1996), The Big Lebowski 

(1998), No Country for Old Men (2007), entre d’altres), qui els ensenya els bàsics en quant a 

il·luminació, objectius i profunditat de camp.  

Per fer proves, van crear un Wall-e de cartó i un model de l’Eve van crear diferents situacions 

per veure com responien les lents, de tal forma que els animadors poguessin observar com 

funcionava la profunditat de camp i el desenfoc.  

Fig.6.38. Making of de Wall-E (2008). Font: Youtube 

Stanton decideix jugar molt amb l’enfoc i plans tancats, d’aquesta forma aconsegueix que 

l’espectador es senti pròxim, empatitzi amb el personatge i sobretot pugui focalitzar l’atenció 

en allò que li interessa. Vol que Wall-E se senti real i proper, tot i estar sol al món. 
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Un altre exemple de com jugar amb l’enfoc i desenfoct per focalitzar l’atenció de l’espectador 

és la següent escena de The Incredibles (2004), on es pot observar com el punt d’enfoc passa 

d’estar centrat en Bob a l’escena que està tenint lloc al final del carrer.  

Fig.6.39. Exemple d’enfoc i desenfoc. The Incredibles (2004), Brad Bird 

Danielle Feinberg és directora de fotografia a Pixar des del 1997, encarregada de la 

il·luminació. Mostra com la il·luminació aconsegueix passar d’una escena molt bàsica a una 

escena plena de sentiment, dóna vida a la imatge col·locant les llums i triant el color 

d’aquestes. L’exemple que posa per mostrar aquest canvi és la següent escena, on s’observa el 

gran canvi sense i amb il·luminació dins l’escena. En aquest cas una il·luminació càlida.  

Fig.6.40. Brave (2012) Font: Youtube, 2015. 
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El director de fotografia també intervé en el procés de correcció de color, ja que el color i la 

llum van lligats en el cas de l’animació. Per exemple, en la producció de Ratatouille (2007), 

la directora de fotografia Sharon Calahan va prendre decisions de color, com pujar els colors 

vermells de les ombres, per tal de donar un look més càlid i que recordés a la xocolata, amb la 

intenció d’aconseguir que el menjar fos desitjable. 

Fig.6.41. Imatge de Ratatouille (2007). Font: Elaboració pròpia 

A part de l’elecció de lents i la il·luminació, també hi ha altres aspectes com la composició 

dels plans, on col·locar cada element i cada personatge per ajudar a reforçar les idees de cada 

escena individualment. 

Danielle Feinberg explica que en Finding Nemo (2003), a l’hora de crear un fons marítim la 

llum era molt important. “Les línies brillants que es poden veure al fons d’una piscina, que es 

creen quan la llum del sol es reflecteix a través de la forma de les onades de la superfície”. 

(Feinberg, 2015). A part de les línies de llum direccionals segons on es troba el sol, també van 

haver de recrear la profunditat de l’oceà, ja que els elements que quedaven en primer pla 

s’havien de veure nítids, però a mesura que s’allunya del punt de vista de l’espectador, el mar 

es torna més obscur i menys translúcid.  

En la fotografia s’observa com la part més pròxima on es troba l’anemone està clara i amb 

colors vius, mentre que la part del fons es veu més fosca i menys definida.  
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Fig.6.42. Imatge de Finding Nemo (2003). Andrew Stanton 

El següent exemple, mostra tots els elements combinats. La composició de pla on s’observa 

l’ós de peluix nou en primer pla, tot i que el vell segueix tenint l’atenció de l’espectador, ja 

que està situat al mig de la imatge. La lent té l’enfoc en el personatge que s’està seguint que 

és l’ós vell i la il·luminació i el color, donen vida a l’ós nou, donant-li més calidesa, llum i 

saturació, mentre que el vell queda fosc, a la penombra i amb molt poca saturació. 

Fig.6.43. Fotograma de Toy Story 3 (2010) de Lee Unkrich 

6.4.3. Conclusió 

Aquest apartat és bastant complex i demostra la importància de la cinematografia en 

l’animació, aspecte que pot passar molt més desapercebut en aquest món a diferència del 

cinema d’acció real.  

Es pot observar que el cinema 2D tradicional està molt més limitat a utilitzar la 

cinematografia, en el cas concret de Studio Ghibli ha costat molt trobar-ne informació, 
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sobretot pel que respecta a la composició de plans. De totes maneres, es pot observar com els 

moviments de càmera són molt més limitats que els que es pot permetre Pixar amb un entorn 

3D pel qual poden moure les càmeres al seu gust, en canvi si Ghibli vol moviments de càmera 

complexos, ha de recórrer a l’animació digital, ja que l’animació tradicional no permet gaires 

efectes de moviment.  

Pel que fa a colors, ambdós miren amb detall l’elecció d’aquests, però gràcies a la tecnologia, 

Pixar ho té molt més fàcil per poder triar les tonalitats i aplicar les llums com i on volen, i que 

aquestes ja apliquin el seu efecte sobre les textures i colors de l’escena. En aquest sentit, 

poden permetres molta més llibertat i treballar de forma molt més semblant al cinema d’acció 

real. Poden col·locar les llums estratègicament com si es tractés d’un escenari real. Per altra 

banda, a Ghibli necessiten pensar meticulosament l’elecció de cada color depenent de la 

situació i la llum que podria haver-hi indirectament a cada escena, és a dir, han de pensar en la 

llum i el color d’aquesta sense que hi sigui. Han de pensar quin tipu de llum hi hauria i com 

afectaria als personatges, però han de recrear-ho en un fotograma (només en el frame que es 

veurà a la pel·lícula), mentre que Pixar té tot un model 3D dels escenaris on col·locar 

manualment aquestes llums. 

Possiblement és a causa de les limitacions tecnològiques que Ghibli no treballa tant la 

cinematografia com ho fa Pixar. Ja que per exemple, hi ha altres directors de pel·lícules 

d’animació japonesa 2D digital, com Makoto Shinkai, que si que treballa molt més els 

aspectes de llum.  

Fig.6.44. Fotograma de Your Name (2016), Makoto Shinkai 

Resumint, ambdós estudis valoren els aspectes cinematogràfics i els tenen presents, però 

Pixar hi treballa molt més que Studio Ghibli. 
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6.5. Producció 

El procés de producció és on més disten un estudi de l’altre, ja que per una part Pixar treballa 

de forma digital, mentre Studio Ghibli segueix el seu model d’animació 2D tradicional.  

6.5.1. Studio Ghibli 

Un cop separats els Layouts, per un costat el departament d’art dissenya i pinta els 

Backgrounds, i per l’altre, els objectes es divideixen en Douga i Genga, equivalent a 

fotogrames clau i fotogrames entremig. Per fer-ho adequadament, existeixen unes taules de 

temps on els animadors fan els seus càlculs, per anotar quants fotogrames i quants segons 

durarà cada acció. Més fotogrames si es vol una animació més lenta i pocs fotogrames per una 

de més ràpida.  

Aquests fotogrames es passen als Cel i posteriorment al departament d’art, per donar-los 

color. El tema del color influeix en la cinematografia, ja que d’ell depèn la il·luminació de les 

escenes. (Més informació, apartat 6.4. Cinematografia). 

A continuació és quan podria intervenir un departament de CGI. En el cas de Studio Ghibli, 

Miyazaki sempre ha rebutjat l’animació digital, tot i que sempre ha estat fidel a l’animació 

tradicional, per Princess Mononoke (1997), l’estudi va utilitzar el CGI per primera vegada. Va 

servir per introduir moviments de càmera i també per incorporar personatges molt complicats 

de crear manualment.  

 

Fig.6.45. Imatges del Déu del Bosc i de San a Princess Mononoke (1997), Hayao Miyazaki 



106	 Darrere l’animació – Memòria 
 
	
	

	

El personatge de San, és salvatge i per exemple, en l’escena que es mostra a la imatge, té la 

boca plena de sang, aquesta està creada digitalment, ja que animar-la manualment era 

complicat perquè pot no quedar igual en tots els fotogrames, per tant van optar per afegir-la 

de forma digital. Així com el personatge de l’esquerra, tot i estar animat de forma tradicional, 

se li van afegir els punts de llum de l’interior de forma digital.   

Després de Princess Mononoke (1997), Isao Takahata estrenaria My Neighbours the Yamadas 

(1999), la primera pel·lícula de l’estudi 100% digital. Takahata té un estil peculiar i sempre 

busca com innovar amb les seves creacions. La pel·lícula que preparava era totalment diferent 

a l’estil que havia adoptat fins aleshores, volia un look d’aquarel·la, com si tota la pel·lícula 

hagués estat pintada a mà ràpidament. Però era realment complicat mantenir aquest look de 

forma tradicional, ja que és pràcticament impossible aconseguir que tots els fotogrames 

estiguin pintats de la mateixa forma. Com es pot observar a la fotografia, no és una aquarel·la 

definida, la pintura no sempre acaba a la línia del dibuix i està creada de tal forma que sembli 

tacat de pintura i com si no s’hagués fet amb gaire delicadesa.  

Fig.6.46. My Neighbours the Yamadas (1999), Isao Takahata 

Les següents pel·lícules com poden ser Spirited Away (2001) o Howl’s Moving Castle (2004), 

seguien incorporant elements digitals, sempre i quan mantinguessin el look de l’animació 2D 

i només s’utilitzés quan fos realment necessari. De fet, en aquesta última, es va construir un 

model digital del castell de Howl, ja que animar-lo a mà era realment complicat. Però a 

Miyazaki i a Suzuki no els convencia el moviment digital i Miyazaki va acabar animant 

fotograma a fotograma i de forma manual, la meitat de la pel·lícula.  

Per la següent pel·lícula de Miyazaki, Ponyo (2008), va voler prescindir del departament de 

CGI en la mesura del possible i va decidir animar totes les onades i escenes marítimes ell. 



Desenvolupament  
 

	

 107 

També va animar el personatge de Calcifer (el foc) de Howl’s Moving Castle (2004). 

Entenent que el foc i l’aigua són dos elements molt complicats de dibuixar a mà. 

Finalment, es passaria al procés de composició, on s’ajunten els Genga i els Douga i si és 

necessari el CGI. També s’incorporarien les veus i la música. 

6.5.2. Pixar 

Com s’ha explicat al Marc Teòric d’aquest treball, Pixar ha innovat pel que fa a tecnologia i 

animació 3D, han creat els seus propis sistemes i els han anat perfeccionant.  

Primer de tot es fa l’animació dels personatges, tenint en compte que aquests ja estan creats. 

Un cop es té l’animació dels personatges es passa a la simulació, entenent aquesta com a tot 

allò massa complicat per animar i que necessita una tecnologia concreta, com pot ser la 

tecnologia que es va crear per animar tots els globus d’Up (2009) o la que es va desenvolupar 

per crear el pèl dels animals de Monsters, Inc. (2001) o les multituds de personatges. 

Seguidament, els VFX, com pot ser la pols, el foc, les explosions, l’aigua, etc. Quan ja s’han 

afegit els efectes, l’últim pas abans d’obtenir el resultat final és la il·luminació, encarregada 

de donar el look final a la pel·lícula, com ja s’ha vist a l’apartat anterior, 6.4. Cinematografia.  

 

Fig.6.47. Simulació de cabell i resultat final de Merida a Brave (2012), Brenda Chapman 

Pel cabell de la Merida de Brave (2012), també es va utilitzar la simulació per crear tot un 

procés matemàtic que fes que el cabell seguis el moviment del cos de forma natural, ja que 

evidentment seria pràcticament impossible haver d’animar els cabells un a un. A més, el 
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cabell no és simplement llis sinó que és arrissat i s’ha de tenir en compte la forma de cada ris i 

que no tots siguin exactament igual. 

Ja per acabar, es fa el render final, on s’exporten tots els fotogrames de la pel·lícula amb tots 

els elements que en formen part.  

6.5.3. Conclusió 

En aquest apartat les tècniques que s’utilitzen són completament diferents, per tant, és 

complicat trobar algun punt en comú. Una cosa que es pot observar és que Studio Ghibli s’ha 

hagut d’adaptar en moltes situacions i utilitzar el CGI, ja que hi ha certes coses que no es 

poden aconseguir de forma tradicional.  

Es podrien buscar i trobar similituds en la forma de tractar i animar els personatges, no 

tècnicament sinó artísticament. La forma en què els hi donen una història i unes motivacions 

durant la pel·lícula però també escena per escena. O l’atenció al detall, només fa falta veure 

escenes de Ghibli com la de l’habitació de Howl’s Moving Castle (2004), que s’ha pogut 

observar anteriorment a la Fig.6.8. I l’habitació d’Andy a Toy Story 3 (2010). Encara que la 

temàtica i l’estètica siguin completament diferents, es pot observar la quantitat de detalls que 

hi ha i apreciar l’atenció que posen els dos estudis a l’hora de crear un escenari.  

Fig.6.48. Habitació de l’Andy a Toy Story 3 (2010), Lee Unkrich 

Un altre exemple similar en els dos estudis que es podria comparar, és el d’intentar assemblar-

se sempre el màxim possible a la realitat. Per exemple, per Ratatouille (2007), van posar 

molts esforços en aconseguir recrear el menjar de forma realista i no semblés de plàstic. 

Volien aconseguir que la gent que anés a veure la pel·lícula realment sortís amb ganes de 

menjar. (Calahan, n.d.). 
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Per altra banda, a Studio Ghibli també cuiden molt el menjar i sempre intenten que es vegi el 

més real possible i que l’espectador tingui ganes de menjar-s’ho. També treballen molt en els 

moviments dels personatges a l’hora de cuinar, intenten que els moviments de ganivet 

semblin reals i que doni la sensació que realment estan cuinant i el que estan preparant pugui 

ser bo.  

 

 

Fig.6.49. A l’esquerra imatges de Ratatouille (2007), Brad Bird. A la dreta diverses 

pel·lícules de Studio Ghibli 
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6.6. Missatge/Moralitat 

6.6.1. Studio Ghibli 

A Studio Ghibli, hi ha certs temes recurrents que es mostren a cada pel·lícula  

independentment de la trama de cada història. Sempre n’hi ha algun present, però qui més els 

tracta és Miyazaki i són els següents: la naturalesa/ecologia, el feminisme i el rebuig a la 

guerra. Temes com fer-se gran i no mostrar antagonistes malèvols també són aspectes que 

solen aparèixer.  Així doncs, a continuació es posaran exemples dels missatges que volen 

enviar a l’audiència les pel·lícules de l’estudi. 

A Kiki’s Delivery Service (1989) de Hayao Miyazaki, la protagonista, Kiki, és una bruixa de 

13 anys, ha de passar un any fora de casa i lluny de la seva família per aprendre a ser 

independent. En aquesta pel·lícula apareix tant el fet de fer-se gran i madurar com el paper 

d’una nena com a protagonista que s’ha d’independitzar i aprendre dels cops que li pugui 

donar la vida. Wishpers of the Heart (1995), d’Isao Takahata  mostra també una protagonista 

jove que  lluita internament per descobrir què farà amb la seva vida, aquesta decideix escriure 

una història, mentre que el noi que li agrada opta per provar sort fora del país tocant el violí. 

Al cap i a la fi, el que vol mostrar la pel·lícula, és com cada adolescent ha de buscar el seu 

camí de forma personal i independent, el camí correcte no sempre és el que agafa tothom, sinó 

que cadascú arriba als seus objectius de forma única.  

L’emblemàtica Spirited Away (2001) de Hayao Miyazaki, també ensenya com Chihiro ha de 

fer-se forta i treballar per aconseguir el seu propòsit, sortir del món dels Déus i recuperar als 

seus pares. Però a mesura que evoluciona la història, també ho fa Chihiro, madura i passa de 

ser una nena a ser molt més adulta, aprèn a sobreviure en un món nou, a prendre decisions pel 

seu propi peu i a valdre’s per si mateixa.  

Arrietty (2010) de Hiromasa Yonebayashi, basada en un món on la protagonista és diminuta i 

vol descobrir el món exterior, en contra del que sempre li han dit els seus pares, ella creu que 

els humans no són dolents i lluita per això en descobrir que el nen que viu a la casa on es 

troben ells, la tracta bé i no s’espanta d’ella i la seva mida. 
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Totes aquestes històries tenen com a protagonistes nenes i noies adolescents, que busquen el 

seu camí. Però no és casualitat que totes elles siguin dones, ja que aquest també és un tema 

important en la ideologia de Ghibli, el feminisme.  

Mentre Disney imposava el seu cànon de Princeses Disney que busquen el seu príncep blau, 

com són: Cinderella (1950) i Sleeping Beauty (1959), o algunes més recents a l’inici de 

Studio Ghibli com poden ser: The Little Mermaid (1989) o Beauty and the Beast (1991). 

L’estudi japonès apostava per la seva pròpia visió del feminisme creant personatges totalment 

oposats als que estaven creant a Disney. Miyazaki i l’estudi sempre ha apostat per crear 

l’animació el més fidel possible a la realitat i aconseguir que tothom es pugui identificar amb 

les seves pel·lícules.  

Only Yesterday (1991), Whishpers of the Heart (1995), My Neighbours the Yamadas (1999) i 

The Wind Rises (2013), són clars exemples on es recrea la vida quotidiana, les tres primeres 

mostren situacions que es corresponen amb l’època en la qual es van crear les pel·lícules, la 

darrera, mostra una vida passada per la qual molta gent va lluitar i que forma part del passat. 

Però l’estudi i els diferents directors, en aquest cas, Isao Takahata, Yoshifumi Kondo i Hayao 

Miyazaki, aconsegueixen crear escenaris i personatges amb motivacions convincents que els 

fan semblar reals i d’aquesta forma aconsegueixen submergir a l’espectador dins el seu món.  

Tornant al feminisme, les protagonistes o secundàries que apareixen en totes les pel·lícules de 

Ghibli, són nenes, noies o dones, independents i que en cap cas busquen un príncep que les 

salvi, sinó un company que les pugui ajudar amb els seus objectius, però sempre busquen 

complir-los de forma autònoma. De fet, també cal distingir, que el propòsit principal de la 

pel·lícula mai és la història d’amor entre els protagonistes, sinó que en cas que hi hagi 

històries d’amor, sempre estaran situades en segon pla.   

A Howl’s Moving Castle (2004), Sophie, la protagonista, és una noia jove i atractiva a qui 

converteixen d’un dia per l’altre en una dona d’edat avançada, l’objectiu d’aquesta és trobar a 

la bruixa que la va convertir per poder tornar a ser jove, però en el seu camí es troba amb 

Howl i decideix ajudar-lo. Sophie acaba abandonant la superficialitat i descobrint que no 

necessita ser bella per fora per ser-ho per dins. 

Princess Mononoke (1997), també mostra dos personatges femenins independents, per una 

banda hi ha San que ha viscut sempre amb llops a la natura i l’antagonista de la història, Lady 
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Eboshi, la dona que construeix Irontown i vetlla pel seu poble. Amb aquest personatge es pot 

observar un altre tema important en les pel·lícules de Studio Ghibli, que ni els bons són tan 

bons ni els dolents tan dolents. Sempre intenten donar motivació als antagonistes perquè 

també tinguin un propòsit i un rerefons, en el cas de Lady Eboshi, ella lluita pel seu poble i no 

comparteix la visió del protagonista, Ashitaka, envers la naturalesa. Per ella tot el que ve de 

fora és una amenaça i per tant ho lluita, però no és una persona malèvola, per exemple, acull a 

malalts al seu poble i els dóna lloc on dormir i menjar.  

Un altre exemple podria ser Castle in the Sky (1986), on els protagonistes són segrestats per 

Pirates que volien robar el seu poble, però finalment acaben entenent els seus motius pels 

quals roben i veient que són persones corrents amb sentiments igual que ells, els acaben 

agafant estima i al final de la pel·lícula inclús els costa separar-se d’ells.  

“Fer una criatura malèvola que té un buit o forat al seu cor és molt tràgic i depriment i trist 

de dibuixar. Per això no m’agrada dibuixar-los”. (Miyazaki, 2014). 

L’antagonista a Ponyo (2008) és el seu pare, però la pel·lícula ajuda a fer que l’espectador 

entengui que aquest no actua amb altra intenció que no sigui la de protegir la seva filla, inclús 

al final de la pel·lícula, aquest es disculpa pel seu comportament. El personatge de Ponyo 

també seria exemple del feminisme i independència d’una nena peix que s’està fent gran i 

comença a prendre les seves pròpies decisions, en aquest cas, la seva decisió és que vol ser 

humana a diferència de la resta de la seva família. 

El feminisme, independència i els antagonistes no malèvols són aspectes que es troben en 

pel·lícules de qualsevol director dins l’estudi, en canvi, la natura és un tema recurrent 

principalment en les pel·lícules dirigides per Miyazaki.  

Des de Nausicaä of the Valley of the Wind (1984), on Nausicaä aprecia la natura contaminada 

de la terra i no li té por com la resta del seu poble, fins a pel·lícules com Princess Mononoke 

(1997), el clar exemple on s’observa que Miyazaki sempre ha volgut defensar la natura i 

rebutjar la guerra continua que hi ha entre aquesta i els humans. En ambdues pel·lícules es 

porta la situació a l’extrem, Nausicaä viu en un món postapocalíptic on el planeta s’ha anat 

destruint a causa de la contaminació i ha acabat sent tòxic pels éssers humans. La moralitat de 

la història acaba sent sempre la mateixa, s’ha de cuidar el planeta i preservar la natura. 
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A Princess Mononoke (1997), San, és agressiva i salvatge i intenta salvar el bosc dels humans 

per preservar la natura, en aquesta pel·lícula es representa la clara guerra entre els humans i la 

naturalesa. 

Els humans es volen expandir telant arbres, destruint tot el que se’ls posi per davant, ja que 

entenen els animals com a amenaces i per tant busquen la forma de crear armes per fer-los 

fora. Per altra banda, la natura està representada principalment per San i els llops que l’han 

criat, aquests veuen els humans com a amenaça i intenten fer-los desaparèixer. La pel·lícula 

mostra una guerra constant entre ambdues bandes, fins que Ashitaka intenta que no s’ataquin 

mútuament, ja que estan enfrontats els uns amb els altres perquè simplement no s’entenen. La 

pel·lícula acaba amb la destrucció del poble i la natura creixent i regenerant la terra, els 

humans acaben veient que han de conviure en pau amb la natura i preservar-la.  

Miyazaki explicava això com a pensament inicial sobre la història que volia crear, aquest era 

el missatge que volia transmetre. Mostrar com empatitzen els dos bàndols, entenent a 

Ashitaka com a representació dels humans i a San com la representació de la natura. San 

acabaria estimant allò que sempre havia odiat i Ashitaka comprendria el valor de la naturalesa 

deixant-la marxar.  

“El que ensenyaré és al noi acostant-se i entenent a la noia, i el procés de la noia obrint el 

seu cor al noi.  

Al final, la noia li dirà al noi: “T’estimo, Ashitaka. Però no puc perdonar als éssers 

humans.” El noi somriurà i dirà: “Està bé. No viuràs amb mi.” 

Aquest és el tipus de pel·lícula que vull fer.” (Miyazaki, 1997) 

De fet, les paraules textuals que van conformar l’escena final de la pel·lícula són les següents:  

San: “Ahistaka, signifiques molt per mi, però no puc perdonar als humans per tot el que han 

fet”. 

Ashitaka: “Ho entenc. Tu viuràs al bosc i jo tornaré a ajudar-los a reconstruir Irontown. 

Sempre estaré aquí. Yakult i jo et vindrem a visitar sempre que puguem, d’acord?.”  
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6.6.2. Pixar 

Les històries de Pixar no tenen unes bases en quant temes recurrents que apareixen en totes 

les pel·lícules, sinó que cada pel·lícula té les seves pròpies motivacions morals. Normalment, 

les històries es guien per les emocions i els sentiments i cada pel·lícula té els seus objectius 

morals, respecte l’amor, l’amistat, etc.   

Igual que Ghibli, Pixar va voler trencar amb els cànons de les Princeses Disney i crear 

històries totalment diferents. Aposta per un estil contrari a Disney respecte alsrespec 

personatges femenins, com per exemple Colette a Ratatouille (2007), que tot i ser un 

personatge secundari, és una dona amb molt caràcter i ajuda al protagonista en el seu camí. O 

a l’última entrega, Cars 3 (2017), on el personatge de la Cruz també és independent, treballa 

com a entrenadora de cotxes de carrera i acaba substituint a McQueen i corrent en nom seu. 

En general, Pixar es basa en les emocions i els sentiments, un tema recurrent en varies 

pel·lícules és el de valorar les amistats. Això es pot trobar en moltes pel·lícules com per 

exemple Monsters, Inc. (2001), amb l’amistat entre Mike i Sully o a Cars (2006), on tot el 

poble de Radiator Springs i més en concret Mate, estan sempre al costat de McQueen inclús 

quan aquest els aparta, fins que s’adona que aquestes amistats són més importants que 

guanyar una carrera.  

Pixar mostra que l’amistat es pot trobar a qualsevol lloc i amb qualsevol ésser viu, com per 

exemple a Ratatouille (2007), on es mostra l’amistat entre Linguini un noi jove i Remi una 

rata, durant la pel·lícula s’ajuden un a l’altre i formen una gran amistat. També hi ha el cas de 

The Good Dinosaur (2015), on un petit dinosaure anomenat Arlo es fa amic de Spot, un ésser 

humà cavernícola del qual sempre havia tingut por. O a Up (2009), on Carl que ja no té 

motivacions en la vida, troba l’amistat on menys s’ho espera i compleix els seus somnis al 

costat de Russell, un nen que s’empenya en ajudar-lo. 

A les entregues de Toy Story es mostra i valora molt el treball en equip de totes les joguines 

per superar tots els obstacles, però per sobre de tot es mostra el valor de l’amistat i d’ajudar-se 

sempre mútuament. Es pot veure com Woody i Buzz construeixen una amistat inseparable a 

mesura que avança la història i es van coneixent. 
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A la tercera entrega, Toy Story 3 (2010), Pixar crea una pel·lícula molt més nostàlgica, ja que 

el protagonista ha crescut i ja no juga amb les seves joguines de la infància. Es tracten temes 

com la por i la tristesa de les joguines al pensar que no són estimades i que podrien quedar 

abandonades per sempre. 

Up (2009), llança un missatge sobre no abandonar mai els teus somnis, mai és massa tard per 

intentar-los complir. En el seu cas, Carl aconsegueix allò que sempre havia desitjat amb la 

seva dona, visitar les Cascades del Paradís, ho fa quan ja és gran, per tant recolza la idea que 

sempre s’és a temps de fer el que es desitja i que mai no s’han d’abandonar mai els somnis. 

Un altre tema que es pot observar en aquestes pel·lícules és el fet que les aparences enganyen 

i que tothom es mereix una oportunitat. Monsters, Inc. (2001), n’és un exemple, ja que Sully i 

Mike descobreixen que els humans no són tan dolents com sempre els havien fet creure. O 

Ratatouille (2007), on s’acaba acceptant una rata com a cuinera d’un restaurant, cosa 

impensable si un es guia pel sentit comú.  

Com es comentava a l’inici d’aquest apartat, Pixar es guia molt per les emocions i els 

sentiments i Inside Out (2015), n’és el clar exemple. En una conferència de Dacher Keltner, 

assessor de la pel·lícula, explica diversos conceptes que van ajudar a crear la història. Un és: 

Tu ets les teves emocions. El temperament i les relacions familiars que t’envolten en cada 

moment, ajuden a formar les teves emocions. Els records es guien per l’emoció que sentia la 

persona en aquell moment específic, però poden variar segons quin sigui l’estat anímic actual 

de la persona. Per exemple, a Inside Out (2015), es pot veure com en diverses ocasions, la 

Tristesa toca records passats guiats per l’Alegria i els transforma en records Tristos. 

Un altre principi és: El poder d’abraçar l’acceptació. Les emocions mouen a les persones a 

través de diferents identitats, segons l’emoció que domina cada moment s’actua d’una forma 

o d’una altra. Això passa sobretot en l’adolescència, a causa dels canvis emocionals que es 

passen. Es representa molt extremadament a la pel·lícula, en escenes on es veu com actua la 

Riley segons l’emoció que està dominant el tauler de control en cada ocasió.  

Per últim: L’equilibri emocional. Es necessita tenir totes les emocions possibles i que 

aquestes tinguin el seu lloc, el seu moment i les seves situacions. Al cap i a la fi, el propòsit 

de la pel·lícula és aprendre a abraçar les emocions negatives. L’Alegria està sempre intentant 

apartar la Tristesa dels records de la Riley, però finalment descobreix que la Tristesa també té 



116	 Darrere l’animació – Memòria 
 
	
	

	

el seu lloc i no pot desaparèixer, sinó que ha de tenir presència, ja que tothom necessita sentir 

Tristesa per poder valorar més l’Alegria. Això si, cada emoció ha de tenir el seu lloc i els seus 

moments. (Dacher, 2016) 

Resumint, es pot apreciar que les pel·lícules de Pixar són entretingudes i sempre tenen una 

trama per enganxar a l’audiència, però totes elles també tenen un missatge a mostrar. 

6.6.3. Conclusió 

La forma de transmetre els missatges que té Ghibli en comparació a la de Pixar no és la 

mateixa, però ambdós estudis treballen perquè les seves pel·lícules no siguin només 

entreteniment pur i dur, sinó que sempre hi hagi alguna lliçó a darrera que sigui aplicable i 

pugui arribar a tots els públics i no només als més menuts.  

Així doncs, Ghibli treballa en temes més concrets basant-se molt en la naturalesa i en mostrar 

la vida el més fidel possible a la realitat, així com també intenten mostrar sempre el tema del 

feminisme i els personatges joves independents, siguin nois o noies. En canvi, Pixar escull 

temes més genèrics, com l’amistat, la superació, els somnis, etc. Busquen crear mons ficticis i 

fer que semblin reals, però no mostren la realitat tal i com és, sinó que creen les seves pròpies 

realitats.  

Les pel·lícules de Pixar no són tan crues com algunes de Ghibli com The Wind Rises (2013) o 

The Grave of the Fireflies (1988), on es mostra la guerra el més real possible dins d’un món 

imaginari, sinó que crea històries més irreals i que a primera vista poden semblar més 

infantils, però en cap cas ho són. Les pel·lícules de Pixar són per tots els públics i sempre han 

lluitat perquè així sigui, ja que han aconseguit demostrar que l’animació no és només cosa de 

nens. 

Amb Inside Out (2015), van aconseguir crear un món on tothom es pogues sentir identificat. 

Amb aquesta història, una persona jove o adulta, ja reconeix i pot identificar com es 

comportarà cada emoció, i es fixarà en un sentit més profund de la pel·lícula, com el fet de 

comprendre tot el món que s’ha creat, apreciar la diferència entre els records diaris, els 

records essencials i els que s’acaben oblidant amb el pas del temps. També valorarà el fet que 

a vegades els sentiments actuals d’una persona nuvlen els records passats o la importància 

d’abraçar totes les emocions. 
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En canvi, un nen/a, depenent de l’edat, inclús potser no coneix moltes de les emocions i el fet 

de veure-les com a personatges animats els ajudarà a identificar les emocions amb l’actitud 

dels personatges. Associaràn l’Alegria a una persona que sempre riu o la Tristesa a aquella 

que sempre plora i s’amaga a un racó. També disfrutaràn més amb la història de Bing Bong i 

el viatge de l’Alegria i la Tristesa pel món dels somnis i les illes de la personalitat.  

Ghibli, en canvi, té històries realment dures que es podria pensar que no són aptes per tots els 

públics, tot i així Miyazaki opina el següent: “És important per nosaltres no perdre de vista el 

fet que l’animació, per sobre de tot hauria de ser pels nens, si realment funciona per ells, 

també funcionarà amb adults.” (Miyazaki, 1984).  

Però igual que en el cas d’Inside Out (2015), la visió d’un nen/a no és tan crítica com la d’una 

persona més gran. Per exemple amb Nausicaä of the Valley of the Wind (1984), on els més 

petits veuran una princesa poc convencional que estima els animals i els intenta protegir, però 

una persona més adulta i que s’hi fixi més, veurà tot el transfons de com la terra ha arribat a 

aquell nivell de toxicitat i com Nausicaä dona la seva vida per aturar la guerra.  

Això es pot aplicar a moltes de les pel·lícules, ja que la visió dels més petits no és igual a la 

dels adults, però encara que els nens/es es fixin més en la part superficial de la història, 

subconscientment la pel·lícula inculca uns valors que arriben a tots els públics. 
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7. Conclusions 

En aquest apartat es valorarà tot el treball i es compararan totes les conclusions extretes 

durant el desenvolupament d’aquest per resoldre la hipòtesi plantejada inicialment:  

Pixar Animation Studios i Studio Ghibli comparteixen procés de creació? 

La veritat és que no. Pixar i Ghibli no treballen de la mateixa forma. Però a continuació es 

detallaran les conclusions que s’han extret de l’anàlisi realitzat, ja que encara que no 

comparteixin la totalitat del procés de creació, si que s’han trobat moltes similituds a l’hora de 

treballar i s’ha pogut observar en quins moments treballen de forma similar i en quins no. 

Al ser dos estudis tan diferents, per temes culturals i per temes tècnics al treballar dos estils 

d’animació que funcionen de formes gairebé contraries, no existeix una sola veritat en quant a 

si comparteixen o no procés de creació. Comparteixen i s’assimilen en molts aspectes i disten 

en molts altres, per diferències tecnològiques i de concepció com s’explicarà posteriorment. 

En una primera fase de preproducció on es desenvolupa la idea, el guió, el Storyboard i es 

dissenya l’estil de la pel·lícula, s’ha pogut observar com ambdós estudis treballen els 

mateixos processos però en diferent ordre i amb prioritats contraries. És a dir, comparteixen el 

procés de producció i els passos a seguir però no ho desenvolupen de la mateixa forma. Pixar 

busca històries originals i innovadores i es basa en el guió de la història per sobre de la part 

artística, fa una recerca exhaustiva d’informació abans de crear els seus escenaris i 

personatges i en resum treballa molt la idea, la història i la narrativa. 

Per altra banda, Studio Ghibli valora molt més la vessant artística i deixa molt abandonada la 

història narrativa pel que fa al guió. Busquen inspiració en novel·les existents, per tant 

comencen des d’unes bases que els ofereix la història ja creada, encara que posteriorment la 

versionin i en facin una interpretació totalment diferent. En resum, investiguen i treballen la 

narrativa el mínim possible, ja que el que els interessa és la part artística, dibuixar el 

Storyboard des d’un principi i la història ja anirà apareixent sola.  

Anant a la part més tècnica pocs aspectes es poden comparar, ja que la forma de treballar és 

totalment diferent. Pixar valora molt la cinematografia de les seves pel·lícules i hi treballa 

cada vegada més, producció a producció, ja que té la tecnologia per fer-ho. En canvi, Ghibli 
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ha evolucionat pel que fa a l’introducció de certa tecnologia en parts concretes de les seves 

produccions, però en general no ha evolucionat tant com ho ha fet Pixar. Resumint, Ghibli 

segueix produint les seves pel·lícules com ho feia 20 anys enrere, mentre que Pixar ha anat 

investigant i introduïnt nova tecnologia per no estancar-se sempre en lo mateix.  

Es pot afirmar que l’animació 2D és molt més limitada en quant a tècnica que l’animació 3D, 

per tant, encara que Ghibli poteniciï la part més artística en les seves obres, és Pixar qui té 

més eines a l’abast per desenvolupar aquesta part al màxim. 

Tot i així, ambdós estudis comparteixen un propòsit. Demostrar que l’animació no és tan sols 

cosa de nens/es, sinó que pot ser molt més madura i arribar a tots els públics, mostrant que al 

cap i a la fi el resultat final està per sobre del procés i que si es fa bé, qualsevol història pot 

arribar al cor de l’audiència. 

Després d’haver realitzat aquest estudi, s’arriba a la conclusió que el tema cultural influeix 

molt, ja que la forma de produir l’anime al Japó dista molt de la producció que sol realitzar-se 

a Estats Units. Tot i que lentament el 2D s’està apropant al 3D, encara que amb estils visuals 

diferents. L’anime cada vegada s’esta expandint més i està canviant la seva forma de produir, 

per exemple, entre tots els animes que es veuen avui en dia, ressalta un que ha obtingut molt 

renom que és Shingeki No Kyojin (2013-2017), aquest destaca per la forma en la que s’ha 

produït, és un anime que ha començat a introduir el 3D i els moviments de càmera i les 

escenes d’acció que l’acompanyen mostren una cara totalment nova en el món de les sèries 

d’anime actuals. 

Així doncs, la diferència tan gran que hi ha entre Ghibli i Pixar és quelcom més particular, ja 

que és l’estudi en si, que no vol treballar d’altre forma que no sigui la que sempre ha utilitzat, 

l’animació tradicional. Miyazaki actualment està produint Boro the Caterpillar (en procés) 

que si que la produirà un equip d’animadors 3D. Però la seva futura i última pel·lícula que 

produirà, possiblement seguirà amb el 2D tradicional que tan el caracteritza. De totes 

maneres, l’estudi ja ha tancat les seves portes i possiblement la pel·lícula de Miyazaki serà la 

última que es podrà veure provinent de Studio Ghibli, que la realitzarà als 76 anys d’edat. 

Tenint en compte això, el futur de l’anime passarà a estar en mans de nous directors que 

reprenguin el llinatge de Miyazaki i apostin pels llargmetratges i no les sèries. Podria quedar 
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en mans de directors com Makoto Shikai, que va batre records amb Your Name (2016), 

Mamoru Hosoda o Studio Ponoc, però això queda en mans del futur.  

Per altra banda, Pixar ha seguit buscant la forma d’innovar amb cada pel·lícula, mai 

conformar-se amb el que ja saben fer o amb el que funciona, si no apostar sempre per idees 

noves, encara que aquestes semblin impossibles de realitzar. Han ampliat equip de 

professionals i han creat noves tecnologies per poder obtenir els resultats que buscaven. És 

per això que moltes altres productores d’animació han començat a crear pel·lícules que també 

s’allunyin de l’estètica Disney que es coneixia i apostessin per idees completament 

innovadores. Com podria ser Despicable Me (2010), d’Illumination Entertainment que és una 

productora bastant recent, o How to Train your Dragon (2010) de Dreamworks, que també 

està apostant fort en el món de l’animació. 

El projecte ha servit per profunditzar i conèixer molts més aspectes de la part oculta de 

l’animació, com és tot el procés de creació, per acabar veient què s’amaga darrere d’aquests 

processos i com es tira endavant una pel·lícula, perquè acabi arribant a l’interior de tanta gent 

i pugui arribar a transmetre tant com ho fan les obres de Pixar i Studio Ghibli.   
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8. Possibles ampliacions 

A mesura que s’ha anat realitzant aquest treball, s’ha descobert molta més informació de la 

que s’esperava trobar en un inici. És per això que després d’aquest anàlisi es podrien plantejar 

possibles ampliacions que aprofunditzin i analitzin temes concrets de la producció. 

Per exemple, una possible ampliació podria ser un anàlisi exhaustiu del paper de la 

cinematografia en el món de l’animació, comparant aquests dos estudis o d’altres. Tot i que 

no s’ha trobat massa informació referent a Ghibli en aquest aspecte, es podria crear un model 

de treball nou on poder comparar de forma exclusiva escenes concretes de cada estudi i 

analitzar quin paper juga la cinematografia i com es podria millorar i explotar encara més en 

aquest món de l’animació. 

Una possible ampliació del treball també podria ser un anàlisi de la creació de personatges 

d’un estudi i l’altre, ja que ambdós estudis cuiden molt els detalls artístics i també la història 

darrere cada personatge, els donen una personalitat i una història i els atorguen els sentiments 

animant-los. Podria ser interessant una ampliació en aquest aspecte.  

Com que el treball és molt genèric i toca molts aspectes de la producció d’un llargmetratge, 

qualsevol dels apartats podria ser ampliat per realitzar estudis concrets sobre cada fase, però 

aquestes dues mencionades anteriorment, possiblement serien les que donarien més joc i de 

les quals se’n podrien extreure més resultats. 

També es podrien fer ampliacions comparant la producció de les pel·lícules Studio Ghibli 

amb altres pel·lícules produïdes al Japó o pel contrari, la producció de les pel·lícules de Pixar 

en comparació a altres productores que treballin l’animació 3D.  
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1. Planificació 
1.1. Planificació inicial 
 

La planificació de tasques per aquest treball ha anat variant, ja que la idea també ha anat 

evolucionant a mesura que s’anava realitzant l’estudi. Així doncs, es va crear una planificació 

inicial on es repartien les diferents tasques entre els mesos en els quals s’havia de realitzar el 

treball. 

Les tasques a realitzar es van repartir en diferents apartats. Primer un estudi previ, 

visualització de les pel·lícules, documentals i lectura de llibres que ajudessin a la cerca 

d’informació pel posterior marc teòric i anàlisi. 

En segon lloc un plantejament, tràmit curt però totalment necessari que consistia en organitzar 

la feina segons les necessitats del projecte. Un com ordenades les necessitats es passaria a 

organitzar la cerca en si. Plantejar on es buscarà la informació perquè la recerca sigui el més 

eficient possible i quina és la millor forma d’organitzar el temps i les fonts. En aquesta fase es 

va pensar d’on es podria extreure informació per cada apartat concret de l’anàlisi, ja que al ser 

un tema poc estudiat hi ha certs aspectes dels quals no n’és fàcil trobar-ne informació. 

Seguidament un dels apartats més important, l’estudi de referents, entenent aquest com tota la 

realització del marc teòric i estudi previ del projecte. On s’analitza tota la història dels estudis 

i els referents dels directors més importants.  

Un cop feta aquesta part d’estudi i cerca, arriba a la comparativa en sí. Hi ha diferents apartats 

per cada comparativa (de la 1 a la 4), però tenen la mateixa estructura. Recuperar la 

informació que s’ha pogut recol·lectar, seleccionar la informació que es considera bona, 

analitzar-la i després passar a la comparativa en sí.  

Finalment la redacció de les conclusions finals i el lliurement del projecte. 
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Taula 1.1. Planificació inicial de tasques. Font: Aïda Muncunill, 2017 
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1.2. Desviacions 

Durant la realització de l’estudi previ i el marc teòric, es va veure que la quantitat 

d’informació era molt superior a la que s’esperava i això va acabar suposant un problema. 

Des d’un inici es van tenir en compte les dates d’entregues prèvies a l’entrega final.  

El	17	de	Febrer	es	va	entregar	 l’Avantprojecte.	El	3	d’Abril	es	va	realitzar	 l’entrega	de	

l’informe	de	seguiment.		

El19	 de	 Maig	 hi	 havia	 l’entrega	 final.	 En	 aquest	 punt,	 la	 informació	 ja	 estava	

estructurada,	però	l’anàlisi	tot	just	acabava	de	començar.	Tot	i	que	es	tenia	la	informació	

necessària	i	les	fonts	d’on	extreure-la	per	poder	acabar	de	realitzar	l’estudi,	es	va	acabar	

optant	per	agafar	l’extensió	de	matrícula	del	treball	i	entregar-lo	uns	mesos	més	tard.		

Amb	aquest	 temps	extra,	es	van	reorganitzar	 les	 tasques	que	estaven	pendents	 i	es	va	

crear	un	nou	esquema.	
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Taula.1.2. Planificació final de tasques. Font: Aïda Muncunill, 2017 
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2. Anàlisi de la viabilitat tècnica 

Per la realització d’aquest projecte no hi ha hagut dificultats a destacar en quant a la viabilitat 

tècnica, ja que al ser un anàlisi teòric, només s’ha necessitat un ordinador, accés a internet i el 

Microsoft Word i Excel per la redacció del treball i la creació de les taules. Així com també el 

Adobe Photoshop, que s’ha utilitzat per la creació de les imatges comparatives del treball.  
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3. Anàlisi de la viabilitat econòmica 

A continuació es mostra l’anàlisi de la viabilitat tècnica, on es pot observar que el cost del 

projecte no és excessiu, ja que es tracta d’un treball teòric de recerca i per tant no hi ha 

gaires costs de producció. 

Aquest és un pressupost estimat calculant les possibles despeses que generaria un projecte 

com aquest si no es disposés de material propi: 

Llibres	

Pixar.	Las	claves	del	éxito	 7	€	

El	mundo	invisible	de	Hayao	Miyazaki	 24	€	

Starting	Point	I	 15	€	

Starting	Point	II	 25	€	

Antes	de	mi	vecino	Miyazaki	 24	€	

To	Infinity	and	Beyond	 45	€	

The	Pixar	Touch	 16	€	

Pel·lícules	(making	of	

extres)	

Ponyo	 12	€	

Toy	Story	3	 12	€	

Finding	Nemo	 10	€	

The	Incredibles	 12	€	

Los	cortos	de	Pixar,	volumen	I	 10	€	

Los	cortos	de	Pixar,	volumen	II	 10	€	

Material	físic	

Transport	(llarg)	 18	€	per	viatge	 180	€	

Transport	(curt)	 5	€	per	viatge	 75	€	

Dietes	 10	€	per	àpat	 150	€	

Impressions	a	

color	
0,15/u	 45	€	

Impressions	 0,03/u	 15	€	

Recursos	tècnics	

MacBook	Pro	15''	

2249€	-	25%	

amortitzable.	Màx.	8	

anys	

439	€	

Microsoft	Office	
7€/mes	-	llicència	

software	
63	€	

Adobe	Photoshop	 12€/mes	 108	€	

Crèdits	-	Treball	de	fi	de	Grau	 85€/crèdit	 2.040	€	

Extensió	matrícula		 116	€	

Total	 3.453	€	

Taula 3.1. Pressupost sense material propi 
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Al pressupost detallat anteriorment es pot observar com s’han inclòs llibres dels estudis, 

aquests no es troben per internet, per tan sense recórrer a material propi o de biblioteques, 

s’haurien de comprar. De totes maneres, els llibres de Starting Point són en angles i no 

estan traduïts, a més, només es troben a Estats Units.  

També s’han pressupostat pel·lícules, ja que han estat importants en la realització del 

treball pel que fa al material extra. En moltes pel·lícules s’hi poden trobar petits 

documentals o entrevistes d’informació que en alguns casos és difícil de trobar per internet.  

Pel que fa al transport, al ser d’un poblet petit, es necessita el cotxe per fer viatges tant a la 

ciutat més propera com per anar a la mateixa Universitat, tant per reunions amb el tutor 

com per la recerca d’informació a la biblioteca.  

Pel que fa als recursos tècnics només es necessita un ordinador, en aquest cas un MacBook 

Pro. Segons la taula d’amortitzacions de Cervera&Gonfaus publicada l’any 2015, en 

l’apartat d’equips per a processos d’informació, el coeficient lineal màxim és d’un 25% 

amortitzable en un període màxim de 8 anys. S’ha fet un càlcul aproximat del cost que 

suposaria el desgast de l’ordinador durant els 9 mesos que s’ha estat realitzant el treball.  

Pel que fa al software, només es necessita la llicència del Microsoft Office i d’Adobe 

Photoshop, ja que s’ha utilitzat per a les comparatives d’imatges que apareixen al projecte. 

Les llicències es poden pagar mensualment, per tant, s’ha calculat el cost durant 9 mesos.   

A continuació es mostra la mateixa taula però tenint en compte el material propi, ja que 

molts llibres i moltes pel·lícules no s’han hagut de comprar, així com tampoc s’ha pagat 

per l’ordinador utilitzat ni pels programes que ja es tenien adquirits.  
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Taula 3.2. Pressupost amb material propi

Llibres	

Pixar.	Las	claves	del	éxito	 0	€	

El	mundo	invisible	de	Hayao	Miyazaki	 0	€	

Starting	Point	I	 15	€	

Starting	Point	II	 25	€	

Antes	de	mi	vecino	Miyazaki	 24	€	

To	Infinity	and	Beyond	 0	€	

The	Pixar	Touch	 16	€	

Pel·lícules	(making	of	

extres)	

Ponyo	 6	€	

Toy	Story	3	 0	€	

Finding	Nemo	 0	€	

The	Incredibles	 0	€	

Los	cortos	de	Pixar,	volumen	I	 0	€	

Los	cortos	de	Pixar,	volumen	II	 0	€	

Material	físic	

Transport	(llarg)	 18	€	per	viatge	 180	€	

Transport	(curt)	 5	€	per	viatge	 75	€	

Dietes	 10	€	per	àpat	 150	€	

Impresions	a	

color	
0,15/u	 45	€	

Impressions	 0,03/u	 15	€	

Recursos	tècnics	

MacBook	Pro	15''	 2249€	pròpi	 0	€	

Microsoft	Office	 pròpi	 0	€	

Adobe	Photoshop	 pròpi	 0	€	

Crèdits	-	Treball	de	fi	de	Grau	 85€/crèdit	 2.040	€	

Extensió	matrícula		 116	€	

Total	
2.707	€	
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4. Aspectes legals 

Aquest projecte és propietat intel·lectual de l’autora Aïda Muncunill Martínez i està sota la 

llicència de Creative Commons, la qual permet la generació d’obres derivades, copies i la 

distribució de l’obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials i se’n reconegui l’autoria. 

 

     

 


