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Introducció

El disseny de personatges és un dels pilars de la conceptualització artística i un
dels elements fonamentals a l’hora d’elaborar el guió i la història d’un audiovisual,
principalment, el de l’animació.

En aquesta segona unitat, “Principis de dibuix”, del mòdul Disseny i dibuix i
modelatge per a animació, aprendrem les bases del dibuix aplicades principalment
a la caracterització i construcció d’un personatge, des de la representació de la
figura humana, passant per l’anatomia, la contextualització i la posada en escena
en l’espai aplicant la geometria descriptiva –principalment la perspectiva– i tots
els elements complementaris que ens permetin entendre millor el personatge.

A l’apartat “La figura humana” aprendrem tot el que hem de saber sobre la
representació del cos humà, és a dir, sobre els diferents cànons aplicats al llarg
de la història de l’art, l’estudi de l’anatomia humana i la construcció pas a pas
de les proporcions de la figura humana, per després poder aplicar-ho al dibuix en
moviment.

En el segon apartat de la unitat, “Creació d’escenaris i fons”, veurem quins són
els elements que organitzen la geometria i la construcció de l’espai bidimensional i
tridimensional. Parlarem dels diferents tipus de perspectives al llarg de la història i
veurem com s’apliquen segons quin tipus de representació es necessita. Establirem
els principis per construir els objectes tridimensionals a partir dels elements
bidimensionals, com són la planta i l’alçat. Veurem les diferents convencions per
acotar i representar un objecte en axonometria. I finalment veurem la manera de
construir les diferents perspectives tant axonomètriques com còniques.

En el tercer apartat de la unitat,“Elaboració del concept art”, veurem el proce-
diment de conceptualitzar i caracteritzar un personatge. Parlarem dels diferents
tipus d’arquetips utilitzats per la construcció d’un personatge. També veurem els
diferents tipus d’estereotips i com arribar a fer un prototip de personatge per a
la nostra història. Repassarem tots els diferents fulls necessaris per a la creació
d’un manual d’estil per a la bíblia d’animació, principalment els que defineixen
els personatges, com són el full de construcció i el full de gir del personatge. I,
finalment, veurem com s’ha de dissenyar l’espai perquè ens ajudi a contextualitzar
els personatges i els escenaris, i que ens servirà com a fons dins de la nostra
animació.

Per treballar aquesta unitat és necessari complementar les explicacions textuals
dels continguts amb els vídeos referenciats en els enllaços, que permeten apropar-
se de manera gràfica i visual als conceptes que es tracten. De la mateixa manera,
és convenient fer les activitats i exercicis d’autoavaluació que es proposen en cada
apartat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Dissenya i crea personatges, escenaris i attrezzo per a animació, valorant la
utilització de diferents mètodes plàstics i tecnològics.

• Decideix el mètode bàsic que s’ha d’utilitzar (tipologia de línies, nivell de
concreció o abstracció i proporcionalitat, entre d’altres), per al disseny de
personatges, escenaris i attrezzo adequats per a un projecte d’animació, a
partir de l’anàlisi dels seus requeriments i de l’estudi d’esbossos i dissenys
de diferents autors.

• Decideix els materials que s’utilitzaran, a partir de la valoració de la seva
idoneïtat per a cada disseny, en funció de les característiques del projecte.

• Realitza esbossos a llapis i per ordinador figurativament recognoscibles de
personatges, escenaris i elements d’attrezzo, a partir de la interpretació dels
conceptes proposats en el projecte.

• Realitza versions en diferents estils de dibuixos de personatges, escenaris
i elements d’attrezzo d’acord amb els valors expressius, descriptius i
dramàtics especificats en el guió literari i a la bíblia de personatges.

• Representa tridimensionalment els esbossos, respectant les proporcions i els
acabats dels dibuixos originals en diferents materials modelables (plastilina,
argila, pasta de paper o d’altres).

• Elabora els dissenys amb diferents eines plàstiques materials o per ordina-
dor, optimitzant els recursos gràfics i fonts disponibles i adequant-se a la
dimensió del projecte.

2. Defineix l’aspecte visual final de l’animació, valorant la utilització de les eines
plàstiques materials i/o virtuals necessàries.

• Realitza informes de comparació de trames argumentals amb el seu aspecte
visual, a partir de l’anàlisi de diferents productes d’animació.

• Relaciona els personatges, el vestuari, els decorats i les expressions amb els
possibles targets de públic, i en recull els resultats en un dossier.

• Realitza un estudi estadístic de colors, expressions, trets, vestuari i decorats
assignats a diferents narracions, mitjançant la realització d’un test amb
diferents públics de l’entorn proper a l’aula.

• Defineix els aspectes visuals concrets d’un projecte d’animació determinat
i categoritza subjectivament la seva importància en un dossier.
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• Realitza la incorporació dels aspectes visuals prèviament estudiats en un
conjunt d’imatges representatives del producte acabat.

• Defineix les escales, diferents actituds, expressions i indicacions necessàries
per al modelatge, mitjançant l’elaboració de fulls de model i fulls de gir dels
personatges.

• Descriu les característiques de cada element visual i la il·luminació de cada
seqüència, i pinta físicament o virtualment els estudis de color definitius.

• Realitza l’ajust dels recursos disponibles i mitjans d’exhibició, reproducció
i publicació, i elabora les cartes de color.
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Hieràtic fa referència a
l’absència d’expressivitat,
que no deixa entreveure cap
sentiment; es mostra sever i
solemne.

1. La figura humana

La representació de la figura humana ha evolucionat de manera paral·lela a les
tècniques artístiques, però hi ha hagut altres factors que han influït en la forma
d’entendre-la, idealitzar-la i representar-la.

Les primeres representacions artístiques de l’ésser humà conegudes tendeixen a
relacionar-lo amb la naturalesa o les seves funcions socials. L’home es relaciona
amb les feines diàries, la caça i l’agricultura, i la dona amb el manteniment de la
llar i la fertilitat, i es tendeix a idealitzar els atributs corporals amb la funció que
cada individu desenvolupa en la societat.

Les figures humanes al període neolític

Són figures de dones de rostre imprecís i amb una forta exageració de les parts del cos
(ventre engruixat, pits grossos i cames obeses). Aquesta imatge de la dona grossa que
està completament nua també era usual en les escultures egípcies, gregues i babilòniques
del període neolític.

La Venus de Willendorf és una
estàtua petita antropomòrfica del
període neolític. Font: Matthias
Kabel (Wikipedia)

Els egipcis comencen a relacionar la representació humana amb motius religiosos,
en què associen déus amb homes, i representen la figura humana amb una part del
cos de manera frontal, i d’altres de perfil, com les cames. El resultat que se n’obté
és bastant pla i bidimensional. A l’antiga Grècia van passar d’una representació
més hieràtica a una més natural i fidel a les proporcions humanes.

La dama d’Auxerre és una estàtua de
l’època arcaica grega, del 640 dC.
Font: Jastrow (Wikipedia)

L’època romànica pràcticament es limita a representacions divines, i deixa de
relacionar l’home amb la naturalesa, que passa a un segon pla o directament
desapareix. Les formes es tornen planes i rudimentàries, i es vol destacar allò
que és espiritual per sobre del que és real. Es tendeix a una idealització de l’ésser
humà, preocupats per la simbologia, pel missatge transmès. Un exemple el tenim
a la representació de la Majestat Batlló de la Garrotxa, en què la figura de Crist es
torna més plana i inexpressiva.

Majestat Batlló. Font: imatges
d’iconografia (Flickr)

En les representacions artístiques del Gòtic, la naturalesa i l’arquitectura, jun-
tament amb l’home, prenen un paper rellevant. Desapareixen les línies negres
i l’home adquireix un altre cop realisme, sempre emmarcat en entorns idíl·lics
i escenografies. En escultura es busca l’expressivitat dels rostres, motivats per
diferents sentiments com el dolor, l’angoixa o l’alegria.

En el Renaixement torna a buscar-se la perfecció en les formes i en les proporci-
ons, però afegint-hi el protagonisme de la naturalesa i de l’escenografia. La bellesa
torna a ser prioritària i la profanitat no està renyida amb el sagrat. La perfecció
està en cadascun dels detalls.

El naixement de Venus (1484), de Sandro Botticelli, és un bon exemple d’aquesta
recerca de la perfecció i estilització de la figura humana seguint les proporcions
àuries (vegeu la figura 1.1).
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Figura 1.1. “Naixement de Venus”, de Botticelli

Font: Wikipedia

Al Barroc la perfecció idealitzada comença a ser substituïda per un realisme
que, en lloc d’amagar els defectes, busca realçar-los i fer representacions més
terrenals i creïbles. En les obres pictòriques la llum s’atenua i crea un efecte
lúgubre i turmentat, provocat per la incertesa religiosa de l’època. El cos
humà té proporcions més reals, fins i tot caricaturesques. Una mostra pictòrica
d’això la tenim en l’obra Crist crucificat (1631), de Diego Velázquez, en què la
representació de Crist és molt més propera i natural que en altres èpoques, i s’hi
accentua la tridimensionalitat gràcies al clarobscur (vegeu la figura 1.2).

Figura 1.2. “Crist crucificat”, de Velázquez

Font: Wikipedia

El clarobscur

El clarobscur (en italià, chiaroscuro) és una tècnica pictòrica basada en la perspectiva
espacial obtinguda amb el joc de contrastos entre la llum i l’ombra. Mitjançant l’ús de
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contrastos acusats entre els volums il·luminats i els volums enfosquits, s’aconsegueix
destacar d’una manera més efectiva alguns elements d’un quadre.

Inicialment, va ser desenvolupada pels pintors flamencs i italians del Renaixement, però la
tècnica assoliria la seva maduresa en el Barroc, en especial amb Caravaggio, i donaria lloc
a l’estil anomenat tenebrisme.

L’art avantguardista utilitza tècniques de representació més heterogènies, i es
distingeix entre les que volen captar la imatge de l’home i les que volen estudiar-
ne l’essència. La llibertat de representació de la figura de l’ésser humà és deguda
al deslligament de l’art de la religió, a la representació d’allò que és terrenal.

"Les demoiselles d’Avignon", obra de
Pablo Picasso, màxim exponent del
cubisme. Font: Museu d’Art Modern
de Nova York (Wikipedia).

Els diferents corrents artístics demostren que el cos humà pot ser entès des de
diferents perspectives, que poden ser compatibles. Una mostra d’això és el
trencament del punt de vista únic, com per exemple en les representacions cubistes
de principis del segle XX o en els corrents hiperrealistes, en què la precisió del
detall de les seves obres va més enllà de la fidelitat fotogràfica. Una mostra
d’aquest tipus d’obra el trobem en les escultures de Ron Mueck, com per exemple
l’Home Salvatge. Aquesta obra té com a característica principal la fidelitat de
representació de la figura juntament amb l’escala de l’escultura desconcertant a
l’espectador per la seva gran dimensió (vegeu la figura 1.3).

Figura 1.3. Home salvatge

Font: Rae Allen (Flickr)

Veiem que al llarg de la història de l’art, en línies generals, es pot apreciar un canvi
en el grau d’iconicitat. Les representacions de la figura humana passen d’una
iconicitat totalment simbòlica a la representació més fidedigna de les últimes
escultures hiperrealistes, de fibra de vidre o silicona. A la figura 1.4 podeu veure
un diagrama de la representació de la dona des d’una figura totalment simbòlica
(la Venus de Lespugue), en un extrem, fins a una escultura més fidel, en l’altre.
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Figura 1.4. Grau d’iconicitat

Actualment la moda, la publicitat i altres mitjans són els encarregats de configu-
rar el concepte de la figura i la proporció en funció de la idealització d’un cànon,
seguint els patrons marcats per la indústria de l’estètica i la moda.

Proporcions característiques de
l’animació japonesa: ulls grossos,

cossos estilitzats. Font: Danny Choo
(Flickr)

De fet, una de les problemàtiques d’avui dia és la gran influència que exerceix
aquesta icona mediatitzada i virtual del cànon de bellesa, que porta a extrems
molt polaritzats: des de l’extrema primesa fins a l’obesitat mòrbida. Aquests
dos extrems són conseqüències de desordres alimentaris per culpa d’una forma
de culte al cos impossible d’emular sense posar en risc la salut de les persones.
També hi destaca l’abús de la cirurgia estètica, que permet modelar el cos per
aproximar-se a aquest cànon, però que genera problemes de salut o conseqüències
al llarg termini.

Les eines de tractament digital de la imatge com Photoshop ajuden sobre manera
a crear aquesta realitat i arriben a límits insospitats. Un exemple d’això el
podeu trobar al següent vídeo, goo.gl/L5hlCZ: mostra la manipulació de la imatge
fotogràfica d’una model en una sessió i com és retocada posteriorment per ajustar-
se a aquest cànon idealitzat.

Per aquest motiu, sorgeixen corrents artístics que es rebelen davant d’aquest fet
mitjançant els formats tradicionals i audiovisuals.

Barbie amb proporcions humanes

https://goo.gl/L5hlCZ
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Cosmogonia fa referència a
una doctrina de caràcter
mític, religiós, filosòfic o, en
general, de caràcter
precientífic sobre l’origen i
la formació de l’univers.

La influència de les nines en la infància de les nenes ha provocat una desvirtualització
del model de cos real. Algunes persones han portat el cas a l’extrem, com és la famosa
Barbie humana, Valeria Lukyanova, sotmesa a diverses operacions estètiques per ser la
viva imatge de la nina Barbie. L’artista digital Nickolay Lamm fa una reflexió sobre aquest
tipus d’idealització estètica creant una nina basada en mesures antropomètriques.

Per realitzar una nina de bellesa i mesures similars al de la dona mitjana, Lamm va estudiar
l’alçada i les proporcions de les noies de 19 anys nord-americanes perquè el seu aspecte
fos fidel al d’una dona real. És a dir, un cos més ample i curt que el de la icònica nina
Barbie. La comparació de les dues nines posa en evidència la idealització tan estilitzada i
irreal de les proporcions predominants de la concepció del cos. Al seu web goo.gl/a0Hfim
podeu trobar l’anàlisi de les diferents proporcions entre les dues nines.

1.1 El cànon

Ja des de les primeres civilitzacions trobem cànons o mètodes de construcció
de la figura humana basats en mesures predeterminades. En augmentar el nivell
evolutiu de les cultures el cànon passa de ser un simple mètode constructiu a ser
el reflex d’una idiosincràsia o una cosmogonia.

Els cànons acceptats en cada cultura responen a l’ordre polític i intel·lectual
que dominaven en aquell moment. Així, al llarg de la història ens trobem
representacions que responen a un cànon simbòlic. Aquest cànon és determinat
per components aliens a l’observació directa del cos, és a dir, és determinat per
condicionaments sociològics, culturals o religiosos. En aquest cas, les relacions
proporcionals són simbòliques; emfatitzen certes parts del cos i en deformen
d’altres.

Es pot veure una mostra d’aquest cànon simbòlic a múltiples estàtues ètniques
de l’Àfrica, on les proporcions no respon a la fidelitat de la figura humana.
Un exemple el trobem a les estàtues que provenen de l’ètnia Fang de Guinea
Equatorial. Aquí el cànon de les proporcions no responen a la fidelitat de la figura
humana.

Estàtua de culte de l’ètnia Fang
(Guinea Equatorial), representant un
guardià, utilitzada per a rituals. Font:
Museu de Brooklyn (Wikipedia).

1.1.1 El cànon modular

El cànon modular sorgeix de la necessitat de crear una fórmula que puguin
reproduir els artesans de la decoració, tant de l’orfebreria com de l’arquitectura,
per mantenir unes proporcions formals perfectes per representar la figura humana.

En les cultures de l’antiguitat, com per exemple en l’egípcia, s’observa que els qui
definien els cànons eren integrants cultes de la societat que determinaven l’estil
artístic i treballaven junts amb els arquitectes, els filòsofs i al servei de les classes
més altes.

Els egipcis, per representar la figura humana, van prendre el puny de la mà com
a unitat de mida. El puny era el mòdul de totes les proporcions, i la representació

https://goo.gl/a0Hfim
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Policlet (490 a 334 aC)
anomenat el Vell, va ser un

escultor grec del segle V aC
nascut a Argos o Sició. És

considerat com un dels
escultors més importants de

l’antiguitat clàssica.

del cos havia de tenir 18 punys d’alçada. Segons aquest mòdul regulador, la cara
havia de mesurar 2 punys, des de les espatlles fins als genolls hi havia d’haver una
longitud de 10 punys, i des dels genolls fins als peus 6 punys. A partir del segle
VII aC, aquesta mesura es va substituir per una de 21 punys, estilitzant més la
figura humana. A la figura 1.5 podeu veure una de les estàtues egípcies del faraó
Micerinos i la seva dona amb la mesura de 18 punys.

Figura 1.5. Estàtua del faraó
Micerinos

Font: Alex Feldstein (Wikipedia)

D’altra banda, els qui duien a terme aquest cànon eren artesans que seguien fór-
mules de com dibuixar “correctament” la figura i no podien inserir modificacions
o correccions pròpies als models. La fidelitat de la reproducció dels cànons estava
lligada a les grans ciutats o centres de poder, i a mesura que ens n’allunyem,
comencem a observar més imprecisions.

El cànon és el model considerat ideal per encaixar i proporcionar la figura
humana. Normalment es parteix de l’alçada del cap com a mida bàsica.

1.1.2 El cànon antropomètric

El primer cànon antropomètric el va establir a l’antiga Grècia l’escultor Policlet,
al segle V aC. La mida bàsica o mòdul de referència que utilitzava era l’amplada
de la mà. Durant el Renaixemnt es va canviar aquest mòdul per l’alçada del
cap. El cànon de Policlet mesurava 7 1

2 caps d’alçada. Podeu comprovar-ho a la
reproducció d’una escultura romana de Policlet del Museu Arqueològic Nacional
de Nàpols a la figura 1.6.
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Figura 1.6. Escultura Dorífor

Font: Lan Nguyen (Wikipedia)

El primer cànon artístic de la modernitat desenvolupat a partir d’estudis antro-
pomètrics és el de Leonardo da Vinci, basats en el llibre III, capítol I del tractat
d’arquitectura més antic que es coneix, D’Arquitectura, publicat per l’arquitecte
romà Marco Vitruvi (segle I aC) que, al seu torn, es basava en el cànon d’escultor
Eufranor, deixeble de Policlet. A la figura 1.7 podeu observar les proporcions de
8 caps d’alçada i la relació àuria de les diferents parts del cos que va estudiar
Leonardo.

Figura 1.7. Cànon de Vitrubi
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Michelangelo Buonarroti
(1475-1564) va ser un

escultor, pintor i arquitecte
italià renaixentista

considerat un dels més
grans artistes de la història

tant per les seves escultures
com per les seves pintures i

obres arquitectòniques.

L’altre geni del Renaixement, Miquel Àngel, ens va deixar el seu cànon de la
figura humana. El seu David, que fa referència directa a l’antiguitat, va aconseguir
superar tota l’estatuària antiga coneguda i va arribar al cim del classicisme amb la
seva precisió anatòmica. A la figura 1.8 podeu veure la mesura de 8 caps d’alçada
seguint les mides establertes pels escultors de l’època hel·lenística.

Figura 1.8. Escultura del “David”, de
Miquel Àngel

Font: Livioandronico2013 (Wikipedia)

’Contrapposto’

Durant el Renaixement va ser molt utilitzada la posició del contrapposto: el model recolza
el tronc en una cama mentre relaxa l’altra. Aquesta posició també és definida com a posició
de maluc o posició isquiàtica, perquè l’os anomenat isqui, situat al centre de la part inferior
de la pelvis, bascula cap a un costat o l’altre segons si el cos es recolza en una cama o
en l’altra. Aquesta posició també afecta el tòrax i les clavícules, que basculen cap al costat
contrari de la pelvis, i fa inclinar les espatlles i torçar la columna vertebral. Aquesta posició
donava harmonia en la col·locació de les parts del cos amb un cert balanceig.

Un altre geni del Renaixement, considerat com l’artista alemany més important,
va ser Albrecht Dürer. Va fer una síntesi de les figures canòniques germanes i
italianes que va aplicar a una de les seves obres, Adam i Eva (1507), inspirada en
Apol·lo i Venus del classicisme gòtic-renaixentista. El seu cànon, amb la mesura
de 9 caps d’alçada, fa allargar el cos de manera més estilitzada, més propi del
Gòtic que del Renaixement. Podeu comprovar-ho en el quadre de la figura 1.9.
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Figura 1.9. Pintures d’Adam i Eva, d’Albrecht Dürer

Font: Museu del Prado de Madrid (Wikipedia)

Finalment, a principis del segle XX, l’antropòleg Stratz va seleccionar un grup
de persones altes i atlètiques, ben proporcionades, i en va fer una mitjana. Amb
aquest càlcul va determinar que el cànon ideal de la figura humana és de 8 caps
d’alçada per 2 d’amplada. Aquesta és l’alçada ideal. L’alçada d’una figura
normal és de 71

2 , i l’alçada d’una figura heroica (Moisès, Tarzan, Superman, etc.),
més estilitzada, és de 81

2 caps (vegeu la figura figura 1.10).

Figura 1.10. Estàtua de Superman (The
Superman Museum, Illinois)

Font: Dayna (Flickr)

Una manera de sistematitzar els diversos cànons en l’àmbit del disseny i arquitec-
tura el va definir l’arquitecte Le Corbusier, que va desenvolupar el cànon artístic
modular anomenat el modulor, entre els anys 1942 i 1948 (figura 1.11).
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Si voleu tenir més
informació de la proporció

àuria, vegeu l’apartat
“Fonaments de Disseny”
d’aquest mateix mòdul.

Figura 1.11. El modulor

Font: Pedro Varela (Flickr)

El modulor consisteix en un sistema de mesures en què cada magnitud es relaciona
amb les altres en funció de la proporció àuria. Amb aquest sistema va pretendre
normalitzar les mides perquè fos antropomètric, matemàtic i harmònic. A la
figura 1.11 podeu veure la compatibilitat tant en polzades (línies vermelles) com
mètriques (línies blaves), i la relació àuria. Està basat en la mida d’un home d’1,83
metres d’alçada amb el braç estirat, que arriba a 2,26 metres.

Relació de proporció àuria entre
diferents parts del cos, com per

exemple entre la distància del braç i
la mà. Font: Quinn Dombrowski

(Flickr).

De totes maneres, els artistes no utilitzen el cànon com una mesura sistemàtica,
sinó com a referència a l’hora de dibuixar la figura humana.

1.1.3 Proporcions masculines

A l’hora d’elaborar un dibuix del cos humà, hem d’establir les distàncies globals,
és a dir, l’alçada i l’amplada de tot el cos en relació amb l’espai que ocupa.

A la figura 1.12 podeu veure el procés de creació del frontal del cos masculí; es
realitza de la manera següent:

1. Primer (pas “a”), dividim l’espai en una retícula que equival 7 1
2 caps

d’alçada per 2 d’amplada.

2. Després (pas “b”), marquem uns punts de referència que ens serviran per
situar les parts del cos següents:

(a) Cap: oval, centrat entre les dues línies superiors, a la filera 1.
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(b) Espatlles: situat un terç per sota de la primera filera, a la part superior
de la segona, amb una separació horitzontal de l’alçada de dos caps.

(c) Pit: coincideix amb la línia sota la fila 2, i la separació entre tots dos
és igual a l’alçada del cap.

(d) Melic: situat al centre, just a la línia que separa les files 3 i 4.

(e) Colze: se situa a l’altura de la cintura, a la fila 3.

(f) Pubis: situat en el centre del cos humà, és a dir, entre les files 4 i 5.

(g) Genolls: situats just per sota de la cinquena filera, a la part superior
de la sisena.

(h) Turmells: a la línia que tanca la fila 7.

3. Tercer (pas “c”), ajuntem amb línies l’estructura del cos i l’espai que
ocupa, encaixant la figura dintre d’aquestes distàncies i mantenint les
consideracions següents:

(a) Espatlles: són més amples que els malucs.

(b) Cintura: és a l’altura del melic. Té l’amplada d’un cap.

(c) Malucs: són a l’altura del pubis. Tenen una mica més d’un cap
d’amplada.

(d) Braços: en extensió arriben fins a quasi mitja cuixa.

4. Finalment (pas “d”), dibuixem el contorn i la forma de les diverses parts del
cos.

Figura 1.12. Proporcions masculines frontals

Font: Santi Roman

De la mateixa manera, es pot construir el perfil del cos masculí. A la figura 1.13
en podeu comprovar la construcció de la manera següent:

1. Primer (pas “a”), dividim l’espai en una retícula que equival 7 1
2 caps

d’alçada per 2 d’amplada.

2. Després (pas “b”), marquem uns punts de referència que ens serviran per
situar les parts del cos següents:
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(a) Cap: oval, centrat entre les dues línies superiors.
(b) Espatlles: situat un terç per sota de la primera filera, a la part superior

de la segona, i marcant un arc en la primera quadrícula horitzontal.
(c) Pit: coincideix amb la línia sota la fila 2, situat a la segona quadrícula.
(d) Melic: situat a la quarta línia seguint la vertical del pit, just a la que

separa les files 3 i 4.
(e) Pubis: situat al centre del cos humà, és a dir, entre les files 4 i 5.
(f) Genolls: situats just per sota de la cinquena filera, a la part superior

de la sisena.
(g) Turmells: a la línia que tanca la fila 7.

3. Tercer (pas “c”), ajuntem amb línies l’estructura del cos i l’espai que
ocupa, encaixant la figura dintre d’aquestes distàncies i mantenint les
consideracions següents:

(a) Espatlles, natja i panxell: formen un eix vertical.
(b) Braç: queda lleugerament arquejat endavant i estès a l’altura, aproxi-

madament, de mitja cuixa.
(c) Colzes: estan situats una mica per sobre del melic.

4. Finalment (pas “d”), dibuixem el contorn i la forma de les diverses parts del
cos.

Figura 1.13. Proporcions masculines de perfil

Font: Santi Roman

Proporcions del cap

Estudi de les proporcions del cap, de
Leonardo da Vinci. Font: Wikipedia

A l’hora de dibuixar un cap frontal proporcionalment, és important tenir en compte
dos aspectes bàsics:

• la simetria horitzontal

• la posició de cada element que conforma la cara

D’altra banda, les característiques dels elements de la cara masculina en compa-
ració amb les femenines són les següents:
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• Hi predominen les línies rectes.

• Es noten més les entrades del naixement dels cabells.

• Les celles són més gruixudes.

• Les pestanyes són més curtes.

• El nas més recte i tirant a gros.

• La mandíbula és més marcada.

• La boca és més ampla.

A la figura 1.14 podeu veure el procés de construcció frontal d’un cap, que
consisteix en els passos següents:

1. Primer (pas “a”), dividim l’espai en una retícula que segueix una relació de
2,5 d’amplada per 3,5 d’alçada:

(a) En sentit vertical deixem 3 parts a baix, i la meitat restant que quedi a
dalt (línies verdes).

(b) En sentit horitzontal deixem 2 parts al centre, i la meitat que resta, la
partim en dues parts iguals, una a cada costat (línies vermelles).

2. Després (pas “b”), marquem uns punts de referència que ens serviran per
situar les parts del cos següents:

(a) Cap: oval, centrat dins del rectangle.

(b) Ulls: situat a la meitat horitzontal i amb una separació de la distància
d’un altre ull (un terç de l’espai que hi ha entre les línies vermelles).

(c) Nas: coincideix en la tercera línia verda i té una amplada igual que la
distància que hi ha entre les celles.

(d) Boca: situat en el centre de la quarta quadrícula, sota el nas. L’ampla-
da del llavi inferior ve donada de la distància de la prolongació vertical
del començament de les ninetes dels ulls.

3. Tercer (pas “c”), ajuntem amb línies l’estructura del cos i l’espai que
ocupa, encaixant la figura dintre d’aquestes distàncies i mantenint les
consideracions següents:

(a) Orelles: se situen a l’altura de les celles i el nas, sobresortint de l’oval
general.

(b) Cabells: són a l’altura de la línia superior verda, que marca el
naixement dels cabells. El pentinat pot ser més o menys voluminós.

4. Finalment (pas “d”), dibuixem el contorn i la forma de les diverses parts de
la cara i del cap.
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Figura 1.14. Proporcions frontals de la cara

Font: Santi Roman

Estudi de diferents variacions de les
proporcions del cap realitzat per

Albrecht Dürer. Font: National Library
of Medicine.

A la figura 1.15 podeu veure el procés de construcció per dibuixar un cap de perfil
proporcionalment; consisteix en els passos següents:

1. Primer (pas “a”), dividim l’espai en una retícula que segueix una relació de
2 d’amplada per 3,5 d’alçada:

(a) En sentit vertical 3,5 parts (línies verdes).

(b) En sentit horitzontal 2 parts (línies vermelles). Afegim una altra línia
obtinguda de la divisió d’un terç de l’espai de l’esquerra (línia taronja).

2. Després (pas “b”), marquem uns punts de referència que ens serviran per
situar les parts del cos següents:

(a) Cap: cercle centrat, contingut en la part superior del rectangle.

(b) Ull: situat a la meitat horitzontal i amb una amplada igual a l’espai
que hi ha entre la línia vermella i la taronja.

(c) Cella: se situa en la segona línia verda, a sobre de l’ull.

(d) Nas: coincideix en la tercera línia verda, sobresortint lleugerament del
rectangle.

(e) Boca: situada en la quarta quadrícula sota el nas. L’amplada del llavi
inferior ve donada per la distància de la prolongació vertical de l’ull
(línia taronja).

(f) Orella: va des de la línia de les celles fins a la del nas, situada a la
dreta de la meitat vertical del rectangle general.

3. Tercer (pas “c”), ajuntem amb línies l’estructura del cos amb l’espai que
ocupa, encaixant la figura dintre d’aquestes distàncies i mantenint les
consideracions següents:

(a) Cabells: són a l’altura de la línia superior verda, que marca el
naixement dels cabells. El pentinat pot ser més o menys voluminós.

4. Finalment (pas “d”), dibuixem el contorn i la forma de les diverses parts de
la cara i del cap.
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Figura 1.15. Proporcions de la cara de perfil

Font: Santi Roman

1.1.4 Proporcions femenines

A l’hora de dibuixar el cos femení, es poden observar les següents diferències
respecte al masculí: el cos femení és una mica més baix que el masculí (aproxi-
madament uns 10 cm) i té el cap més petit.

A la figura 1.16 podeu veure el procés de creació del frontal del cos femení. Es
realitza de la manera següent:

1. Primer (pas “a”), dividim l’espai en una retícula que equival 7 1
2 caps

d’alçada per 2 d’amplada.

2. Després (pas “b”), marquem uns punts de referència, que en serviran per
situar les parts del cos següents:

(a) Cap: oval, centrat entre les dues línies superiors.

(b) Espatlles: situades un terç per sota de la segona línia, a la filera 2,
amb una separació horitzontal de l’alçada d’un cap i mig.

(c) Pit: situat al capdamunt de la tercera filera, una mica per sota de la
línia que separa les files 2 i 3, i amb una separació entre ells igual a
l’alçada del cap.

(d) Melic: situat al centre, just a la quarta línia, que separa les fileres 3 i
4.

(e) Pubis: situat al centre del cos humà, és a dir, just per sobre de la
cinquena filera.

(f) Malucs: a la mateixa altura que el pubis; en general són iguals o una
mica més amples que les espatlles.

(g) Cintura: a la mateixa altura que el melic, amb l’amplada d’un cap.

(h) Genolls: situats per sota de la sisena línia, a un terç superior de la
filera 6.

(i) Turmells: a l’altura de la penúltima línia, sota la filera 7.

3. Tercer (pas “c”), ajuntem amb línies l’estructura del cos i l’espai que
ocupa, encaixant la figura dintre d’aquestes distàncies i mantenint les
consideracions següents:

(a) Espatlles: són més estretes o igual d’amples que els malucs.
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(b) Cintura: és a l’altura del melic i és més cenyida.

(c) Colzes: estan situats una mica per sobre del melic.

(d) Malucs: són a l’altura del pubis i són més amples que les espatlles.

(e) Braços: en extensió arriben fins a quasi mitja cuixa.

4. Finalment (pas “d”), dibuixem el contorn i la forma de les diverses parts del
cos.

Figura 1.16. Proporcions femenines frontals

Font: Santi Roman

Igualment, es pot construir el perfil del cos femení. A la figura 1.17 podeu
comprovar la seva construcció de la següent manera:

1. Primer (pas “a”), dividim l’espai en una retícula que equival 7 1
2 caps

d’alçada per 2 d’amplada.

2. Després (pas “b”), marquem uns punts de referència que ens servirà per
situar les parts del cos següents:

(a) Cap: cercle, centrat entre les dues línies superiors.

(b) Espatlla: situat un terç per sota de la segona línia, a la filera 2, marcant
un arc en la primera quadrícula horitzontal.

(c) Pit: situat al capdamunt de la tercera filera, una mica per sota de la
línia que separa les files 2 i 3, i a la segona quadrícula.

(d) Colze: una mica per sobre de la quarta línia, a la part baixa de la filera
3.

(e) Melic: situat a la quarta línia seguint la vertical del pit, que separa les
fileres 3 i 4.

(f) Cintura: a la mateixa altura que el melic.

(g) Pubis: situat al centre del cos humà, és a dir, just per sobre de la
cinquena filera.

(h) Genolls: situats per sota de la sisena línia, a un terç superior de la
filera 6.

(i) Turmells: a l’altura de la penúltima línia, sota la filera 7.
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3. Tercer (pas “c”), ajuntem amb línies l’estructura del cos i l’espai que
ocupa, encaixant la figura dintre d’aquestes distàncies i mantenint les
consideracions següents:

(a) Espatlles i panxell: formen un eix vertical.

(b) Pit: té un angle respecte a l’eix vertical de 40º, aproximadament.

(c) Braç: queda lleugerament arquejat endavant més a prop de l’esquena,
i estès arriba quasi a mitja cuixa.

(d) Colzes: estan situats una mica per sobre del melic.

(e) Canell: coincideix a l’altura del pubis.

(f) Cintura: juntament amb els malucs i el pubis, té forma de mongeta.

(g) Natja: sobresurt de l’eix vertical que forma les espatlles i el panxell.

(h) Cames: fan una mena de corba en forma de S.

4. Finalment (pas “d”), dibuixem el contorn i la forma de les diferents parts
del cos.

Figura 1.17. Proporcions femenines en perfil

Font: Santi Roman

Proporcions del cap

A l’hora de dibuixar un cap femení, igual que en la realització d’un de masculí, és
important tenir en compte dos aspectes bàsics:

• la simetria horitzontal.

• la posició de cada element que conforma la cara.

Però també tindrem present altres consideracions. Les característiques dels
elements de la cara femenina, en comparació amb les masculines, són les
següents:

• Hi predominen les línies suaus i corbes.

• El cap és una mica més petit que el de l’home.
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• Les celles són lleugerament altes, fines i llargues.

• Els ulls semblen més grossos, malgrat que tenen la mateixa mida que els
dels homes.

• Les pestanyes són més llargues.

• El nas és petit.

• Els llavis són carnosos.

A la figura 1.18, podeu veure el procés de construcció frontal d’un cap femení,
que consisteix en els passos següents:

1. Primer (pas “a”), dividim l’espai en una retícula que segueix una relació de
2,5 d’amplada per 3,5 d’alçada:

(a) En sentit vertical deixem 3 parts a baix i la meitat restant a dalt (línies
verdes).

(b) En sentit horitzontal deixem 2 parts al centre i la meitat que resta, la
partim en dues parts iguals, una a cada costat (línies vermelles).

2. Després (pas “b”), marquem uns punts de referència, que ens serviran per
situar les parts del cos següents:

(a) Cap: oval, centrat dins del rectangle.

(b) Ulls: situat a la meitat horitzontal i amb una separació de la distància
d’un altre ull (un terç de l’espai que hi ha entre les línies vermelles).

(c) Nas: coincideix a la tercera línia verda i té una amplada igual a la
distància entre les celles.

(d) Boca: situada al centre de la quarta quadrícula sota el nas. L’amplada
del llavi inferior ve donat per distància de la prolongació vertical del
començament de les ninetes dels ulls.

3. Tercer (pas “c”), ajuntem amb línies l’estructura del cos amb l’espai que
ocupa, encaixant la figura dintre d’aquestes distàncies i mantenint les
consideracions següents:

(a) Orelles: se situen a l’alçada de les celles, i el nas sobresortint de l’oval
general.

(b) Cabells: són a l’altura de la línia superior verda, que marca el
naixement dels cabells. El pentinat pot ser més o menys voluminós.

4. Finalment (pas “d”), dibuixem el contorn i la forma de les diverses parts de
la cara del cap.
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Figura 1.18. Proporcions frontals de la cara femenina

Font: Santi Roman

A la figura 1.19, podeu veure el procés de construcció per dibuixar un cap femení
de perfil proporcionalment; consisteix en els passos següents:

1. Primer (pas “a”), dividim l’espai en una retícula que segueix una relació de
2 d’amplada per 3,5 d’alçada:

(a) En sentit vertical 3,5 parts (línies verdes).

(b) En sentit horitzontal 2 parts (línies vermelles). Afegim una línia
més obtinguda per la divisió d’un terç de l’espai de l’esquerra (línia
taronja).

2. Després (pas “b”), marquem uns punts de referència que ens serviran per
situar les parts del cos següents:

(a) Cap: cercle, centrat, contingut en la part superior del rectangle.

(b) Ull: situat a la meitat horitzontal i de la mateixa amplada que l’espai
entre la línia vermella i taronja.

(c) Cella: situada a la segona línia verda, a sobre de l’ull.

(d) Nas: coincideix en la tercera línia verda, sobresortint lleugerament del
rectangle.

(e) Boca: situada a la quarta quadrícula, sota el nas. L’amplada del llavi
inferior ve donada per distància de la prolongació vertical de l’ull (línia
taronja).

(f) Orella: va des de la línia de les celles fins a la del nas, situada a la
dreta de la meitat vertical del rectangle general.

3. Tercer (pas “c”), ajuntem amb línies l’estructura del cos i l’espai que
ocupa, encaixant la figura dintre d’aquestes distàncies i mantenint les
consideracions següents:

(a) Cabells: són a l’altura de la línia superior verda, que marca el
naixement dels cabells. El pentinat pot ser més o menys voluminós.

4. Finalment (pas “d”), dibuixem el contorn i la forma de les diverses parts de
la cara i del cap.
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Figura 1.19. Proporcions de la cara femenina en perfil

Font: Santi Roman

1.1.5 Proporcions dels nens

Les proporcions dels nens estan en constant desenvolupament. Canvien al llarg
de les etapes de creixement. Es pot establir l’aproximació següent:

• 5 caps d’alçada per a nens de dos anys.

• 6 caps d’alçada per a nens de sis anys.

• 7 caps d’alçada per a nens entre els dotze i els quinze anys.

Proporcions del cap d’un nen
dibuixat per Leonardo da Vinci. Font

(Tractat de la pintura).

A la figura 1.20 podeu comprovar les diverses proporcions segons l’edat del nen:

• Proporcions del nen petit de dos anys (figura 1.20a): el centre geomètric
coincideix en el melic i la longitud de les cames és de dos caps d’alçada.

• Proporcions d’un nen de sis anys (figura 1.20b): té el centre geomètric per
sobre del pubis. La longitud de les cames és de més o menys tres caps
d’alçada.

• Proporcions d’un nen entre dotze i els quinze anys (figura 1.20c): la longitud
de les cames és una mica més de tres caps d’alçada.

Figura 1.20. Les proporcions dels nens

Estudi de les proporcions d’un nen,
realitzat per Albrecht Dürer. Font:

(National Library Medicine)

La gran majoria de personatges dels dibuixos animats tenen un cànon similar al
dels nens. Això és producte del públic objectiu al qual va dirigit normalment, ja
que aquest tipus de proporcions responen instintivament i de forma més simpàtica
als nens petits (vegeu la figura 1.21).
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El terme esquelet ve del
vocable grec skeletos, que
significa ‘matèria assecada’.

Figura 1.21. Les proporcions dels perso-
natges animats

Font: Audolina Ines Menese (Wikipedia)

1.2 Anatomia humana

Al final de l’edat mitjana, l’anatomia es va convertir en un assumpte que
connectava les arts amb la religió. A més de científics i becaris mèdics, els
pintors i els escultors estaven particularment interessats en l’anatomia durant el
Renaixement. Artistes com Leonardo o Miquel Àngel, no només van observar
les disseccions com amics becaris, sinó que van ser perseguits pels seus estudis
anatòmics. Aquests estudis descrivien el cos humà amb realisme i el plasmaven
en les seves obres d’art. Tot i que els detalls dels seus dibuixos sovint eren
erronis, eren els primers a reproduir l’interior de manera realista, amb les seves
proporcions naturals. La seva feina va contribuir molt a l’acceptació pública de
l’estudi del cos humà.

Un poc més tardà, el famós anatomista Andreas Vesalius (1514–1564) es va
encoratjar a criticar públicament la pràctica de limitar disseccions anatòmiques
només a animals. Avui és considerat com el fundador d’anatomia científica. En
la seva feina monumental, De fabrica humani corporis (‘El teixit del cos humà’),
va descriure l’anatomia humana basada en la seva experiència i va aconseguir fer
disseccions en públic en teatres anatòmics, que havien estat introduïts en el seu
temps. Els dibuixos, creats pel seu il·lustrador Kalkar, eren, sense precedents, els
més exactes. A més a més, també van tenir una nova qualitat estètica: va mostrar
els cossos dissecats en actituds i poses vitals, els va col·locar en enquadraments
naturals i els va adornar amb objectes diaris.

Estudi d’anatomia humana d’Andrés
Vesalio del seu tractat "De
l’estructura del cos humà en set
llibres" (1543). Font: Wikipedia

Vesalius també va ser el primer a reunir escultures dretes d’ossos humans reals, els
quals va anomenar esquelets. Aquest acte era veritablement revolucionari tenint
en compte que abans no s’utilitzaven els ossos dels difunts amb una altra funció
que no fos la religiosa. En certa forma era retornar-los a la societat.

"La lliçó d’anatomia del Dr. Nicolaes
Tulp" és un quadre del pintor
neerlandès Rembrandt pintat el 1632.
Es tracta d’una pintura que
representa una dissecció d’un cos
humà. Font: Wikipedia.
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’Body Worlds’

Body Worlds (en alemany, Körperwelten) és una exposició itinerant de cossos humans
i parts del cos conservats, que es preparen utilitzant la tècnica de la plastinació per
revelar les estructures anatòmiques internes. El principal promotor i desenvolupador del
projecte és l’anatomista alemany Gunther von Hagens, que és l’inventor de la tècnica
de la plastinació a la fi de 1970 a la Universitat de Heidelberg, a Alemanya. Aquesta
tècnica consisteix a extreure dels òrgans els líquids corporals com l’aigua i els lípids
per mitjà de solvents, com l’acetona freda i tèbia, per després substituir-los per resines
elàstiques de silicona. Per més informació podeu visitar el seu web a l’enllaç següent
www.humanbodies.eu/barcelona-exposicion/.

Imatge: Jugadors de futbol americà de l’exposició ‘Body Worlds’. Font (HumanBodies)

En l’enllaç goo.gl/2dDDZo podeu trobar atles il·lustrats i una galeria d’imatges
de referències de la història de l’anatomia humana.

Per dibuixar la figura humana amb coherència i versemblança és important
conèixer l’anatomia i entendre, no només les formes i els volums, sinó també
el funcionament mecànic del moviment, ja que ens serà de gran ajuda a l’hora
de fer animacions. Per tant, haureu de conèixer les característiques d’allò que el
conforma: l’esquelet i els músculs.

1.2.1 L’esquelet

L’esquelet és l’estructura articular d’ossos que ens permet moure i suportar tot
el cos. Els ossos són rígids i destaquen en alguna part del cos quan només els
cobreix la pell. Els músculs són els òrgans que donen forma i volum al cos. Són
més deformables i es dobleguen o s’estiren segons la posició i moviment del cos.

L’esquelet humà és l’estructura òssia dels éssers humans. L’esquelet adult és
format per 206 ossos o més, alguns dels quals són fusionats (com ara els de la
pelvis i els del crani), que es complementen amb els lligaments, tendons, músculs
i cartílags. Fa la funció d’una carcassa que sosté els òrgans, ancora els músculs i
protegeix òrgans, com per exemple el cervell, els pulmons i el cor.

https://www.humanbodies.eu/barcelona-exposicion/
https://goo.gl/2dDDZo
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En un adult, l’esquelet representa un del 30 al 40% del pes total del cos, i al voltant
d’un 22% del pes dels ossos és aigua. L’os més gros del cos humà és el fèmur, i
el més petit, l’estrep, a l’orella interna.

Il·lustració de l’esquelet humà, del
llibre "Tractat de dibuix", de Mariano
Borrell. Font: Wikipedia

L’esquelet principalment té tres funcions:

• Suport. L’esquelet proporciona el marc que suporta el cos i en manté la
forma. La pelvis i els lligaments i músculs associats proporcionen una base
per a les estructures pelvianes. Sense les costelles, els cartílags costals i els
músculs intercostals, els pulmons no podrien funcionar.

• Moviment. Les articulacions entre els ossos permeten el moviment; algu-
nes permeten un ventall més ampli de moviments que d’altres. El moviment
és possible gràcies als músculs de l’esquelet, que estan ancorats en diversos
llocs dels ossos. Els músculs, els ossos i les articulacions constitueixen la
principal mecànica del moviment, i tots ells estan coordinats pel sistema
nerviós.

• Protecció. L’esquelet protegeix molts òrgans vitals:

– El crani protegeix el cervell, els ulls i l’orella mitjana i interna.

– La columna vertebral protegeix la medul·la espinal.

– La caixa toràcica, la columna vertebral i l’estèrnum protegeixen els
pulmons, el cor i els principals vasos sanguinis.

– Les clavícules i les escàpules protegeixen les espatlles.

– L’ílium i la columna vertebral protegeixen els sistemes digestiu i
urogenital, i els malucs.

– La ròtula i el cúbit protegeixen, respectivament, el genoll i el colze.

– Els carps i tarsos protegeixen, respectivament, els canells i els tur-
mells.

A la figura figura 1.22 podeu observar l’esquelet humà amb tots els ossos més
importants.
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Figura 1.22. Esquelet humà

Font: LadyofHats (Wikipedia)

Farem servir l’esquelet per determinar les proporcions així com les línies esque-
màtiques per fer les posicions més dinàmiques en els nostres dibuixos. A la figura
1.23, podeu comprovar la línia de balanceig de la posició.

Figura 1.23. Esquelet humà (línia de balanceig)
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I a la figura 1.24 podeu veure les diferents posicions i la recerca d’equilibri del cos
amb relació al pes. Com més pronunciada sigui la forma de S, més balanceig hi
ha sobre la figura.

Figura 1.24. Esquelet humà (posicions i equilibri)

Per veure com es pot dibuixar la figura partint de l’estructura bàsica, podeu veure
el vídeo següent:

https://www.youtube.com/embed/o-oGMEPoxuQ?controls=1

1.2.2 La musculatura

Per sobre de l’estructura òssia ens trobem els músculs, que protegeixen els òrgans
vitals i ens permeten moure’ns gràcies a la transformació de l’energia química en
mecànica. Les principals funcions dels músculs són les següents:

• Realitzar els moviments del cos.

• Donar estabilitat articular.

• Ajudar a mantenir la postura corporal oposant-se a la força de la gravetat.

• Ajudar a mantenir la temperatura corporal.

• Formar part d’estructures i òrgans molt importants com el cor i les parets
dels vasos.

Fragment dels frescos de la Capella
Sixtina, de Miquel Àngel, que
representen amb precisió tota la
musculatura de la figura.

El múscul és l’òrgan amb més adaptabilitat. Es pot modificar més que cap altre
òrgan tant de contingut com de forma. Gràcies a l’entrenament, el múscul que

https://www.youtube.com/embed/o-oGMEPoxuQ?controls=1
https://www.youtube.com/embed/o-oGMEPoxuQ?controls=1
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pateix una atròfia severa es pot tornar a reforçar-se en poc temps i, de la mateixa
manera, el desús l’atrofia i el porta a una disminució de la mida i de força.

Estudi dels músculs de la part del
tors de l’anatomia humana. Font:

Häggström, Mikael (WikiJournal of
Medicine).

A la figura figura 1.25 podeu veure els principals músculs del cos d’un home.

Figura 1.25. Sistema muscular de l’home

Font: Escola Mas Prats

Un exemple el podeu observar en el músculs de les espatlles, un dels sistemes més
complexos a l’hora de dibuixar perquè implica tota una sèrie de músculs lligats
entre si, que permeten un moviment rotatori bastant ampli. A la figura 1.26 podeu
veure les espatlles en posició relaxada. Quan el braç està aixecat les àrees de color
vermell representen la contracció i l’estirament dels músculs. En canvi, les àrees
que estan pintades de blau són les que es mantenen sense cap doblegament.

Figura 1.26. Espatlles

A la figura 1.27 podeu veure un exemple de parts de la musculatura del cos,
concretament, de les extremitats.
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La topologia és la disposició
dels vèrtexs, arestes i cares,
així com els diferents
elements a l’espai que
donen forma a la malla 3D.

Figura 1.27. Parts del cos

A la figura 1.28 podeu veure les diferents parts dels músculs del cap, que ens
serviran de referència sobretot per a la topologia de la malla a l’hora de modelar
el cap.

Figura 1.28. Músculs del cap
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Culturisme

El culturisme, que consisteix en l’entrenament físic per definir i donar volum als músculs,
permet visualitzar tota la musculatura i resulta molt útil per estudiar-la i dibuixar-la. En
l’enllaç següent podeu trobar una referència virtual que pot ser explorada en tots els seus
angles: goo.gl/usrp2w.

Comparativa de les diferents
proporcions del cos segons el greix

corporal de l’home.

Comparativa de les diferents
proporcions del cos segons el greix

corporal de la dona.

El greix és una capa per sobre de la musculatura que suavitza les formes i amaga
els mateixos músculs. El greix es localitza principalment en certes parts del cos
segons el gènere. A la figura figura 1.29 podeu veure la localització del greix sobre
el cos de l’home i la dona.

Figura 1.29. Localització del greix al cos

A la figura 1.30 tenim una mostra de les diferents posicions, amb la representació
dels grups principals dels músculs de la figura humana. D’altra banda, també
representa la posició neutra, que no mostra intencionalitat expressiva.

https://goo.gl/usrp2w
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Idle (a l’espera)

Idle és un vocable anglès que
significa ‘estar aturat’ o
‘inutilitzat’. En l’àmbit dels
videojocs fa referència a l’estat
d’animació inicial, en què el
jugador no està interactuant amb
l’avatar i, per tant, està a l’espera,
representat amb una animació de
respiració senzilla.

Per més informació sobre
el contrapposto vegeu la
secció “El cànon” d’aquest
mateix apartat.

Figura 1.30. Posició neutra

La posició neutra és una posició més rígida, des del punt de vista artístic, però
molt útil per fer la construcció del nostre personatge per a l’animació, tant 2D
com 3D, ja que la musculatura està més relaxada i, per tant, no hi ha exageració
de volums. Aquesta posició, també anomenada idle, és utilitzada amb una subtil
animació per crear l’estat d’animació inicial en els videojocs.

La figura 1.31 representa la figura muscular, però en posició contrapposto, amb
tot el pes sobre una cama, la inclinació de malucs i espatlles i una petita torsió de
l’esquena en forma de S.

Figura 1.31. ’Contrapposto’

A la figura 1.32 podeu veure una mostra de la figura musculada en posició de torsió
de l’esquena. Això fa que la posició i l’actitud siguin més dinàmiques respecte a
altres posicions, com la neutra o el contrapposto.
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Figura 1.32. Torsions

La figura 1.33 i figura 1.34 representen els principals grups musculars en altres
posicions: des de les més estàtiques, amb la gran majoria de la musculatura més
relaxada, excepte la que suporta el pes del cos; fins a les més dinàmiques, amb
tota la tensió que implica l’acció.

Figura 1.33. Posicions més estàtiques

En l’enllaç human-anatomy-for-artist.com podeu trobar un banc d’imatges de
posicions de persones segons diferents categories: edat, gènere, ètnia...

Figura 1.34. Posicions més dinàmiques

https://www.human-anatomy-for-artist.com
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1.3 Dibuixos en moviment

Per dibuixar una figura en moviment, primer hem de basar-nos en diversos con-
ceptes de base, relacionats directament amb una construcció del cos proporcional
i amb la relació esquelètica-muscular. Una bona manera de dibuixar una figura
és seguir aquests passos:

1. Dibuixar el cap amb la direcció on vulguem que miri el personatge.

2. Assenyalar la direcció del cos amb una línia. Normalment aquesta línia
correspondria a la columna vertebral, però aquesta més aviat assenyala la
direcció global del cos.

3. Assenyalar la direcció de les cames i trobar el peu en què es recolza el pes
del cos.

4. Assenyalar la direcció de les mans.

5. Exagerar la posició tant com sigui possible.

Com es pot observar, en el cas de dibuixar el moviment el que és important és
trobar les diferents direccions cap a les quals es dirigeixen el cos, els braços i
les cames. Són les línies imaginàries que guien la mirada de l’acció i assenyalen
el recorregut de la mirada. Aquestes línies imaginàries es diuen línies d’acció i
normalment es representen amb corbes o arcs (vegeu la figura 1.35).

Figura 1.35. Línies d’acció
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Lairesse (1641-1711), pintor
i teòric holandès d’estil

classicista de l’època
barroca, reconegut pels

seus gravats d’anatomia i
dissenys de decorats

teatrals, especialment.

Una manera ràpida de plantejar el moviment, tenint en compte el temps per
elaborar dels esbossos, és fer només l’esquelet bàsic o l’estructura articular per
poder plantejar la posició, i a partir d’aquí completar el volum que ocupa la nostra
figura.

El teòric Lairesse va il·lustrar amb figures de pal els diferents moviments, segons
quatre categories: de més a menys dinàmiques, simples, actives apassionades o
violentes. Més endavant, altres autors van sistematitzar les figures i van destacar
amb 12 punts les articulacions principals del cos. Posteriorment es van reduir fins
a 5 punts (vegeu la figura 1.36).

Figura 1.36. Figures de pal

Font: Lairesse; de l’obra “Het groot schilderboeck”

Maniquins articulats de diferents
èpoques; des del realitzat per

Albrecht Dürer fins a la versió més
moderna del David de Miquel Àngel.

Una particularitat del cos humà és poder desplaçar-se de forma bípeda i erecta.
Aquest fet suposa que, pràcticament, sempre que una figura estigui en moviment,
recolzarà el seu pes en un dels dos peus (a menys que estigui fent altres moviments,
per exemple, saltant). Així, per definició, una figura serà més dinàmica si recolza
el seu pes en un peu i l’altre pot ser desplaçat (vegeu la figura 1.37). Aquest tipus
de posició s’utilitzarà molt per emfatitzar el dinamisme i l’acció de la figura o
personatge, molt pròpia en el món dels còmics, l’animació o els videojocs.

Per veure el procés de creació de les diferents posicions des de la més estàtica fins
a la més dinàmica, podeu veure el vídeo següent:

https://www.youtube.com/embed/b1nxf5KQ2Js?controls=1

Figura 1.37. Desplaçament

https://www.youtube.com/embed/b1nxf5KQ2Js?controls=1
https://www.youtube.com/embed/b1nxf5KQ2Js?controls=1
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Per més informació sobre
cronofotografia vegeu
l’apartat “Fonaments de
l’animació” del mòdul
Projectes d’animació
audiovisual 2D i 3D.

Desglossament del moviment

Les experiències dels grans fotògrafs i fisiòlegs dels finals del segle XIX van iniciar la
descomposició del moviment a través de la cronofotografia. Aquest procés consisteix en
tota una sèrie de fotografies disparades de forma seqüencial per poder captar les diferents
posicions en la realització dels moviments més bàsics, com ara caminar, saltar, girar...
L’eficàcia d’aquesta iniciativa fa que avui dia ens trobem un ampli catàleg de fotografies
de la figura humana. Actualment, programaris 3D com Poser o Adobe Fuse ens permeten
manipular maniquins virtuals per posicionar la figura humana com vulguem, o fins i tot
animar-los directament.

Imatge: cronofotografia de E. Muybridge (National Media Museum).

Captura del moviment

En aquesta imatge podeu veure uns vestits amb els punts d’articulacions com a referència
per a la captura del moviment. Aquesta tècnica, també coneguda com a motion capture o
mocap , es basa precisament en la captura digital de la ubicació, en un espai tridimensional,
dels punts de les articulacions principals del cos humà.

Font de la imatge: Vazquez88 (Wikipedia).
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Filippo Brunelleschi
(1377-1446) va ser un
artista i arquitecte del
Renaixement italià, conegut
per la seva obra de la
cúpula de la catedral Santa
Maria del Fiore de Florència.

2. Creació d’escenaris i fons

Al llarg de la història, moltes cultures han intentat representar l’espai utilitzant
la perspectiva. Però la seva comprensió com a mètode científic no va arribar
fins al segle XV, a Europa, on s’apliquen els principis geomètrics i òptics aplicats
a la representació. Entre els anys 1417 i 1420, Filippo Brunelleschi va realitzar
una sèrie d’experiments gràcies als quals va descobrir els principis matemàtics
i científics que regeixen la perspectiva. Un d’aquests principis és l‘efecte de
reducció, en què els objectes semblen més petits com més lluny estiguin.

Instrument òptic per entendre la perspectiva

Per realitzar el seu experiment, Brunelleschi va pintar una taula en correcta perspectiva de
la plaça del Baptisteri de Florència, sobre la qual va fer un forat a manera d’espiell, i davant
va situar un mirall. L’observador mira per l’orifici de la taula i, parcialment veu reflectit al
mirall el conjunt del baptisteri, perfectament integrat en el paisatge real. A la imatge podem
veure una reconstrucció de l’experiment amb un model geomètric.

Font de la imatge: Jim Anderson (tectonicablog.com).

Dibuix d’una secció de la cúpula de
Santa Maria del Fiore de Florència
(1436).

Perspectiva és una paraula provinent del llatí perspicere, que vol dir ‘mirar a través
de’; és a dir, fa referència a la il·lusió visual que percep l’observador, que l’ajuda
a determinar la profunditat i situació dels objectes a diferents distàncies.

La perspectiva és un mètode de dibuix per representar un espai
tridimensional sobre una superfície bidimensional. Les tres dimensions són
l’alt, l’ample i el fons. Per això, amb la seva utilització es busca representar
no solament les dimensions tradicionals d’altura i amplària, sinó també el
fons o profunditat.

Uns anys després, el 1435, un altre gran artista del Renaixement italià, Leon
Battista Alberti, va escriure un tractat o llibre dedicat a l’art anomenat De pictura.
En aquesta obra explicava tots els aspectes de la pintura: els tipus, els materials,
els colors, la geometria, etc., i, per descomptat, l’ús correcte de la perspectiva.
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Trobareu més informació
sobre el sistema de la

retícula a l’apartat
“Fonaments del disseny”
d’aquest mateix mòdul.

Leon Battista Alberti
(1404-1472) va ser un

arquitecte italià considerat
com un dels humanistes

més polifacètics i importants
del Renaixement.

Trobareu més informació
sobre la cambra obscura

a l’apartat “Fonaments de
l’animació” del mòdul
Projectes d’animació
audiovisual 2D i 3D.

Leon Battista Alberti defineix la perspectiva com un sistema de representació que
permet traslladar sobre una superfície plana (el quadre) allò que veiem mitjançant
un sistema reticulat.

“Una perspectiva és una finestra oberta a través de la qual es veu l’objecte pintat”.

Leon Alberti (1435). De pictura.

Més tard, els avenços òptics van ser aplicats a la cambra obscura amb un joc
de lents biconvexes que millorava la nitidesa de la imatge, inventat per Giovanni
Battista della Porta. Això va fer proliferar molts dibuixos d’aquell moment, i amb
aquest instrument es va millorar la representació de la perspectiva. Els artistes,
des de Johannes Vermeer a Canaletto, van recórrer a la cambra obscura per captar
la realitat (vegeu la figura 2.1).

Figura 2.1. Esbossos de basílica dels sants Giovanni i Paolo a Venècia, de Canaletto

Font: Wikipedia

La càmera obscura

La càmera obscura és un instrument òptic capaç d’obtenir la projecció plana d’una imatge,
sobre part de la seva superfície interior. Va ser un dispositiu que utilitzaven molts artistes
com ajuda per dibuixar, i un artefacte que va conduir a la invenció de la fotografia. consisteix
en una caixa hermèticament tancada en la que entren els raigs de llum, reflectits pels
objectes de l’exterior, únicament a través d’un petit orifici practicat en una de les seves
parets. L’orifici funciona com una lent convergent i projecta a la paret oposada una imatge
de l’exterior, invertida verticalment i horitzontalment, més petita i amb els colors fidels a la
realitat. Font de la imatge: Wikipedia.
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Si voleu més informació
dels elements compositius
en funció de la simbologia,
vegeu l’apartat de
“Fonaments de disseny”
del mateix mòdul.

2.1 La perspectiva abans del Renaixement

Abans que Brunelleschi i Alberti fessin els seus descobriments, moltes cultures
havien intentat fer servir la perspectiva. Per exemple, els romans van fer servir
la perspectiva aèria, i les figures i els paisatges més llunyans apareixen borrosos
(vegeu la figura 2.2). Era així com el pintor creava la il·lusió de llunyania.

Figura 2.2. Pintura mural de Pom-
peia, “El rapte d’Europa”

Font: Museu Arqueologia de Nàpols

Durant l’edat mitjana, a Europa, els fons de les pintures eren plans i, moltes
vegades, daurats. Les figures es col·locaven unes al costat de les altres, sense
preocupar-se pel fons ni la profunditat que tenien. Podríem anomenar-la perspec-
tiva simbòlica, ja que les mides de les figures anaven en funció de la simbologia
que representava, no tant per la ubicació espacial sinó més aviat per la relació
jeràrquica.

Giotto (Florència, 1267-1337) va ser un dels primers a representar edificis per
crear la sensació de profunditat a les seves obres utilitzant la perspectiva lineal.
A la figura 2.3 podeu veure la primera escena del cicle narratiu dels frescos de la
capella dels Scrovegni.

Figura 2.3. “Joaquim expulsat del tem-
ple”, de Giotto

Font:classconnection (Wikipedia)
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La perspectiva lineal fa
referència a la perspectiva
cònica o projecció amb un

punt de vista.

Esfumat o ’sfumato’

L’esfumat (del vocable italià
sfumato) és una tècnica pictòrica
que s’obté mitjançant l’augment

de diverses capes de pintura
extremadament delicades; fet que
proporciona a la composició uns
contorns imprecisos, així com un

aspecte d’antiguitat i llunyania.

Podeu observar que algunes de les línies que es projecten cap al fons són paral·leles
i d’altres convergeixen en un punt de fuga. Per tant, no segueix del tot les regles
de la perspectiva tal com les utilitzem ara.

2.2 Variacions i subversions de la perspectiva

A partir del Renaixement, els pintors van començar a seguir els descobriments
de Brunelleschi i el tractat d’Alberti. Els fons de les pintures es van omplir
d’edificis (que augmentaven la sensació de profunditat) i de paisatges. A més
de la perspectiva lineal, també es feia servir l’atmosfèrica o aèria. Leonardo da
Vinci va desenvolupar una tècnica especial, anomenada sfumato, que consistia a
difuminar les vores de les figures i els contorns del paisatge per tal de crear la
sensació de profunditat (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. “La verge i el nen amb santa Anna”,
de Leonardo da Vinci (1510-13; fragment)

Font: York project (Wikipedia)

Per la seva banda, l’anamorfosi o anamorfisme consisteix en una deformació
reversible d’una imatge produïda mitjançant un procediment òptic (com per
exemple utilitzant un mirall corb) o a través d’un procediment matemàtic. És un
efecte de la perspectiva utilitzat en art per forçar a l’observador a un determinat
punt de vista preestablert o privilegiat, des del qual l’element pren una forma
proporcionada i clara. L’anamorfosi va ser un mètode descrit en els estudis de
Piero della Francesca sobre perspectiva.

L’ambaixador (1533), pintura d’Hans Holbein el Jove, és famosa per contenir a
terra –com a fons– una espectacular anamorfosi, la qual, des d’un punt de vista
oblic, es revela com un crani humà (figura 2.5).
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Trobareu més informació
sobre formats de cinema
a l’apartat “Fonaments de
l’animació” del mòdul
Projectes d’animació
audiovisual 2D i 3D.

L’escorç, provinent de l’italià
scorciare, s’utilitza per fer
referència a un cos no
simplificat en posició
obliqua o perpendicular al
nivell visual.

Figura 2.5. “L’Ambaixador”, de Hans Holbein el Jove (1533)

Font: Jean de Dinteville (Wikispace)

A la figura 2.5 podeu comprovar que és una calavera utilitzant el dors d’una cullera,
de manera que el reflex sobre la superfície corba i reflectora de la cullera corregeix
l’efecte de la perspectiva en la pintura. També podem apreciar la calavera en la
seva proporció correcta utilitzant un mitjà informàtic, deformant –esbiaixant– el
quadre en un angle determinat.

La tècnica de l’anamorfisme ha estat utilitzada àmpliament al cinema, amb
exemples com el Cinemascope: mitjançant lents anamòrfiques es registren imat-
ges comprimides que produeixen una pantalla ampla en ser descomprimides
òpticament durant la projecció.

L’època barroca es caracteritza per utilitzar la perspectiva per representar l’espai
de manera grandiloqüent, fins i tot amb angles poc convencionals. L’escorç és un
dels recursos que més es van utilitzar durant els segles XVI i XVIII per donar la
sensació de profunditat i distorsionar la figura. De fet, gairebé totes les projeccions
impliquen l’escorç, ja que totes les parts d’un objecte representat pateixen una
deformació de les seves proporcions en ser traslladat al pla bidimensional. No
obstant això, és en aquesta època que es posa l’èmfasi en la seva màxima expressió
d’aquesta representació, buscant els angles més rebuscats. La figura 2.6 és un
exemple d’escorç realitzat pel pintor renaixentista Andrea Mantegna, en què es
representa la figura humana des d’un punt de vista ortogonal i frontal.

Figura 2.6. “Lamentació sobre Crist
mort”, A. Mantegna (1480)

Font: Pinacoteca di Brera (Wikipedia)
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’Trompe l’oeil’

El trompe l’oeil (del francès
trompe-l’oeil, ‘engany a l’ull’ o

‘parany davant l’ull’) és una
tècnica pictòrica que intenta
enganyar la vista jugant amb
l’entorn arquitectònic (real o

simulat), la perspectiva,
l’ombreig i altres efectes òptics i
de fingiment. D’aquesta manera,

s’aconsegueix una “realitat
intensificada” o “substitució de

la realitat”.

Una altra de les tècniques que es va fer servir molt durant el Barroc va ser el
trompe l’oeil, artifici que dona la il·lusió d’un espai fictici molt utilitzat en les
decoracions arquitectòniques. A la figura figura 2.7 podeu veure el fresc del Palau
Medici Riccardi, Triomf dels Medici entre els núvols del Mont Olimp (1684-1686),
de Luca Gioardano. Aquesta obra representa diferents al·legories mitològiques
amb la família Medici des d’un punt de vista celeste.

Figura 2.7. “Triomf dels Medici entre els núvols del Mont
Olimp”, L. Giordano (1684-1686)

Font: (Wikipedia)

"The Crevasse" (2008), ’trompe l’oeil’
realitzat al paviment per l’artista

Edgar Mueller, jugant amb la
perspectiva de l’espectador. Font de

la imatge: Natural Math (Flickr).

A partir de finals del segle XIX les coses van començar a canviar, ja que els
pintors van iniciar el camí contrari. Alguns van tornar a la perspectiva plana, com
Paul Cézanne (vegeu la figura 2.8), que reprèn la perspectiva plana col·locant uns
objectes damunt dels altres.

Figura 2.8. “Muntanyes i pujols a Provença”, de Cézan-
ne (1886-1890)

Font: York project (Wikipedia)
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D’altres la van distorsionar, és a dir, van fer servir diversos punts de vista dins
d’un mateix quadre, com André Derain (vegeu la figura 2.9).

Figura 2.9. “Pont de Charing Cross”, de
Derain (1906)

Font: York project (Wikipedia)

Els cubistes, amb Pablo Picasso com a exponent, van superar totalment el sistema
de la perspectiva fent servir diferents punts de vista, no només en l’espai sinó
també en les figures mateixes. A la figura figura 2.10 podeu veure el quadre
Guernica: a part de l’expressivitat i el simbolisme, l’artista ens proposa una nova
manera de representació espacial de les formes. La falta de perspectiva espacial,
l’absència de fons, la síntesi angular en la representació i la visió simultània des
de diferents punts de vista plantegen una ruptura definitiva amb l’art realista o
naturalista hereu del Renaixement italià.

Figura 2.10. “Guernica”, Picasso (1937)

Font: York project (Wikipedia)

Exemple de perspectiva cubista
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Sistema Monge

Gaspard Monge és considerat
l’inventor de la geometria

descriptiva, on el sistema dièdric
segurament és el més important.

També és conegut com a
“sistema Monge” i va ser

desenvolupat per ell mateix en la
seva primera publicació l’any

1799.

Per entendre millor la manera cubista de reordenar l’espai, podem observar aquest dibuix
d’un nu, de Pablo Picasso. Representa la síntesi dels diferents punts de vista en un mateix
espai, trencant el paradigma de la perspectiva. Podem observar el desglossament del nu
en tres angles diferents, en què la suma de tots tres configura el dibuix original.

2.3 Geometria descriptiva

La geometria descriptiva és la que ens permet representar superfícies tridi-
mensionals d’objectes sobre una superfície bidimensional. Tots els sistemes de
representació que s’ocupen de la geometria descriptiva estan basats en mètodes
i teoremes que donen a conèixer les formes geomètriques de figures, de dues o
tres dimensions, sobre un suport pla, denominat pla del quadre o de projecció.
Podem estructurar aquesta geometria en base al sistema de projeccions que empra
o bé en base al seu sistema de representació:

• Pel que fa als sistemes de projeccions:

– projecció cilíndrica ortogonal

– projecció cilíndrica obliqua

– projecció cònica o central

• Pel que fa als sistemes de representació:

– Sistemes mesurables (o de mesura)

∗ sistema dièdric
∗ sistema acotat

– Sistemes perspectius (o de perspectiva):

∗ perspectiva axonomètrica
∗ perspectiva cònica

2.3.1 Sistemes de projecció

En tots els sistemes de representació, la projecció dels objectes sobre el pla del
quadre o de projecció es realitza mitjançant tres elements principals:

• Centre de projecció: és el punt del qual surten tots els rajos projectants, on,
passant pels punts més significatius de l’objecte, fan intersecció amb el pla
del quadre. Aquest pot ser un punt de l’infinit, denominat punt impropi, on
tots els rajos seran paral·lels entre si, o propi, denominat punt de vista (V).

• Rajos projectants: són línies imaginàries que, passant pels vèrtexs o punts
de l’objecte (A, B, C), intersequen sobre el pla del quadre.
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• Pla del quadre: també denominat pla de projecció, és aquell on fan
intersecció els rajos projectants que van formant la projecció de punts de
l’objecte (A’, B’,C’).

Quan els rajos projectants són paral·lels entre si, la projecció és cilíndrica. Aquest
tipus de projecció pot ser de dues classes:

• Projecció cilíndrica ortogonal: els seus rajos projectants són perpendicu-
lars al pla del quadre (vegeu la figura 2.11).

Figura 2.11. Projecció cilíndrica ortogonal

• Projecció cilíndrica obliqua: els rajos projectants són oblics al pla del
quadre o de projecció (vegeu la figura 2.12).

Figura 2.12. Projecció cilíndrica obliqua

• Finalment, si els rajos projectants passen pel punt propi V o punt de vista,
la projecció és cònica o central (vegeu la figura 2.13).

Figura 2.13. Projecció cònica o central
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Visió binocular

La visió binocular és el tipus de
visió en què es fan servir els dos
ulls conjuntament, el cervell ho

processa com una única imatge i
es produeix la il·lusió de la

distància i la profunditat.

2.3.2 Sistemes de representació

Podem dividir els sistemes de representació en dos grans grups, que comparteixen
tipus de projecció:

• Sistemes mesurables (o de mesura). Es caracteritzen per la possibilitat de
poder fer mesuraments directament sobre el dibuix, és a dir, per obtenir-
ne de forma senzilla i ràpida les dimensions i la posició dels objectes.
N’hi ha de dos tipus: els sistemes acotats (com serien, per exemple, els
plànols topogràfics o els plànols fitats) i el sistema dièdric (que projecta
vistes múltiples d’un objecte; la planta, el lateral i l’alçat). L’inconvenient
d’ambdós sistemes és que no es pot apreciar d’un sol cop de vista la forma
i proporcions dels objectes representats (vegeu la taula 2.1).

Taula 2.1. Sistemes mesurables (o de mesura)

Sistemes mesurables Tipus de projecció Exemple

Sistema acotat Cilíndrica ortogonal

Sistema dièdric Cilíndrica ortogonal

• Sistemes perspectius (o de perspectiva). Es caracteritzen per representar
els objectes mitjançant una única projecció i s’hi pot apreciar, d’un sol cop
de vista, la forma i proporcions que tenen. Tenen l’inconvenient de ser més
difícils de fer que els sistemes de mesura, sobretot si comporten el traçat
de grans quantitats de corbes, i de vegades és impossible prendre mesures
directes sobre el dibuix, sobretot quan s’empra la projecció cònica. Aquests
sistemes pretenen representar els objectes com els veuria un observador
situat en una posició particular respecte a l’objecte, cosa que mai no
s’aconsegueix totalment atès que la visió humana és binocular. Els sistemes
perspectius (o de perspectiva) són els següents (en la taula 2.2 poden
apreciar-se les seves característiques fonamentals):

– Perspectiva axonomètrica (empra la projecció ortogonal)

– Perspectiva cònica (empra la projecció cònica)



Disseny, dibuix i modelatge per a animació 53 Principis de dibuix

Taula 2.2. Sistemes perspectius (o de perspectiva)

Sistemes perspectius Tipus de projecció Exemple

Axonomètrica Cilíndrica ortogonal

Cònica Cònica

El sistema dièdric en el modelatge en 3D

Un cas molt pràctic de sistema dièdric apareix quan s’activen les vistes ortogonals dels
programes de modelatge en 3D. En aquest exemple, veiem tres plans ortogonals (top, front
i side) flanquejant la perspectiva cònica de la part superior dreta.

La perspectiva cònica en el modelatge en 3D

La perspectiva cònica i la interacció amb punts de fuga és constant en el modelatge en 3D,
com veiem en aquesta captura feta al programari Maya.

En el següent esquema (figura 2.14) veieu la classificació dels sistemes de
representació referits. Observeu que es poden classificar segons siguin sistemes
de mesura o perspectius, o bé en funcio del tipus de projecció que utilitzen.
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Acotar és indicar mesures
en un dibuix. Els sistemes

de representació més
agraïts d’acotar per la seva

naturalesa són els
mesurables i la perspectiva

axonomètrica.

Figura 2.14. Esquema dels Sistemes de representació

Formes d’acotar una representació

En el món del disseny, l’arquitectura o l’enginyeria, sempre hi ha hagut la
necessitat de dibuixar els objectes per poder-los construir. Això comença amb
una imatge gràfica, el croquis, que consisteix en un dibuix ràpid fet a llapis i a mà
alçada (és a dir, sense estris de dibuix, regles, compàs...), en el qual es detallen
les formes i dimensions de l’objecte seguint la normativa d’acotació (a diferència
de l’esbós, que no les porta). A la figura 2.15, podem veure un exemple d’una
cadira esbossat i acotat per després dibuixar-lo amb el sistema de projecció més
adequat.

Croquis d’una màquina Codex
Antalicius de Leonardo da Vinci.

Font: (wikipedia)

Figura 2.15. De l’esbós fins al dibuix tècnic

Exemple d’un croquis d’una secció
d’un carrer de Nova York. Font:

Sergio Ardila.

El croquis pot fonamentar-se sobretot en representacions dièdriques, axonomètri-
ques o cavalleres, sempre que sigui net i clar, i no ha de tenir gaires línies que
puguin portar a malinterpretar-lo. L’acotació ha de ser clara i ha de proporcionar
les mesures necessàries per garantir la comprensió de l’objecte dibuixat. Aquestes
línies han de tenir unes característiques segons unes convencions de representació.
A la taula 2.3 podeu veure les més habituals, on el gruix i la forma de les línies
indica un atribut del dibuix.
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Taula 2.3. Tipus de línies

Tipus línia Gruix Forma Aplicació

Gruixuda 0,8 - 0,7 Contorns i arestes visibles

Mitjana 0,4 - 0,35 Contorns i arestes no visibles

Fina 0,2 - 0,18 Contorns, arestes, seccions i
tramats. Línies de fita i referència

Eixos

Línies de trencaments

Mixte Línies de tall

Per dibuixar correctament les vistes dels objectes, és convenient que s’apliquin als
croquis aquestes senzilles normes de traçat i acotació.

• Els elements fonamentals d’un croquis són els següents:

– Línies de cota: són línies fines i acaben en dues fletxes.

– Fletxes de cota: són fletxes amb la forma d’un triangle allargat.

– Línies de referència: són línies fines que es tracen, generalment,
perpendiculars als segments que s’han de fitar.

– Xifra de cota: indicació numèrica de la mesura del segment.

• Per acotar correctament, cal tenir en compte una sèrie de normes mínimes:

– Un dibuix ha de tenir totes les cotes necessàries perquè no hi hagi cap
dubte a l’hora d’interpretar-lo.

– Cada element s’ha d’acotar una sola vegada.

– Cada cota s’ha de col·locar en la vista que doni una informació més
clara.

– No s’han de posar més cotes de les necessàries per poder interpretar
el dibuix. Totes les cotes han d’estar expressades en la mateixa unitat.

Dibuix del disseny d’una raqueta amb
totes les acotacions per indicar les
mides que ha de tenir. Font: Howard
Head (Doodles, Drafts and Designs).

A la figura 2.16 podem veure un exemple dels diferents modes d’acotar un objecte.
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Figura 2.16. Exemples d’acotacions

Les acotacions ens permeten tenir unes mesures que després ens serviran per a la
seva construcció bidimensional o tridimensional. Aquestes mesures ens les podem
trobar amplificades o reduïdes en funció de les diferents escales.

L’escala és la relació existent entre les dimensions del dibuix respecte a
la seva dimensió real de l’objecte, moltes vegades expressat com escala =
unitats del dibuix / unitats de la realitat.

L’escala pot ser natural, reduïda o ampliada. Si el numerador d’aquesta fracció
és més gran que el denominador, es tracta d’una escala d’ampliació, i serà de
reducció en cas contrari. L’escala 1:1 correspon a un objecte dibuixat a la seva
grandària real (escala natural). Podeu veure les escales més recomanades en la
següent taula 2.4

Taula 2.4. Escales recomanades

Ampliació 50:1 20:1 10:1 5:1

2:1

Natural 1:1

Reducció 1:2 1:5 1:10 1:20

1:50 1:100 1:200 1:500

1:1.000 1:2.000 1:5.000 1:10.000

Gairebé en tots els programaris, tant vectorials com de 3D, ens trobarem l’opció
de canviar d’escala fàcilment. No obstant això, sí que és important saber quines
són les unitats predeterminades que utilitza cadascun dels programaris per obtenir
l’escala exacta del mateix objecte entre els diversos programaris i, així, mantenir
el flux de treball correcte.
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2.4 Particularitats del sistema dièdric

En el dibuix arquitectònic s’utilitza freqüentment el sistema dièdric per representar
les diverses creacions que es realitzen en l’àmbit de l’arquitectura: edificis
d’habitatges, hospitals, instituts, etc. Arquitectes i dissenyadors fan servir aquest
sistema per la gran precisió i semblança amb la realitat que s’aconsegueix en les
seves representacions i, sobretot, per la informació gràfica i mètrica que aporta
a l’observador.

Si analitzem l’alçat de la figura 2.17, observarem que, a més de mostrar l’aspecte
estètic i funcional que formen els elements arquitectònics de la façana de l’església
(finestres, portes, cornises...), ens informa de les alçades i llargades que tenen.
De la mateixa manera, la planta determina les profunditats i amplàries de la
construcció en general.

Figura 2.17. Plans i alçats del palau de Firouz-Abad

Font: Josef Durm (Wikipedia)

El sistema dièdric és un mètode de representació geomètric dels elements de
l’espai tridimensional sobre un pla. És a dir, és la reducció de les tres dimensions
de l’espai a les dues dimensions del pla, mitjançant una projecció ortogonal sobre
dos plans que es tallen perpendicularment. Per generar les vistes dièdriques, un
dels plans s’abat sobre el segon (vegeu la figura 2.18).



Disseny, dibuix i modelatge per a animació 58 Principis de dibuix

L’abatiment és el moviment
de rotació que porta un pla i
les figures que conté sobre

un altre pla.

L’eix de la rotació és la recta
d’intersecció dels dos plans.

Figura 2.18. Plans dièdrics

Aquest mètode gràfic de representació consisteix a obtenir la imatge d’un objecte
(en planta i alçat) mitjançant la projecció de rajos perpendiculars a dos plans princi-
pals de projecció: horitzontal (PH) i vertical (PV). L’objecte queda representat per
la seva vista frontal (projecció en el pla vertical) i la seva vista superior (projecció
en el pla horitzontal); també es pot representar la seva vista lateral com a projecció
auxiliar. Si es prescindeix de la línia de terra, es denomina sistema dièdric directe.
Podeu veure’n el procediment en aquest vídeo:

https://www.youtube.com/embed/vXj0GOdSuWE?controls=1

A la figura 2.19 podeu comprovar com el mateix objecte està representat en
els sis plans de projecció procedents de les sis cares del cub. Al costat es pot
veure el desplegament de les diferents vistes ortogràfiques amb les projeccions
perpendiculars del pla.

Figura 2.19. Vistes ortogràfiques

En el desplegament pot haver-hi variacions segons si és el sistema europeu o
americà, però tots dos mantenen les vistes principals en les mateixes posicions,
que són principalment les següents:

• alçat (des d’un costat)

• planta (des d’alt)

• secció (frontal)

https://www.youtube.com/embed/vXj0GOdSuWE?controls=1
https://www.youtube.com/embed/vXj0GOdSuWE?controls=1
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Vegeu com es fa el
modelatge a les unitats
“Tècniques de modelatge I
i II”, d’aquest mateix
mòdul.

Vegeu el mapa de
coordenades UV en la
unitat “Mapatge UV” dintre
del mòdul Color,
il·luminació i acabats 2D i
3D.

En les vistes es corresponen les alçades, les amplades i les profunditats. En
cadascuna de les diferents vistes han de quedar representades totes les arestes de
l’objecte. Les arestes que queden amagades reben el nom d’arestes ocultes i es
representen amb una línia discontínua.

En l’àmbit del 3D, sobretot en el modelatge, tant per a la construcció d’escenaris
com d’objectes, necessitarem aquestes vistes ortogràfiques, principalment planta
i alçat, per tenir les referències de les mides de l’objecte que s’ha de modelar.
Haurem d’ajustar molt bé l’escala a l’inici de les nostres vistes (totes han de
tenir la mateixa mida), perquè és molt fàcil desvirtualitzar les proporcions amb
escales diferents mentre es modela en 3D (vegeu la figura 2.20). De fet, com que
la visualització de les vistes manté les mides a escala, és molt més fàcil ajustar-les
aquí amb precisió que no pas quan estan projectades, com en la perspectiva.

Figura 2.20. Vistes ortogràfiques i perspectiva dintre d’un programari de 3D

Una altra aplicació d’aquest tipus de representació en l’àmbit del 3D és la realit-
zació de les textures en un mapa de coordenades. Consisteix en el desplegament
de les cares dels polígons de les figures tridimensionals en un pla bidimensional
per poder configurar aquests mapes (UV) i facilitar el procés de pintar les textures
dels objectes 3D.

Coordenades UV d’una figura en 3D
en un programari com el Maya. Font:
Google.

A la figura 2.21 podeu trobar un exemple de les diferents vistes ortogràfiques
en un programari 3D: top (planta), front (frontal) i side (perfil), i la vista de la
perspectiva. Al seu costat, hi ha el desplegament de cada projecció en un pla
bidimensional, per poder pintar o assignar una textura a cada una de les cares del
polígon.
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Figura 2.21. Mapes de coordenades

2.5 Particularitats de la perspectiva axonomètrica

A l’època barroca es té la necessitat de representar els territoris i totes les
instal·lacions dels estats absolutistes, tant civils com militars, i això requereix
noves tècniques de dibuix. La cartografia, que s’ocupa de la representació de la
superfície del planeta, es perfecciona aconseguint nivells molt alts de precisió i
concreció gràfica (figura 2.22).

Figura 2.22. Port de Barcelona, 1645

Representació descriptiva del port amb una llegenda per identificar els elements amb més precisió

Els enginyers militars, per raons estratègiques, són els encarregats d’elaborar els
mapes. Per fer-ho recorren a l’axonometria obliqua.

Mitjançant la perspectiva militar es pot obtenir el dibuix tridimensional d’edificis,
fortificacions, etc., a partir d’una planta i prenent altures proporcionals a les reals
de cada punt representat.

Normalment per expressar el relleu del terreny es recorre a la utilització del
clarobscur, el color i les ombres. Els edificis i punts estratègics es determinen
mitjançant nombres o lletres, i es remet a una breu decisió situada en la part
esquerra o inferior del plànol.

Tots aquests avenços, tant en les eines com en les noves maneres de representar,
ens porten a descriure la perspectiva axonomètrica. El sistema axonomètric té
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Triedre fa referència a
l’angle d’un políedre que
conté tres cares formades
per tres superfícies que
s’intersequen
ortogonalment.

Coeficient de reducció

El coeficient de reducció
consisteix en la relació que
s’estableix entre la magnitud de
l’eix projectat i el valor del
cosinus de l’angle que forma
entre els eixos.

com a base de referència un triedre trirectangle. Aquest triedre està format per
tres plànols que són perpendiculars entre si. Per representar un objecte en aquest
sistema, se l’ha de situar dins de l’espai que comprèn el triedre, amb una projecció
cilíndrica sobre el pla de representació (PQ). D’aquesta manera obtindrem una
imatge en perspectiva del sòlid, a més de la representació de les tres arestes o
eixos del triedre (x, y i z) (vegeu la figura 2.23).

Figura 2.23. Sistema axonomètric

Com s’aprecia en la figura, la imatge del cub s’ha obtingut en aplicar el procés
descrit anteriorment. No obstant això, el poliedre està definit amb prou precisió per
comprendre la seva configuració volumètrica i les seves característiques formals.

El sistema axonomètric està conformat per dos grans blocs de perspectives
axonomètriques:

• L’axonometria ortogonal, que es denomina així per estar basada en una
projecció cilíndrica ortogonal.

• L’axonometria obliqua, que es fonamenta en una projecció cilíndrica obli-
qua.

2.5.1 Axonometria ortogonal (isomètrica, dimètrica i trimètrica)

L’axonometria ortogonal consisteix en un sistema de representació gràfica basada
en les projeccions en paral·leles cilíndriques per traslladar un objecte tridimensio-
nal a un dibuix bidimensional en un pla, anomenat pla de projecció o del quadre.
Aquest sistema consisteix a projectar punts de l’espai contra el pla de projecció
mitjançant rajos de rectes sempre paral·leles entre si.

Aquesta tècnica de representació gràfica s’utilitza en dissenys d’enginyeria
i arquitectura, ja que el seu principal avantatge és que manté les
proporcions relatives de l’objecte representat i es pot mesurar sobre ell
directament. D’aquesta manera es pot reconstruir l’objecte fàcilment a partir
de representacions concretes.
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El terme isomètric prové del
grec i significa ‘igual

mesura’; ja que l’escala de
mesurament és la mateixa
en els tres eixos principals

(x, y, z).

Gràfic que mostra com es traslladen
les mides als eixos mitjançant el

coeficient de reducció.

En projectar els eixos axonomètrics (x, y, z) sobre el pla del dibuix, es formen
els angles. Els valors d’aquests angles seran diferents en funció de la posició que
aquests eixos tinguin respecte al pla. Les diferències d’angles generen les tres
perspectives axonomètriques següents (vegeu la figura 2.24).

Figura 2.24. Axonomètriques

• Perspectiva isomètrica: és la perspectiva en la qual els tres angles són
iguals i el coeficient de reducció és el mateix per als tres eixos. Una
projecció isomètrica és un mètode gràfic de representació, més específica-
ment, una axonomètrica cilíndrica ortogonal. Constitueix una representació
visual d’un objecte tridimensional en dues dimensions, en la qual els tres
eixos ortogonals principals, en projectar-se, formen angles de 120º, i les
dimensions paral·leles a aquests eixos es mesuren en una mateixa escala.
La isometria és una de les formes de projecció utilitzades en dibuix tècnic.
Té l’avantatge de permetre la representació a escala, i l’inconvenient de no
reflectir la disminució aparent de grandària –proporcional a la distància–
que percep l’ull humà.

Isomètric

Videojocs en perspectiva isomètrica

Un cert nombre de videojocs, sobretot del gènere RTS (“estratègia en temps real”, en
anglès), posa en acció els seus personatges utilitzant un punt de vista en perspectiva
isomètrica, o millor dit, en l’argot usual, en “perspectiva 3/4”. Des d’un angle pràctic, això
permet desplaçar els elements gràfics sense modificar la grandària, limitació inevitable per
a ordinadors amb baixa capacitat gràfica.

Imatge: captura de pantalla del videojoc Bos, amb la representació de l’espai en una
perspectiva isomètrica. Font: Bosscreen (Wikipedia).
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• Perspectiva dimètrica: dos angles són iguals i un altre és diferent i, per tant,
hi ha dos coeficients de reducció iguals i un altre de desigual. Els tres eixos
principals (ortogonals) que s’utilitzen per al traçat del dibuix posseeixen
dos angles amb la mateixa amplitud, i el tercer té una amplitud diferent. Els
angles més usuals per a aquesta perspectiva són 105° i 150°.

La construcció de l’escala gràfica és similar al de la projecció isomètrica,
però cal traçar les escales dels coeficients de reducció dels dos eixos
horitzontals. Aquesta perspectiva o projecció és usual per representar peces
més llargues que amples i altes.

Dimètric

• Perspectiva trimètrica: tots els angles són diferents, igual que els coefici-
ents de reducció. La perspectiva trimètrica és una projecció axonomètrica
per representar volums, en la qual l’objecte tridimensional es troba inclinat
pel que fa al pla del quadre o de projecció, de manera que els seus tres eixos
principals experimenten reduccions diferents.

Trimètric

Perspectiva cavallera

La perspectiva cavallera és una variant de la perspectiva axonomètrica que empra
la projecció cilíndrica obliqua. Té la característica que les dues dimensions del
volum que s’han de representar es projecten en veritable magnitud (l’alt i l’ample),
i la tercera (la profunditat) amb un coeficient de reducció. Les dues dimensions
sense distorsió angular amb les seves longituds a escala són l’amplària i alçada
(x, y) mentre que la dimensió que reflecteix la profunditat (z) es redueix en una
proporció determinada. 1:2, 2:3 o 3:4 solen ser els coeficients de reducció més
habituals (vegeu la figura 2.25).

Figura 2.25. Cubs segons diferents coeficients de reducció

Variacions de la perspectiva cavallera
amb diferents eixos i la corresponent
representació d’un cub.

Els eixos x i z formen un angle de 90º, i l’eix y sol tenir 45º (o 135º) respecte als
altres dos. S’adopten, per convenció, angles iguals o múltiples de 30º i 45º; deixant
de banda els de 90º, 180º, 270º i 360º per raons òbvies (vegeu la figura 2.26). Es
pot dibuixar fàcilment un volum a partir d’una vista lateral o alçat, traçant a partir
de cada vèrtex línies paral·leles a y, per reflectir la profunditat del volum.
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Figura 2.26. Eixos segons els diferents angles

Videojocs en perspectiva cavallera

Un cert nombre de videojocs fan servir variants de la perspectiva cavallera, sobretot del
gènere beat ‘em up, també anomenats scrolling fighting games, fighting action games
o, de vegades, brawlers (“busca-raons”). El sistema és idoni per recrear desplaçaments
laterals de llargues distàncies, bo i dotant d’una aparent profunditat i un cert realisme, en
un programari dependent de maquinària de baixa potència.

Imatge: captura de pantalla del videojoc Nekketsu Koha Kunio-kun, amb la representació
de l’espai en una perspectiva isomètrica. Font: Technōs Japan Corp. (Wikipedia).

Aquest tipus de projecció sovint es fa servir perquè és fàcil d’executar, tot i que el
resultat final no dona una imatge tan real com la que s’obtindria amb una projecció
cònica.

Perspectiva militar o planimètrica

La perspectiva militar (o planimètrica), és una variant de la perspectiva cavallera,
que també empra una projecció cilíndrica obliqua, és a dir, un sistema de
representació per mitjà de tres eixos cartesians (x, y, z).

En el dibuix, l’eix z és el vertical, mentre que els altres dos (x, y) formen 90° entre
si, i determina el pla horitzontal (sòl). Normalment, l’eix x es troba a 120° de l’eix
z, mentre que l’eix y es troba a 150° d’aquest eix (vegeu la figura 2.27).

Figura 2.27. Eixos de la perspectiva militar
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Per tenir més informació
sobre el camp de visió
podeu veure l’apartat
“Percepció visual”
d’aquest mateix mòdul.

El principal avantatge és que en el pla horitzontal les distàncies conserven les
seves dimensions i proporcions. En aquest pla, les circumferències es poden traçar
directament perquè no presenten deformació. Les circumferències en els plans
verticals es representen com a el·lipses.

Per fer-ne el dibuix, s’aplica un coeficient de reducció en els eixos cartesians. En
la perspectiva militar l’eix afectat és l’eix z, que presenta una reducció de 3/4. Els
altres dos eixos (x, y) no tenen reducció.

Coeficients de reducció

La perspectiva militar és un sistema de representació hipotètic, ja que l’única
forma perquè els eixos x i z presentin 90 graus només seria possible mirant el
cos des de dalt, i això impediria la possibilitat de veure’n l’alçat de forma natural.

Perspectiva bizantina

La perspectiva bizantina, és una altra variant de la perspectiva cavallera, que també
empra una projecció cilíndrica obliqua, és a dir, un sistema de representació per
mitjà de tres eixos cartesians (x, y, z).

En el dibuix, l’eix z és el vertical, mentre que els altres dos (x, y), formen 90° entre
si i determinen el pla horitzontal (sòl). Normalment, els eixos x i y es troben a 90°
de l’eix z (vegeu la figura 2.28).

Figura 2.28. Eixos de la perspectiva bizantina

Per fer-ne el dibuix, s’aplica un coeficient de reducció en els eixos cartesians. En
la perspectiva bizantina l’eix afectat és l’eix z, que presenta una reducció de 2/3.
Els altres dos eixos (x, y) no tenen reducció. Coeficients de reducció

2.6 Perspectiva cònica

Mentre que en els sistemes dièdric i axonomètric l’observador es troba en l’infinit,
en perspectiva cònica l’observador es pot definir en un punt finit. Per això aquest
és el sistema de representació que reprodueix fidelment, en un pla, les imatges de
l’espai, i amb un resultat molt similar al que percebem realment. En lloc d’utilitzar
projeccions cilíndriques paral·leles, utilitza projeccions còniques, o centrals, que
conflueixen en un punt. Aquest punt és el centre de projecció i també es coneix
com a punt de vista (vegeu la figura 2.29).
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Figura 2.29. Punt de vista dibuixat en dièdric

Representació del punt de vista i els
altres elements per la creació d’una

perspectiva Els elements que intervenen en la realització de la perspectiva cònica són els
següents (vegeu la figura 2.30):

• Pla del quadre (PQ): també anomenat pla de projecció, és el pla vertical;
el pla on dibuixem.

• Pla geometral (PG): és el pla horitzontal corresponent al sòl.

• Pla d’horitzó (PH): és el pla horitzontal situat a l’altura dels ulls.

• Línia de terra (LT): és la intersecció del pla geometral amb el pla del
quadre. També es coneix com a línia de veritables magnituds perquè és
sobre ella on podem mesurar amb l’escala 1:1.

• Línia d’horitzó (LH): és la intersecció del pla d’horitzó amb el pla del
quadre. La distància entre la línia de terra i la línia d’horitzó representa
l’altura de l’observador.

• Punt de vista (V): defineix la posició dels ulls de l’observador. Es
representa abatut sobre el pla del quadre. La distància entre V i LH
representa la distància de l’observador al pla del quadre.

• Punt principal (P): és la projecció ortogonal del punt de vista sobre el pla
del quadre. En la perspectiva cònica frontal serà l’únic punt de fuga.

• Punts mètrics (D, D’): ens serviran per definir profunditats.

• Punt de fuga: punt al qual van a parar totes les rectes que en la realitat són
paral·leles. En la perspectiva cònica frontal hi ha un únic punt de fuga, que
és el punt principal (P).

Imatge distorsionada quan l’angle del
con de visió és molt més ample i la
distància de l’observador (V) al pla

del quadre (PQ) és més curta. Això
fa que les distàncies que hi ha entre
les línies de fuga es comprimeixin i
es distorsioni l’espai. Font: captura

de pantalla s’Agaró
(www.panorama360.es).

Figura 2.30. Plans de representació d’un cub en
cònica
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A la figura 2.31 podeu comprovar com es projecta una línia recta des del pla
geometral fins al pla del quadre o de projecció. Per fer-ho, podem seguir el
procediment següent:

1. Passar una recta perpendicular a l’LT per A i per B.

2. Projectar-es cap al punt principal P.

3. Per obtenir la posició A abatem en 45º a l’LT, des d’aquí projectem als punts
mètrics D o D’ segons el cas. Col·loquem l’alçada sobre l’LT i la projectem
sobre el punt P. La intersecció amb la línia projectada en els punts mètrics
ens donarà la mida projectada de la línia i l’alçada d’A.

4. Un cop obtinguts els dos punts A i B projectats, podem unir-los per crear el
segment recte.

Figura 2.31. Perspectiva d’una recta

En funció d’on col·loquem el punt de vista, és a dir, l’altura de la línia d’horitzó
(LH) i la línia de terra (LT), ens trobarem diferents tipus de vistes: “des de dalt”,
com la vista d’un ocell, o “des de baix”, com la vista de granota (arran de terra) o,
fins i tot, la vista de cel (un contrapicat absolut). A la figura 2.32 podeu comprovar
com queda el mateix cub segons les diferents posicions del punt de vista.
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Figura 2.32. Diferents altures del punt de vista

2.6.1 El punt de fuga

El punt de fuga és aquell punt on van a parar totes les rectes que en la realitat
serien paral·leles. Segons la col·locació de l’objecte davant del pla del quadre o
de projecció i l’angle de visió que abasti l’espai de representació, ens trobarem
diferents perspectives amb alguns punts de fuga. El més habitual són el d’un i dos
punts de fuga, però podem trobar imatges panoràmiques de 360º que poden tenir
fins i tot més de quatre punts de fuga.

Panoràmiques

Una imatge panoràmica és la que mostra un panorama (del grec pan, ‘tot’, i orao, ‘mirar’),
normalment paisatgístic o arquitectònic, i que es distingeix per l’ampli horitzó visual que
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cobreix. La seva elaboració ha anat canviant a través del temps, des dels paisatges
pintats en quadres, passant per la fotografia clàssica i la digital, fins a l’edició o fins i tot
la creació completa d’imatges amb ordinador. Les possibilitats que el desenvolupament
tecnològic brinda a les imatges panoràmiques s’han expandit fins a permetre l’existència
de mons virtuals tridimensionals, en els quals es pot ingressar i desplaçar-se per observar
diferents punts de vista de l’escena, tal com podeu fer amb la Casa Batlló a l’enllaç següent:
goo.gl/n0B9jv.

Imatge: Fotografia panoràmica realitzada a través de l’aplicació del sistema Cardboard,
que permet la captació d’un gir de 360º. Font: elaboració pròpia.

Perspectiva d’un punt de fuga

Aquesta perspectiva, també anomenada frontal, queda definida per la disposició
de l’objecte, que ha de ser de cares paral·leles respecte al pla del quadre o de
projecció (PQ). Així, una de les seves cares ha de ser paral·lela al pla del quadre
o s’hi ha de recolzar, i la seva base ha d’estar recolzada en un pla horitzontal
(PG). Considerant aquesta posició, un grup d’arestes (en les quals es dimensiona
la profunditat) estaran disposades perpendicularment al PQ i, per tant, aniran cap
al punt P; mentre que altres arestes estaran disposades paral·lelament respecte a
aquest pla. En aquest grup s’emmarquen les arestes que es corresponen amb les
dimensions d’alt i ample, amb veritable magnitud (vegeu la figura 2.33).

Captura de la retícula del programari
Illustrator, que facilita la construcció
de la perspectiva d’un punt de fuga.
Es pot configurar a partir dels punts
de fuga, la línia de terra o la línia
d’horitzó, entre d’altres.

Figura 2.33. Un punt de fuga

Perspectiva de dos punts de fuga

Aquesta perspectiva queda definida per la disposició de l’objecte, que ha de ser
de cares obliqües, respecte al pla del quadre o de projecció (PQ), de manera que
les seves cares siguin girades respecte al pla, i la seva base ha d’estar recolzada
en un pla horitzontal (PG). Considerant aquesta posició, un grup d’arestes (en les
quals es dimensiona la profunditat) estaran disposades perpendicularment al PQ
i, per tant, aniran cap al punt F; mentre que altres arestes estaran disposades cap
a l’altre punt F’. En aquest grup s’emmarquen les arestes que es corresponen amb
les dimensions d’alt i ample, amb veritable magnitud (vegeu la figura 2.34).

Captura de la retícula del programari
Illustrator que facilita la construcció
de la perspectiva de dos punts de
fuga. Cada color representa el costat
cap on va les línies de fugues.

https://goo.gl/n0B9jv
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Figura 2.34. Dos punts de fuga

Perspectiva de tres punts de fuga

Aquesta perspectiva queda definida per la disposició de l’objecte, que ha de ser
de cares obliqües respecte al pla del quadre o de projecció (PQ), de manera que
les seves cares siguin girades respecte al pla, i la seva base ha d’estar recolzada
en un pla horitzontal (PG). Considerant aquesta posició, un grup d’arestes (en les
quals es dimensiona la profunditat) estaran disposades perpendicularment al PQ
i, per tant, aniran cap al punt F; mentre que altres arestes estaran disposades cap
a l’ altre punt F’. En aquest cas les línies de l’alçada també aniran cap un punt de
fuga definit a dalt de tot (vegeu la figura 2.35).

Captura de la retícula del programari
Illustrator, que facilita la construcció

de la perspectiva de tres punts de
fuga, on el tercer punt de fuga va cap

avall.

Figura 2.35. Tres punts de fuga
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2.6.2 Dibuix de la perspectiva a mà alçada

A l’hora de dibuixar i enfrontar-nos amb una perspectiva per representar allò que
tenim davant a mà alçada, és a dir, sense les mesures del pla o de l’alçat, hem
d’aplicar el mateix criteri de col·locar els elements geomètrics, perquè ens ajudin
a localitzar tant les línies de referència (LH) com els punts principals (F, P). I
de la mateixa manera que en un dibuix tècnic, hem d’anar projectant les línies,
molt primes i subtils (després s’esborraran) com a referència, per no perdre la
coherència de les línies convergents de la perspectiva. En aquest vídeo veureu
com fer una perspectiva a mà alçada:

https://www.youtube.com/embed/UP9x1322dK8?controls=1

Maneres diferents de prendre
mesures d’un objecte amb el llapis,
indicant amb el polze la distància de
la llargada i l’amplada de l’objecte.

Per una altra banda, per aconseguir donar volum als nostres objectes no només
haurem de tenir en compte la perspectiva, sinó que també haurem de representar la
llum que incideix sobre l’objecte i les seves projeccions d’ombres que posicionen
l’objecte a l’espai.

En el següent vídeo podeu veure un exemple de com es dibuixa un cub en
perspectiva, com es marquen les línies de projeccions per crear la forma de l’ombra
i les valoracions de clarobscur que es fan posteriorment:

https://www.youtube.com/embed/tfD92Q5ngVU?controls=1

https://www.youtube.com/embed/UP9x1322dK8?controls=1
https://www.youtube.com/embed/UP9x1322dK8?controls=1
https://www.youtube.com/embed/tfD92Q5ngVU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/tfD92Q5ngVU?controls=1
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3. Elaboració del ’concept art’

En el món de la producció audiovisual –principalment en pel·lícules, videojocs
i animació–, el concept art s’utilitza per il·lustrar i representar ràpidament els
elements visuals abans de fer la producció. Es tracta de donar una visió clara
i ràpida del producte final als productors i directors.

El disseny conceptual o concept art és la representació visual d’una idea o
concepte.

L’origen d’aquest terme és molt habitual en l’àmbit del disseny industrial, sobretot
l’automobilístic (vegeu la figura 3.1), per a la producció de prototips que encara
no existeixen i, per tant, requereix una recerca i investigació de tots els elements
formals per poder desenvolupar-lo.

Figura 3.1. Croquis futurista del Ferrari Modulo 512-S

Font: Paul Martin (Wikipedia)

’Concept art’ de Gustaf Tenggren per
a la pel·lícula "Blancaneu i els set
nans" de Disney, i el fotograma que
apareix posteriorment a la pel·lícula.
Font: Gustaf Tenggren (Wikipedia).

De fet, qui va popularitzar aquest terme a la indústria de l’animació van ser els
estudis de Disney, que ja l’utilitzaven en la fase de predisseny cap als anys 30,
l’edat daurada de l’animació de les grans produccions, com Blancaneu i els set
nans, Pinotxo o Fantasia.

Un dels aspectes que s’ha de diferenciar entre la il·lustració i el disseny conceptual
és que aquest últim requereix que sigui un procés funcional i iteratiu. Això vol
dir que es desenvolupa en funció del producte final que es vol realitzar i en un
procés de canvi continu amb diferents proves fins a aconseguir la idea que es
vol representar. En aquest punt es definiran diferents metodologies i necessitats,
segons quina sigui la finalitat d’aquest disseny, és a dir, si és per una animació,
còmic, videojoc, pel·lícula, sèrie...

Moltes vegades el concept art es confon amb un art acabat, és a dir, amb la imatge
final o promocional d’una pel·lícula d’animació o videojoc. De fet, aquest és el
resultat de tot un procés d’assaig que comença sense cap imatge definida: comença
amb una sèrie d’esbossos que tantegen la manera de transmetre i representar les
idees, fins a arribar a un resultat definit amb tots els detalls necessaris per a una
il·lustració final. Per exemple, a la figura 3.2 podem veure la diferència del nivell
de detall entre l’inici d’un esbós del protagonista de Big buck bunny i el cartell
promocional de la pel·lícula.
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Figura 3.2. “Big buck bunny” (diferències entre l’esbós i
el resultat final)

Font: Andy Goralczyk (CloudBlender)

Per definir el concepte que es vol representar i transmetre, es necessiten moltes
proves ràpides i moltes variacions per acabar de seleccionar el resultat més adequat.
És per això que el nivell del detall dels dibuixos és molt simplificat. Només quan
ja es té concretada la idea i aprovada per a producció és quan es continua el procés
d’afegir-hi més detalls i polir els dibuixos perquè siguin imatges més completes.
Un exemple d’aquest procés el trobareu a l’enllaç següent tinyurl.com/y62x2cyq,
en el qual es mostra el nivell de detall dels dibuixos segons el temps dedicat a cada
esbós.

Hi ha dos tipus d’artistes conceptuals:

• Aquells que són elegits pel seu estil artístic propi, que després servirà com
a inspiració per al desenvolupament dels personatges i context visual de la
història. Això és més habitual en grans produccions, com l’estudi Pixar, que
treballa amb un elenc d’artistes amb estils diferents, que serviran per crear
un únic estil original per a la pel·lícula. Podeu comprovar a la figura 3.3
els diferents estils i concepts desenvolupats per al personatge d’Edna, de la
pel·lícula Mr. Increïble, de Brad Bird, realitzat per Pixar.

Figura 3.3. Els diferents ’concepts’ del personatge
d’Edna

Font: (http://disneyconceptsandstuff.tumblr.com/)

• Per una altra banda, hi ha els artistes que s’adapten a les exigències d’estil
definit per la productora: tant com a producte de marca, com és el cas de
Disney, o per la versatilitat d’adaptació a diferents tipus d’estils, gèneres o
especialitats, com pot ser per exemple els artistes de l’estudi Grangel.

https://blogs.unity3d.com/es/2015/06/15/making-of-the-blacksmith-concept-and-art-production
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Personatge prové de la
paraula πρóσωπoυ
(prósopon), ‘persona’; terme
d’origen grec que significava
‘màscara d’actor’ o
‘personatge teatral’.

Grangel Studios

Una de les empreses més prestigioses del sector en la creació i desenvolupament de
personatges per al món de l’animació és l’estudi Grangel, fundat pels germans Carlos i
Jordi Grangel. Carlos va començar la seva carrera artística al món del còmic, però quan
l’editorial Bruguera va tancar, va haver d’anar a buscar feina a l’estranger. El 1989 es va
ajuntar a Amblimation, companyia d’animació londinenca dirigida per Steven Spielberg, que
li va donar l’oportunitat de dissenyar els personatges per a la producció Rex, un dinosaure
en Nova York (1993). A partir d’aquí la seva carrera va prendre el vol com a dissenyador de
personatges i es va consagrar en grans produccions com El príncep d’Egipte (1998), Spirit
(2002), Simbad (2003), L’espantataurons (2004), Madagascar (2005), La núvia cadàver
(2005), Kung Fu Panda (2008) i Hotel Transsilvània (2012), entre altres. En la seva
trajectòria podem reconèixer la versatilitat creativa per la varietat d’estils i personatges
creats a les diferents pel·lícules. Podeu veure una mostra de la seva obra a l’enllaç següent:
www.grangelstudio.com.

La finalitat del concept art és el desenvolupament visual de tots els elements
que apareixen al món de la història o narració, que gira entorn d’una premissa
central: el personatge. La creació i caracterització dels personatges conformen
l’eix principal en el qual gira tota la història i el pes narratiu, per aquesta raó és
la part en què es dedica més esforços d’elaboració. El dissenyador de personatges
recull tota la informació possible donada prèviament pel guió sobre les seves
característiques o trets per poder definir-lo visualment.

“La creació d’un bon personatge resulta essencial per a l’èxit del seu guió; sense
personatge no hi ha acció; sense acció no hi ha conflicte; sense conflicte no hi ha història;
sense història no hi ha guió.”

S. Field (1996). El manual del guionista (pàg. 39).

3.1 Caracterització de personatges

La caracterització d’un personatge consisteix en la seva definició conceptual, tant
física com psicològica. Per elaborar aquesta construcció ens basem principalment
en la història, els diferents arquetips i les tipologies de personatges. Un cop
definides aquestes característiques, es concreta l’estil visual, adoptant les formes,
poses, siluetes, colors i detalls que requereixen per crear-ne l’aparença. Es
comença amb una recerca de referències que contextualitzen i donen coherència
a la caracterització del nostre personatge, per adaptar-lo al públic objectiu, en
funció de la combinació de diferents estereotips o de l’estètica adaptada. Això ens
permetrà crear-lo d’una manera única i original.

La història és un dels elements primordials per a la caracterització del personatge.
Si volem aconseguir un bon disseny de personatge, coherent i ben arrodonit,
abans de començar a dibuixar hem de conèixer la seva biografia i els trets de la
personalitat.

El personatge està sempre al servei del guió o la història i hi compleix una
finalitat.

http://www.grangelstudio.com/
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Perquè un bon personatge funcioni dintre de la història ha de tenir:

• Objectiu

• Motivació

• Acció dramàtica

L’objectiu és allò que el personatge vol, allò que el justifica i l’involucra dintre
de la història. El personatge pot ser molt profund o molt ben construït, però sense
objectiu no hi ha pes dramàtic. Si no se sap per què un personatge fa el que fa,
difícilment el públic podrà acompanyar-lo en la història que protagonitza.

La motivació fa referència al perquè d’aquest objectiu, què és el que busca, quina
és la raó. Tots els personatges busquen alguna cosa per algun motiu, motivats per
alguna creença, situació o pressentiment. Actua com el detonant o catalitzador, al
principi de la història, i força el personatge a veure-s’hi involucrat.

L’acció dramàtica és el que fa el personatge per aconseguir el que vol. És a dir,
fa referència a totes aquelles accions que el personatge realitza per aconseguir el
seu objectiu; les que fan que es desenvolupin el relat.

Tots aquests elements justifiquen la presència del personatge en la història, li donen
significat i sentit. L’única cosa que no perdona un guió és que un personatge
existeixi per arbitrarietat de l’autor.

Un personatge no és una persona real sinó una entitat fictícia que forma part
de l’acció dintre del relat, però amb una aparença i comportament psicològic
com un ésser humà.

Com més complexa sigui aquesta aparença, més coherent i versemblant serà; és a
dir, serà més creïble, i l’espectador s’hi identificarà. Un personatge mal construït
és estereotipat, pla i poc real, i no emocionarà tant l’espectador perquè resultarà
previsible i poc sorprenent. Les contradiccions, els matisos i les facetes molt
diferents simulen com es comporten les persones reals.

Exemples de personatges ficticis i versemblants

Humphrey Bogart a Casablanca (1942) interpreta el personatge Rick Blaine: un tipus dur,
insensible i inexpressiu, però que plora en la intimitat en recordar la seva història d’amor
amb Ilsa i que acabarà per tenir un comportament heroic. El personatge de Scarlett O’Hara
(interpretat per Vivien Leigh) en la pel·lícula Allò que el vent s’endugué (1939) era una dona
capritxosa, immadura i presumida, però també molt sacrificada, lluitadora, desafiadora,
treballadora i forta.Vivian Leigh (persona) en el paper de

Scarlett O’hara (personatge) en la
pel·lícula "Allò que el vent

s’endugué". Font: captura de
pantalla (Wikipedia).

3.1.1 Tipologia de personatges

Els personatges els podem classificar segons les diferents categories; com ara la
psicologia, el paper en la història, les característiques físiques...
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Protagonista és un vocable
grec que fa referència a
aquell que ‘actua a la
primera part’ o que és ‘actor
cap’.

Segons la caracterització, sobretot en relació amb la seva psicologia personal, és
a dir, com són i com es comporten, els personatges poden ser:

• Plans. Són aquells que sempre es comporten de la mateixa manera, no
evolucionen i mostren un únic aspecte de si mateixos, per la qual cosa les
seves actuacions són sempre previsibles.

• Rodons. Són aquells que mostren diferents aspectes de si mateixos, es
modifiquen en funció de les seves experiències vitals, són més complexos i
profunds, plens de detalls. En definitiva, són aquells personatges que creiem
conèixer a fons i del tot dintre d’una història. Usualment són més rodons
els personatges principals perquè es presenten amb més detall.

Hem de tenir en compte que al llarg del relat el personatge evolucionarà; les
diferents situacions que ha de travessar l’afecten, el commouen, li fan replantejar-
se les seves creences, exposen noves facetes de la seva personalitat, sorgeixen
records amagats de la seva infància, l’obliguen a experimentar noves sensacions...
Es veuen les decisions que pren el personatge i com aquestes decisions canvien en
el desenvolupament de la història. Això es coneix per “arc dramàtic” o “arc de
transformació”, propi dels personatges més complexos o rodons.

Depenent de la rellevància en la història, els personatges són:

• Protagonistes. Són els personatges centrals de la història. Han d’estar
perfectament definits; han de tenir objectius, creixement, secrets i vivències.
Desenvolupen el conflicte, l’acció principal i la trama.

• Antagonistes. Són els personatges que s’oposen al protagonista i als seus
objectius. Normalment és gràcies a ell que hi ha un conflicte per resoldre
en la història i fa que les coses es tornin perilloses i emocionants; no ha de
ser obligatòriament el “dolent”.

• Principals. Són els personatges importants però no essencials. Poden ser
el confident del protagonista.

• Secundaris. Són personatges importants per al desenvolupament del
conflicte i tenen diverses funcions dramàtiques.

Reals i irreals

Depenent de les característiques de la història –de les que hi predominen–, els
personatges poden ser:

• Reals. Es defineixen per característiques humanes. Per donar aquesta
sensació –pretesa– de realisme, els personatges reals han de ser versem-
blants. Encara que els representin persones de la realitat (actors), els
personatges de ficció que els representen no són les persones, sinó el conjunt
de característiques que els formen com a entitat.
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• Irreals. Són imaginaris.

Els personatges podem ser humans, animals, objectes o altres tipus d’éssers
conscients o imaginaris que existeixen dins de l’univers d’una història.

Els personatges irreals són molt abundants al món de l’animació. Els podem
classificar en:

"El Coiot i el Correcamins", sèrie que
va començar el 1949, creada per

l’animador Chuck Jones. Font:
captura de pantalla.

• Personatges simbòlics. Aquest tipus de personatge posseeix una sola
dimensió i el seu origen es remunta a les tragèdies grecoromanes, on els
personatges mitològics eren definits entorn de només un atribut. Malgrat
que sembla limitador, en realitat aquests atributs són qualitats que reuneixen
alguns conceptes complexos i universals, com per exemple l’amor, la
saviesa, la compassió, la justícia...

• Personatges no humans. És el tipus més comú dintre dels personatges
d’animació. Es tracta d’un personatge amb una part interna humana, però
amb una aparença animal. Poden ser animals antropomòrfics.

Exemple de construcció de personatges no humans

Per construir personatges no humans es comença accentuant el costat humà de l’animal
seleccionat. Per exemple, la gossa Lassie és fidel, intel·ligent i mansa; el conill Bugs Bunny
és hipercinètic, i el Coiot viu famèlic tota l’estona. Però aquestes qualitats per si mateixes,
habitualment, no són suficients per aconseguir caracteritzar-los, per això és important fer
evidents la resta de qualitats humanes que els incorporem. D’aquesta manera, pel fet
d’exagerar tot el que el públic associa amb aquest personatge, li atorgarem identitat. Hem
d’aconseguir crear una personalitat forta i reforçar el context perquè ajudi a caracteritzar-
los. Aquests personatges tenen atributs molt definits, exempts de matisos o d’algun tipus
de varietat, és per això que no canvien mai. Podem afirmar que ells constitueixen la
personificació de certes qualitats.

El mag Merlí és el mag més famós de
la història europea, i inspirador per

altres mags de la literatura universal.
Font: Marc Anderson (Flickr).

• Personatges fantàstics. Es tracta d’individus estranys, que també viuen en
un món estrany, per exemple: gnoms, follets, fades, bruixes i gegants. En
aquests personatges, la maldat o la bondat no resulten qualitats definitives.
Tampoc són totalment aterridors, sempre poden redimir-se i, així, permetre
que les forces del bé triomfin. En general, aquests personatges resulten molt
simples, ja que posseeixen un nombre molt limitat de qualitats. Moltes
vegades la seva personalitat està fonamentada en exageracions físiques,
com el cas d’en Patufet, o tenen superpoders màgics, com el mag Merlí.
Es mostren una mica estereotipats, ja que generalment són massa bons o
dolents sense mostrar matisos o subtileses. Així doncs, les històries en què
s’involucren han d’interpretar-se en un camp simbòlic i no pas racional.

• Personatges mítics. També poden ser fantàstics, però coneguts. Són
personatges semblants als anteriors, amb la diferència que el públic ja els
coneix gràcies als relats mítics. Aquests relats reinterpreten el significat de
les nostres pròpies vides; són uns relats que ens ajuden a entendre millor
les nostres pròpies històries. Són epopeies en què l’heroi avança superant



Disseny, dibuix i modelatge per a animació 79 Principis de dibuix

Joseph Campbell
(1904-1987), va ser un
professor estatunidenc que
va estudiar la mitologia i va
escriure sobre “el viatge de
l’heroi”, un mite que es
repeteix en moltes cultures.

tots els obstacles que se li interposen. No resulten personatges fàcils, es
necessita donar-los molta dimensionalitat per aconseguir que semblin reals
i humans. A més a més, han de poder representar, totalment, una idea, i al
mateix temps tenir cert misteri, és a dir, han de ser simultàniament humans
i simbòlics.

El mite de l’heroi

Hi ha històries que semblen repetir-se, que mostren un conjunt d’experiències molt
semblants i que trobem amb modificacions menors a quasi totes les cultures de la
humanitat. Parlem, doncs, d’històries universals que d’alguna forma ens resulten
familiars, ja que es tracta d’històries que hem viscut o que ens agradaria viure.

“L’heroi es llança a l’aventura des del seu món quotidià a regions de meravelles
sobrenaturals; l’heroi ensopega amb forces fabuloses i acaba obtenint una victòria
decisiva; l’heroi torna d’aquesta misteriosa aventura amb el poder d’atorgar favors als seus
semblants.”

Joseph Campbell (1949). L’heroi de les mil cares (pàg. 23).

Aquests elements del mite de l’heroi els trobem explicats en la teoria que Joseph
Campbell va anomenar El viatge de l’heroi. Aquest autor va sistematitzar els
esdeveniments en una sèrie d’etapes resumides en dotze passos:

1. Món ordinari: el món normal de l’heroi abans que la història comenci. Ens
presenten els antecedents del món del protagonista. L’heroi no neix sinó que
es fa.

2. Catalitzador: es presenta l’inici de la història i l’objectiu o conflicte de
l’heroi. A l’heroi se li presenta un problema, desafiament o aventura. Un
succés canvia la seva forma de veure el món i la seva vida no tornarà a ser
la mateixa.

3. Resistència: l’heroi no té clar com ha d’arribar a l’objectiu final. L’heroi
rebutja el desafiament o aventura, principalment per por del canvi, sentir-se
indigne o falta del necessari per complir la missió.

4. Ajuda: l’heroi rep l’ajuda del mentor, normalment, que posseeix els
coneixements o la informació necessària per resoldre el problema.

5. Canvi circumstàncies: canvien de l’ordinari a l’extraordinari amb proves
o obstacles.

6. Proves, aliats i enemics: l’heroi s’enfronta a proves, troba aliats i confronta
enemics, de manera que aprèn les regles del món especial.

7. Acostament: l’heroi té èxits durant les proves. L’experiència acumulada
ho converteix en un veterà.

8. Prova difícil: la crisi més gran de l’aventura, de vida o mort. L’heroi
s’enfronta a la mort.
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Trobareu més informació
sobre les fases d’una

història a l’apartat “De la
idea al guió”, a la unitat

“Preproducció de
l’animació” d’aquest

mateix mòdul.

L’estereotip, del vocable
grec στερεóζ (stereós),
‘sòlid’, i τυπoζ (typos),

‘impressió’, ‘motlle’; una
imatge o idea acceptada

comunament per un grup o
societat amb caràcter

immutable.

9. Experiència de mort: l’heroi toca fons i mor en sentit figurat, però torna a
renéixer, se sobreposa a la seva por i guanya una recompensa.

10. El camí de tornada: l’heroi ha de tornar al món ordinari.

11. Resurrecció de l’heroi: una altra prova on l’heroi s’enfronta a la mort i ha
d’utilitzar tot allò que ha après.

12. Retorn: l’heroi torna a casa amb l’elixir i l’utilitza per ajudar a tots al món
ordinari.

Aquest camí es podria representar de la següent manera (vegeu la figura 3.4),
adaptat als tres actes d’un guió:

Figura 3.4. Camí de l’heroi

Al vídeo següent, podeu veure una dissertació sobre la correspondència entre
etapes vitals humanes i el viatge de l’heroi:

https://www.youtube.com/embed/hkHw5G4R7eU?controls=1

3.1.2 Els estereotips

L’estereotip fa referència a la percepció exagerada i amb pocs detalls, simplificada,
que es té sobre una persona o un grup de persones que comparteixen certes
característiques, qualitats i habilitats, i que busquen justificar o racionalitzar una
certa conducta en relació amb una determinada categoria social. En general,
és acceptat per la majoria com a patró o model de qualitats o conductes. El
terme es fa servir molt sovint en sentit negatiu, i es considera que els estereotips
són creences il·lògiques que limiten la creativitat i que només es poden canviar
mitjançant l’educació.

https://www.youtube.com/embed/hkHw5G4R7eU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/hkHw5G4R7eU?controls=1


Disseny, dibuix i modelatge per a animació 81 Principis de dibuix

Un arquetip del grec αρχη,
(arjé), ‘font’, ‘principi’ o
‘origen’, i τυπóζ, (tipós),
‘impressió’ o ‘model’, és el
patró exemplar del qual es
deriven altres objectes,
idees o conceptes.

Un estereotip consisteix en una imatge estructurada i acceptada per la
majoria de les persones com a representativa d’un determinat col·lectiu.
Aquesta imatge es forma a partir d’una concepció estàtica sobre les
característiques generalitzades dels membres d’aquesta comunitat.

L’estereotip del científic boig sol
representar-se com un home
caucàsic, ancià, desgrenyat, amb
bata de laboratori, ulleres i posa
dramàtica, moltes vegades
acompanyat del seu tradicional "riure
malvat". Font: J.J. (Wikipedia).

Els estereotips serveixen per caricaturitzar i també com a recurs per expressar les
idees estereotipades que tots tenim en la nostra imaginació, perquè el personatge
sigui identificat amb seguretat i rapidesa com a punt de partida. És comú que
aquest tipus d’éssers siguin recurrents en les paròdies, comèdies i sèries per a
públic infantil perquè el seu conjunt de característiques i clixés són fàcilment
recognoscibles.

Els estereotips de ’The Big Bang Theory’

La sèrie de televisió The Big Bang Theory, creada el 2007 per Chuck Lorre i Bill Prady,
ens mostra la interacció entre un grup de genis físics i una dona senzilla que aspira a
una carrera d’actriu. Els protagonistes són en Leonard i en Sheldon, que comparteixen un
apartament, els seus dos amics científics, Wolowitz i Koothrappali, i la veïna Penny.

Aquesta sèrie representa situacions còmiques i paròdiques dels conflictes i contradiccions
dels seus protagonistes, nerds, amb la protagonista femenina. Els nerds estan representats
per la imatge d’un xaval amb ulleres, molt estudiós i marginat per ser massa intel·lectual,
mentre que l’estereotip de la protagonista femenina seria la “rossa ximple” que, portada
a l’extrem, seria la versió xoni de la nostra cultura local. Això crea un conflicte entre els
protagonistes per problemes de relacions socials, sobretot amb el gènere oposat.

3.1.3 Els arquetips

A l’hora de crear una història per als diferents mitjans narratius (còmic, videojoc,
animació...) és indispensable reconèixer els arquetips bàsics dels personatges,
que formen part de l’inconscient col·lectiu de la humanitat i que ens ajuden a
entendre i suportar les lluites a què ens enfrontem quotidianament i a cohesionar
un determinat grup social. Tots els personatges neixen del pensament humà, tots
han nascut primer com una idea, com un sentiment, com un arquetip. D’aquesta
manera, l’arquetip designa un conjunt de representacions i d’estats emocionals,
establerts en l’inconscient i amb un valor gairebé universal. En una cultura donada,
la imatge arquetípica és col·lectiva i afí amb els motius mitològics.

“Els arquetips no són personatges inamovibles amb rols fixos al llarg de tota la història
que es narra, sinó maneres de comportar-se, conductes que compleixen un paper en un
determinat moment d’acord amb les necessitats del relat.”

C. Vogler (2007). The Writter’s Journey.

De manera general, l’arquetip és un model sobre el qual es regulen els tipus
habituals de l’experiència humana; un patró original.

Per contra, l’estereotip és la producció repetida, sense objecte ni significació
definida de gestos, paraules o conductes sempre idèntiques o molt semblants.
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Carl Jung (1875-1961),
psicòleg suís i deixeble de
Sigmund Freud; va definir

tres aspectes de la psique:
el conscient, l’inconscient i

l’inconscient col·lectiu.
D’aquest últim seria d’on
sorgeixen els arquetips.

L’arquetip és un personatge que no s’ajusta a aquests patrons establerts, i reinventa
l’estereotip que en teníem, afegint-hi noves característiques o modificant les que
ja tenia.

Hi ha molts arquetips diferents, però n’hi ha uns pocs de comuns que es mantenen
recurrents en tota mena d’històries. Són necessaris per empènyer una història cap
endavant, i és la biografia personal de cada personatge el que fa desenvolupar bé la
seva construcció i evolució. Avui dia, els arquetips més utilitzats són els presentats
pel psicòleg suís Carl Jung.

Jung va desenvolupar una gran quantitat d’arquetips i els seus significats. Però
ens fixarem només en els que s’utilitzen amb més freqüència en la narració; són
els següents:

• L’heroi

• L’ombra

• El ximple

• El canviant

• El mentor

• L’herald

L’heroi

L’heroi es defineix com algú molt valent, lleial, desinteressat i disposat a ajudar
els altres sense que li importi el cost de fer-ho. Normalment, és la persona que
té un o alguns problemes o conflictes i durant el seu viatge tracta de resoldre’ls.
Per mantenir l’interès del personatge dintre del relat, se’l fa evolucionar durant el
transcurs de la història. Així mateix, l’heroi no necessàriament ha de ser heroic
tota l’estona, sinó que necessita tenir vulnerabilitats i “conductes defectuoses”
que el facin accessible a la realitat humana. Alguns exemples coneguts d’herois
són: Clark Kent com a Superman, Goku com a Super Saiyan o Neo de Matrix com
a l’Escollit. Aquests herois tenen en comú un poder amagat que descobreixen al
llarg del relat.

Goku com a Super Saiyan. Font:
Yassir narkemonball (Dragon Ball

Wiki) L’ombra

Aquest arquetip representa l’energia del costat fosc, dels aspectes rebutjats d’una
cosa. A vegades és on habiten els monstres suprimits o ignorats del nostre món
intern. Normalment es projecta sobre el personatge del malvat, l’enemic o
l’antagonista. Representa el poder, els sentiments reprimits, els traumes profunds
o les culpes d’emocions ocultes que poden revelar-se monstruoses i destruir-nos.
Les ombres desafien l’heroi, creen el conflicte i, quan el posen en una situació
límit en què s’amenaça la seva vida, extreuen la millor part del protagonista. La
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qualitat d’una història es pot mesurar per la condició del seu malvat, ja que un
enemic poderós obliga l’heroi a superar-se i acceptar el repte.

Per fer que el nostre heroi avanci i interactuï amb la història necessitarem un
enemic. Aquest que representa l’oposat ideològic, psicològic o físic de l’heroi
és, per tant, el costat fosc o l’ombra de l’heroi. El personatge ombra és el que
està més connectat amb el nostre passat animal instintiu. Ell o ella és percebut
com implacable, misteriós i desagradable; és la personificació del mal. Alguns
exemples són Lex Luthor respecte a Superman, Vegeta respecte a Son Goku o
Darth Vader respecte a Luke Skywalker.

Darth Vader, personatge malvat de
"La guerra de les galàxies". Font:
MathKnight (Wikipedia)

El ximple

Per ajudar a empènyer els personatges principals a través de la història, es
necessitarà un elenc de personatges secundaris.

El personatge ximple o trampós és el que passa a través de la història en un estat
de confusió i inevitablement els posa a tots en situacions indesitjables.

El ximple és a la història per posar a prova el personatge principal. Es burla
obertament de les preguntes i l’autoritat, encoratja l’impuls i l’entusiasme, cerca
noves idees i experiències, destrueix el pensament convencional i la complaença
i promou el caos i els disturbis. Al mateix temps, el ximple aporta nous coneixe-
ments, saviesa i moltes solucions alternatives als perills. Afegeix profunditat a la
història i ofereix una finestra cap a l’ànima del personatge principal. En trobem
exemples en Jimmy Olsen per a Superman, Jiraiya respecte a Naruto o la mona
Xita a Tarzan (vegeu la figura 3.5).

Figura 3.5. Xita, la mona de Tarzan, fent alguna ximple-
ria

Font: captura de pantalla (Youtube)

El canviant

El canviant de formes és un dels arquetips més flexible, misteriós i perillós.
Apareix en una forma i després es revela en una altra de completament diferent
segons les necessitats de la trama. Pot ser un enemic disfressat d’aliat, un rival
convertit en aliat temporal, un espia amagat en el grup d’herois... Les possibilitats
són immenses i genera moltes tensions entre els personatges. El canviant amaga
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’Ànima’ i ’ànimus’

Segons Jung, l’ànimus és
l’element masculí a l’inconscient

femení; el conjunt d’imatges
positives i negatives que la

masculinitat apareix als somnis i
fantasies femenines. Mentre que
l’ànima fa referència a l’element
femení present en l’inconscient

dels homes.

sempre un secret o una agenda secreta, o té una missió pròpia i utilitza l’heroi
com a mitjà per dur-la a terme, i ho fa seduint-lo, manipulant-ho, col·laborant-hi
o fins i tot batallant al seu costat. No necessàriament és un enemic, encara que
les circumstàncies el puguin obligar a actuar com tal. Normalment, és del sexe
oposat respecte a l’heroi. La funció psicològica de l’arquetip de la figura canviant
consisteix a expressar, segons Jung, l’energia psíquica de l’ànimus i l’ànima.

L’ànima és la contrapart femenina de la masculina, i l’ànimus és la contrapart
masculina de la femella. Aquest personatge encarna els impulsos masculins i
femenins. Serveix per introduir la intriga i el dubte a la història. Els herois
es mostren perplexos davant d’aquests personatges, típics del gènere de suspens
i cinema negre. Un exemple podria ser la femme fatale o homme fatale, és a dir,
la dona o l’home entesos en la seva faceta més atractiva i seductora, però també
destructora.

Alguns exemples poden ser Lana Lang en Superman, Kabuto respecte a Naruto,
Clayton respecte a Tarzan o Cypher respecte a Neo.

Lana Lang, de la sèrie de còmics de
Superman. Font: (Wikispace)

El mentor

El mentor desenvolupa un paper important perquè coneix profundament les
necessitats del protagonista i el pot ajudar, fins i tot, encara que el protagonista
no el vulgui escoltar. És el savi que entrena i atorga els coneixements a l’heroi
en la seva aventura. Pot adoptar diverses formes: el vell savi de barba (sol ser
la més comuna), un guia espiritual, pares, mestres, un personatge mort que té la
seva saviesa emmagatzemada en una computadora o algun personatge virtual... El
rol d’aquest personatge és donar-li guia moral i ètica a l’heroi, entrenar-lo en el
domini de les seves habilitats i introduir-lo al món mostrat en la història.

El nom d’aquest arquetip ve d’un personatge de la mitologia grega anomenat
mentor, un mestre i guia d’herois. A vegades el mentor acompanyarà l’heroi en
la seva aventura; en altres ocasions, desapareixerà tan bon punt comenci el relat.
Alguns exemples de mentors poden ser els pares de Superman, els mestres de
Naruto, Morfeo respecte de Neo (vegeu la figura 3.6) o Obi Wan Kenobi per a
Luke Skywalker.

Figura 3.6. Morfeo, mentor de Neo a ’Matrix’

Font: Captura de Pantalla de la pel·lícula ’Matrix’
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L’herald

Aquest arquetip es fa servir per donar, a l’heroi, un canvi de rumb en el seu camí;
el treu de la seva rutina habitual i l’encamina cap a l’aventura. Per tant, és usat per
fer un canvi en la història. La funció de l’herald és la de provocar una motivació
en el protagonista perquè progressi en la història i es produeixi un canvi o evolució.
Els heralds poden ser positius, negatius o neutrals.

Aquest personatge tampoc no ha de ser necessàriament una persona, pot ser un
objecte o un esdeveniment que canvia el món habitual de l’heroi. De vegades, pot
ser el mateix malvat, la mera existència del qual obliga l’heroi a sorgir. Pot ser que
l’herald prengui un altre rol d’arquetip en la història o simplement quedi enrere una
vegada iniciada l’aventura. Alguns exemples d’herald són l’origen extraterrestre
de Superman, Mizuki respecte de Naruto, Jane de Tarzan o R2D2 per a Luke
Skywalker.

R2D2, personatge robot que apareix
en la saga ’La guerra de les galàxies’.
Font: Samuel Bouchard (Flickr)

3.1.4 Els prototips

A diferència dels estereotips o dels arquetips, el terme prototip fa referència a la
persona o cosa que reuneix un grau màxim de característiques principals de cert
tipus de coses i pot representar-les. És a dir, és l’exemplar d’una cosa que es pren
com a model.

El personatge prototip es fa servir per aconseguir els requeriments de la narració
a través de la retroalimentació de l’audiència. El seu principal propòsit és obtenir
i validar les premisses inicials, mantenint obertes les opcions de modificació però
sense perdre de vista els primers objectius.

Per construir-lo es necessitarà fer una fitxa que ens ajudi a situar el personatge en
totes les seves dimensions.

Fitxa del personatge

La fitxa del personatge és la recopilació de tota la informació que dona el guió. Ens
descriu i ens informa com és aquest personatge dintre de la història. Per elaborar-
la hem de saber, prèviament, tot el context històric i geogràfic on es desenvolupa la
història, fet que ens condicionarà la personalitat i ens ajudarà a situar el personatge.

Per construir un personatge i donar-li forma hem de determinar els punts següents:

• Un tret característic físic, de comportament o d’ànim que sigui permanent
en tota la història.

• Un estat anímic temporal (estat emocional).

• Un temperament: és la part més instintiva i emocional de la personalitat.
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• Un caràcter: una combinació de valors, sentiments i actituds. El personatge
pot tenir-ne un cert control i canviar-ne alguns aspectes amb el temps.

• Una personalitat: allò que el singularitza i el diferencia de la resta. Els
discursos dramàtics i narratius han copiat de la vida els trets individuals
que són patrons de comportament.

• Una constitució física: descripció física i aparença.

Les característiques físiques i la constitució són els únics elements que
haurien d’aparèixer en una descripció del personatge, perquè és el que
visualment percebem en un primer pla de la persona. La resta de
característiques s’han de conèixer a través dels gestos, les actituds i les
accions al llarg de la història. Això succeirà a mesura que avança el relat: es
mostrarà el seu caràcter, la personalitat, el temperament i l’estat emocional.

Un cop tenim tota la informació de la caracterització del nostre personatge, i
perquè sigui més fàcil dissenyar-lo, es desglossa en una fitxa que conté tota la
informació tant física com psicològica. Aquesta informació podem dividir-la
principalment en cinc característiques:

• Les físiques (la fisiologia) són l’edat, el sexe, la posició, la constitució
física, l’aparença, l’alçada, els defectes físics i l’herència genètica, les
particularitats des del punt de vista físic. També la forma d’expressar-se
verbalment i la gestualitat.

• Les psicològiques (la psicologia) són els valors morals, les ambicions, les
frustracions, el temperament, l’actitud cap a la vida, els complexos, les
aptituds, la intel·ligència i la personalitat (extravertida o introvertida), és
a dir, el tipus de caràcter i els adjectius que el defineixen.

• Les sociològiques (la sociologia) són la classe, la professió, l’educació, la
vida familiar, la vida professional, la religió, les afiliacions polítiques, les
aficions i els passatemps.

• Les ideològiques (l’espiritualitat) són el grau d’idealisme, pragmatisme,
materialisme i ambició, i les creences.

• Les biogràfiques són els antecedents i els esdeveniments que hagin pogut
marcar el personatge.

Quan el personatge té una evolució o transformació al llarg de la història, hem de
considerar que alguns dels trets siguin diferents respecte a l’inici de la història.

“Hi ha tres sentiments motors de qualsevol història sense els quals cap trama tindria sentit.
L’esperança, el desig i el temor. Si el personatge no desitja, no té por del fracàs i no té
alguna esperança d’aconseguir allò per què lluita, no hi ha cap història.”

S. Field (1996). El manual del guionista.

A la figura 3.7 podeu veure un exemple d’una fitxa d’un personatge amb les
diferents característiques i la seva aparença física.
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Figura 3.7. Fitxa del personatge (del videojoc RobotAge)

Font: Elliot Tornay

Abans de començar és aconsellable realitzar un quadre sinòptic amb tots els
adjectius de la personalitat del personatge, amb les associacions semàntiques,
visuals i formals, per ajudar a definir els criteris inicials a l’hora de dissenyar-lo.

3.2 Disseny de personatges

El disseny de personatges és el procés en què s’elabora l’aspecte i l’estil visual
dels personatges, amb tots els seus elements i context. Amb la informació inicial
recopilada en la fitxa es farà un estudi amb multitud d’esbossos per veure les
variants de com pot ser aquest personatge. Un cop està aprovat el prototip i abans
d’anar a la producció animada, caldrà fer una guia. En aquesta guia es recopila
tota una sèrie de fulls d’estil per mantenir la coherència del personatge a l’hora
d’animar-lo.

3.2.1 Els estils visuals

En el moment que ens plantegem el disseny del personatge (un cop tenim clara-
ment les referències visuals i tots els adjectius que acompanyen la caracterització),
hem de decidir quin serà l’estil visual que predomini sobre el disseny. Segons A.
Dondis podem definir l’estil visual com una síntesi total d’elements.
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Per més informació sobre
el grau d’iconicitat podeu
veure l’apartat “La figura

humana” d’aquesta
mateixa unitat.

“L’estil és la síntesi visual dels elements, les tècniques, la sintaxi, la instigació, l’expressió i
la finalitat bàsica. Resulta complicat i difícil descriure’l amb claredat. Potser el millor mode
d’establir la seva definició (... sigui...) considerar-ho una categoria o classe de l’expressió
visual conformada per un entorn cultural total.”

A. Dondis (1998). La sintaxi de la imatge (pàg. 149).

Dondis va establir cinc categories per definir l’estil visual segons les seves
característiques (vegeu la figura 3.8):

• Primitivisme: espontaneïtat, activitat, simplicitat, economia, pla, irregula-
ritat, arrodoniment i colorisme.

• Expressionisme: espontaneïtat, activitat, exageració, complexitat, audàcia,
variació, distorsió, irregularitat, experimentalisme, verticalitat.

• Classicisme: harmonia, simplicitat, representació, simetria, convenciona-
lisme, organització, dimensionalitat, coherència, passivitat i unitat.

• Embelliment: complexitat, profusió, exageració, arrodoniment, audàcia,
detallisme, varietat, colorisme, activitat i diversitat.

• Funcionalitat: simplicitat, simetria, abstracció, coherència, unitat, organit-
zació, economia, subtilitat, continuïtat, regularitat, agudització i monocro-
matisme.

Figura 3.8. Estils visuals

L’estil és una suma d’una sèrie de factors definits per la tècnica que
determina les característiques i qualitats formals d’un disseny.

Tots aquests estils estaran condicionats per la funcionalitat i l’audiència a la qual va
dirigit el disseny del personatge. Segons el públic objectiu, les formes poden anar
des de les més bàsiques –amb menys detalls– fins a les més complexes i definides,
molt en paral·lel al grau d’iconicitat de la figura humana.

Canvis segons el públic objectiu

Per regla general, el factor de l’edat influeix a l’hora de percebre les formes i els
colors. Això vol dir que un nen de 4 anys no té la mateixa capacitat de captar
les subtileses i els detalls que un nen de 14 anys, independentment d’inclinacions,
tendències i subjectivitats. Per aquesta raó els dissenys per a dibuixos animats
infantils normalment estan més simplificats i més alentits, justament per adaptar-
se a les capacitats d’aprenentatge del públic més petit. A mesura que el nen creix,
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Per saber-ne més sobre
les proporcions de la
figura humana vegeu
l’apartat “La figura
humana” d’aquesta
mateixa unitat.

aquesta capacitat de captar més informació també evoluciona i, per tant, es poden
fer dissenys més complexos formalment.

Segons l’edat ens trobarem les característiques següents:

• 0-4 anys: els personatges tenen el cap i els ulls grossos i el cos curt; els
colors són brillants i les formes, simples.

• 5-8 anys: els personatges tenen el caps i els ulls grossos (un poc menys
que el grup anterior); els colors són una mica més apagats i les formes més
intricades.

• 9-13 anys: els personatges són més elaborats, les proporcions més figurati-
ves, la paleta de colors més ampla i tenen més detalls, amb més degradats.

• 14-18+ anys: els personatges són més figuratius (realistes), amb propor-
cions més semblants a la figura humana i amb una paleta de colors més
complexa i plena de detalls i textures.

A la figura 3.9 teniu un exemple de la caracterització d’un ninja adaptat visualment
als diferents tipus de públic objectiu. A mesura que l’edat augmenta, el personatge
adquireix més detalls i proporcions adultes.

Figura 3.9. Caracterització segons l’audiència

Font: Wikipedia

3.2.2 Les referències

Les referències ens serviran per poder contextualitzar el nostre personatge en
una època i una localització. Haurem de fer una recerca de tota la informació
d’aquells elements necessaris, com poden ser els complements, el vestuari, les
modes, el mobiliari, l’arquitectura..., per estudiar quines eren les formes i colors
que predominaven en un moment determinat. Amb totes aquestes referències,
podem elaborar un panell que ens servirà per tenir una idea conjunta i per donar
coherència al disseny realitzat.
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Aquest panell (vegeu la figura 3.10) servirà com a punt de partida i d’inspiració
per a la creació del disseny. Avui dia, amb les xarxes socials, s’han generat moltes
aplicacions que funcionen amb aquesta finalitat; hi destaca Pinterest, la més fàcil
de fer servir i la més popular.

Figura 3.10. Panell de referències

Font: Jordanhill School D&T Dept (Flickr)

A l’hora construir els esbossos, les referències d’un model viu ens servirà per
assegurar-nos que les formes dibuixades siguin concordes a les proporcions de la
figura humana. També ens permetrà augmentar l’expressivitat i gestualitat dels
dibuixos dels personatges. Podem utilitzar imatges fotogràfiques que ens aportin
informació sobre posicions o proporcions quan no podem optar per un model al
natural (vegeu la figura 3.11), o fer servir un banc d’imatges de referències de
la figura humana (com per exemple: www.3d.sk), amb diferents categories, com
edat, gènere, tipus de posa..., per poder seleccionar les imatges.

Figura 3.11. Catàleg de fotos de poses

Font: captura de pantalla (3d.sk)

https://www.3d.sk/
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Per més informació sobre
la línia d’acció, vegeu
l’apartat “La figura
humana” d’aquesta
mateixa unitat.

Si voleu dotar de més
energia i vida les poses que
recreeu, doneu ullada a
propostes com les que
conté aquesta pàgina d’Art
Rocket.

3.2.3 Les poses

Quan dibuixem les poses del personatge, hem d’establir l’actitud i la gestualitat.
Aquests conceptes ens permeten veure el caràcter i el bagatge emocional del
personatge. En tot moment hem de reconèixer el personatge, encara que en un
moment determinat la posa tingui un punt de vista inusual.

Per dibuixar la posa, el més convenient és marcar la línia d’acció, que és una línia
imaginària que marca la direcció de la posició de la figura i ens permet entendre
on és el pes i la tensió del cos (vegeu la figura 3.12).

Figura 3.12. Linies d’acció

Segons la finalitat, la gran majoria de les poses poden dividir-se en tres categories:

• Narratives: són aquelles poses que estan al servei de la narració per
representar les emocions del personatge; són l’essència del llenguatge
corporal que transmeten un pensament o una emoció.

• Dinàmiques: són posicions d’acció o de moviment que descriuen què
està fent el personatge; és molt habitual en el món del còmic per fer que
superheroi sembli més valent.

• Expositives: són posicions per mostrar el personatge com una icona o una
marca, molt utilitzades en l’àmbit del màrqueting.

A la figura 3.13 podeu veure la silueta de cadascuna de les poses.

Figura 3.13. Tipus de poses

https://www.clipstudio.net/how-to-draw/archives/156164
https://www.clipstudio.net/how-to-draw/archives/156164
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Per més informació sobre
el sistema de rigging de

3D, vegeu la unitat
“Creació del rig d’un

personatge 3D” del mòdul
Animació 2D i 3D.

En el món del 3D, una de les poses més habituals per construir un personatge és la
posa en forma de T (vegeu la figura 3.14), que està preparada per poder col·locar
una estructura esquelètica d’ossos i ser animada posteriorment.

Figura 3.14. Poses en T

Full de moviment (’motion’)

Aquest document recull i documenta el personatge en acció (moviments habituals,
gestos o particularitats). Aquí es refina la informació gràfica de què disposa
el personatge per veure’n posicions característiques. Serà habitual fer-ne per a
personatges destacats o particulars de la producció.

Al full de moviment es recullen les poses habituals o representatives d’un perso-
natge específic, juntament amb instruccions sobre com s’interrelacionen les seves
parts (punts de rotació, limitacions, etc.). D’aquesta manera sabrem fins a quin
punt podem deformar un personatge o, al revés, exactament què no hauria de poder
fer perquè es mantingui fidel a la seva funció o concepció original.

3.2.4 Les siluetes

La silueta és un esbós d’un personatge que es defineix només pel seu contorn i està
omplerta de negre. Només el dibuix de la forma externa ja ens permet estudiar
millor la posa per veure si és recognoscible; és a dir, ens permet poder identificar
tant el personatge per la seva forma característica com l’acció que realitza. A la
figura 3.15 podeu comprovar una sèrie de siluetes per expressar diferents estats
emocionals.
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Figura 3.15. Siluetes

Les siluetes poden servir també com a punt de partida per dissenyar el personatge.
Com que els contorns són fàcils de fer, podem inscriure els elements de la figura
–tant del cos com de la cara– dintre d’aquestes formes. El fet d’enfocar-se en la
forma i no tant en els detalls ens permet crear una gran quantitat de dissenys.

A la figura 3.16 teniu una mostra de la varietat de personatges creats a partir d’una
forma inicial.

Figura 3.16. Contorns per crear personatges

3.2.5 La construcció del personatge; forma i color

Per construir el personatge, podem definir les formes geomètriques que siguin
fàcils de reconèixer. Aquestes formes estan associades a una sèrie de significats
que aporten valors al disseny del nostre personatge. Les formes principals són:

• Quadrat: estabilitat, veritat, honestedat, ordre, conformitat, seguretat,
equilibri, masculinitat.

• Triangle: acció, agressió, energia, falsedat, conflicte, tensió.

• Cercle: totalitat, alegria, entremaliadura, amabilitat, confortabilitat, unitat,
protecció, ingenuïtat.

A la figura 3.17 podeu veure una mostra de la construcció de la cara dels
personatges a partir de les formes geomètriques.

En la Malèfica i la resta de malvats
de les pel·lícules produïdes per
Disney predominen les línies
anguloses i el triangle apuntant cap
avall. Font: Disney wiki.
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Figura 3.17. Construcció a partir de formes geomètriques
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Per més informació sobre
les formes geomètriques
vegeu l’apartat
“Fonaments de disseny
gràfic” d’aquest mateix
mòdul.

L’estil d’animació "rubber-hose limbs"

El 1930 es va desenvolupar un estil de dibuix animat anomenat rubber-hose limbs que els
estudis Disney i Fleischer van estandarditzar a la indústria nord-americana. Principalment,
aquest estil consistia a construir els personatges amb el màxim possible de formes
arrodonides. Les extremitats dels braços i de les cames són definides per corbes sense
cap articulació, això sí, sense perdre l’estructura anatòmica. Aquest tipus de formes ens
permeten crear uns personatges fàcils de doblegar i estirar, com si estiguessin fets de goma
flexible. A mesura que l’animació es torna més sofisticada, s’abandona aquesta manera de
fer, que després serà recuperada amb noves sèries com Hores d’aventures.

Imatge: Bimbo. Font: Grim Natwick (Wikipedia).

Podem combinar aquestes formes bàsiques per suggerir part del caràcter del
personatge. Per exemple, a la pel·lícula d’Els increïbles (2004), de Brad Bird, els
dos personatges, pare i fill, estan dissenyats amb una combinació del cercle que
suggereix amabilitat, i combinat amb el triangle, que suggereix acció, ens dona
una idea d’un nen simpàtic i entremaliat. De la mateixa manera, combinant-ho
amb el quadre, que suggereix estabilitat, dona una idea del pare fort i confiable
(vegeu la figura 3.18).

Figura 3.18. Combinacions de formes

Font: Pixar

Normalment, aquestes formes s’apliquen als personatges de manera oposada,
per contrastar-los i identificar-los ràpidament. Es fan variacions de formes,
proporcions i escala, perquè cada personatge sigui fàcil de distingir dels altres.
Això després es farà servir en un full comparatiu i ens servirà per tenir una visió
conjunta de tots els personatges que apareixen en la història. A la figura 3.19,
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podeu veure una comparativa dels diferents personatges que surten a la pel·lícula
Up (2009), de Peter Docter, en què s’apliquen diferents formes i mides per distingir
fàcilment els protagonistes entre si.

Figura 3.19. Comparativa de formes entre personatges
(Up, 2009)

Font: Pixar

Elecció del color i complements

De la mateixa manera que la forma ens informa del caràcter del personatge,
el color és un element que ens indica com serà la seva personalitat.

L’elecció del color adequat ens és de molta ajuda a l’hora de construir els nostres
personatges. Les persones tendim a inclinar-nos per les gammes cromàtiques
segons certs estats anímics. Aquestes gammes ens ajudaran a entendre l’estat
emocional del personatge en la història. La figura 3.20 mostra un estudi de color
d’un personatge, fent les variacions cromàtiques per adaptar-lo a l’ambientació de
la història.
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Figura 3.20. Estudi cromàtic del personatge

Font: neko-bichu (DeviantArt)

Conèixer la psicologia del color ens ajudarà a seleccionar la paleta cromàtica més
adequada per als nostres personatges. Els principals significats dels colors són:

• Vermell: acció, confidència, coratge, vitalitat, energia, guerra, perill, poder,
determinació, passió, desig, agressivitat, i amor.

• Groc: saviesa, alegria, felicitat, intel·ligència, precaució, decaïment, malal-
tia, gelosia, covardia, confort, vivacitat, optimisme i esgotament.

• Blau: veritat, lleialtat, saviesa, confidència, intel·ligència, fe, confiança,
salut, curació, tranquil·litat, enteniment, suavitat, coneixement, integritat,
poder, serietat, honor, fredor i tristesa.

• Porpra: poder, noblesa, elegància, sofisticació, luxe artificial, misteri,
reialesa, màgia, ambició, riquesa, extravagància, saviesa, dignitat, indepen-
dència i creativitat.

• Verd: naturalesa, creixement, harmonia, frescor, fertilitat, seguretat, diners,
durabilitat, luxe, optimisme, benestar, relaxació, optimisme, honestedat,
enveja, joventut i malaltia.

• Taronja: alegria, entusiasme, creativitat, fascinació, felicitat, determinació,
atracció, èxit, anima-ment, prestigi, il·luminació i saviesa.

• Negre: poder, elegància, formalitat, mort, maldat, misteri, por, dolor,
sofisticació, força, depressió i dol.

• Blanc: neteja, puresa, novetat, virginitat, pau, innocència, senzillesa,
esterilitat, llum, bondat i perfecció.
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Trobareu més informació
sobre el color en l’apartat

“La percepció visual” de la
unitat “Principis de

disseny” d’aquest mateix
mòdul.

Exemple d’aplicació de formes i colors

Un bon exemple de com aplicar el color i la forma per crear, respectivament, la personalitat
i el caràcter dels personatges, són els protagonistes que surten a la pel·lícula Inside
out (2015), de Peter Docter i Ronnie del Carmen, de Pixar. Els protagonistes d’aquesta
pel·lícula representen cadascuna de les emocions que controlen la presa de decisions en
el cervell d’una nena. A cada emoció s’ha associat un color i una forma molt definida
perquè sigui fàcil d’identificar per als nens, però també afegeixen certs detalls per dotar-los
de complexitat i que no siguin tan obvis per als adults.

Caricatura del personatge d’Indiana
Jones amb els seus complements

imprescindibles, com són el barret i
el fuet. Font: Jonathan Morris (Flickr).

Un altre aspecte que cal considerar són els elements que porten els personatges:
els accessoris o complements (props) i el vestuari. Aquests elements ens aporten
informació de l’ofici, del passatemps o de l’àmbit cultural en què es mouen, i
ajuden a identificar-lo. Per exemple, si penseu en un personatge superheroi com
Superman, l’imagineu amb el seu vestit i la seva capa. Moltes vegades aquests
complements poden amagar els seus poders o habilitats.

Procés de construcció

Un cop tenim clar com serà el nostre personatge i l’hem definit amb tots els seus
elements, només ens queda construir-lo. Per fer-ho, seguirem un procés que ens
ajudarà a obtenir un bon resultat final. Els passos són els següents:

1. Dibuixar l’esquelet amb la seva posa.

2. Dibuixar les formes bàsiques.

3. Refinar els contorns.

4. Polir i suavitzar les corbes.

5. Netejar el dibuix i afegir-hi els detalls.

6. Dibuixar la roba.

7. Fer la neteja final.

8. Afegir-hi la paleta de colors.
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9. Crear llums i ombres i degradats per donar-hi volum.

Podeu veure aquest procediment al següent vídeo, elaborat per Dani Fernández,
de Spastudios:

https://www.youtube.com/embed/0MxDnbrWoQw?controls=1

3.2.6 Els fulls d’estil

El full d’estil és una recopilació de regles per mantenir la fidelitat al disseny
d’un personatge. Aquesta guia servirà per aplicar-la després a qualsevol mitjà,
principalment a les animacions de sèries de televisió, en què la necessitat de
donar unes pautes als animadors es farà imprescindible per cohesionar-ne l’estil i
l’animació. Això implica que s’hauria de definir un estil que fos fàcil d’utilitzar
per diferents artistes. Per tant, hauria de tenir unes línies molt definides i robustes,
i no hauria d’estar carregat amb molts detalls que puguin perdre’s durant el procés
d’animació. També caldrà mantenir certes formes invariables perquè no es perdi
la identificació del personatge i marcar-ho en una sèrie de fulls perquè en tot el
procés es mantinguin els detalls importants (vegeu la figura 3.21). També s’indica
tot allò que no s’hauria de fer i es considera incorrecte per regular la forma i les
poses i, sobretot, per evitar qualsevol confusió.

Figura 3.21. Comparativa d’un personatge de ’Els
Picapedra’ en diferents èpoques

Font: Fred Seibert (Flickr)

Tot això es recopila en una guia amb una sèrie de fulls que normalitzen la
construcció del personatge. Aquests fulls són els següents:

https://www.youtube.com/embed/0MxDnbrWoQw?controls=1
https://www.youtube.com/embed/0MxDnbrWoQw?controls=1
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1. Full d’esbossos diferents del personatge.

2. Full de construcció del model de personatge (model sheet).

3. Full de moviment (motion): punts de rotació, límits i postures.

4. Full de gir del personatge (turnaround).

5. Full d’expressions, actituds i poses.

6. Full de poses de mans i peus.

7. Full de paleta de color i textures.

8. Full de vestuari i accessoris (props).

9. Full de personatges secundaris-complementaris del personatge.

10. Full de mides comparatives (lineup).

Full de construcció

El més important és el full de construcció: és on es mostren les pautes d’elaboració
del personatge a partir de les formes bàsiques. En aquestes pautes es defineixen
les proporcions i els detalls del personatge per elaborar-lo. A la figura 3.22 podeu
veure un exemple de com es construeix el personatge de Micky Mouse, de Walt
Disney. També trobareu tota una sèrie d’esbossos per mostrar com es mou i actua.

Figura 3.22. Full de construcció de Micky Mouse

Font: Tom Simpson (Flickr)

Moltes vegades el full de construcció ve acompanyat d’altres, com ara el full
de moviment, el full de gir, les expressions facials, les voltes de cap, les poses
d’acció...; i descripcions de qualsevol cosa sobre l’aspecte del personatge (vegeu
la figura 3.23).
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Figura 3.23. Full de model del personatge de la
pel·lícula //Chaos & Evolutions//

Font: David Revoy (Blender Foundation)

Full de gir

En el full de gir o turnaround defineix com és el personatge des dels diferents
angles, normalment fent un gir en l’eix vertical amb les vistes principals frontal
i de perfil. Hi ha tres tipus de fulls de gir, segons les necessitats que es tinguin a
l’hora de dibuixar el personatge:

• Tres vistes: és el més habitual i l’opció estandarditzada en el món del còmic,
l’animació i els videojocs. (Vegeu la figura 3.23)

• Posa “T”: és utilitzada particularment per la seva construcció del model en
3D (vegeu la figura 3.24).

• Cinc vistes: és l’opció més utilitzada en animació 2D. Ofereix més informa-
ció de les vistes en diferents poses, ja que mostra les vistes de 3

4 front i la 3
4

posterior, que són més difícils de dibuixar. Amb aquest tipus d’informació
l’animador hauria de ser capaç de poder dibuixar el personatge en una
varietat de poses diferents (vegeu la figura 3.25).

Figura 3.24. Full de gir; personatge Dixon de //RobotA-
ge//

Font: Elliot Tornay

Figura 3.25. Full de gir, personatge de la pel·lícula
//L’il·lusionista//, de Chomet.

Font: Sean wickett (Flickr)
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Esbossos i full d’expressió

Els esbossos són la primera
aproximació visual del

personatge; poden ser de
qualsevol pose, actitud, fragment
del cos... El full d’expressions és
més específic de les expressions
més utilitzades, que l’animador

pot consultar com a guia.

Full d’expressions

El full d’expressions, també anomenat d’esbossos i gestualitat, ens dona una
mostra de les poses més habituals que tindrà el nostre personatge en la història
(vegeu figura 3.26).

Figura 3.26. Full d’expressions del Correcamins

Font: coyote521 (Flickr)

Full de paleta de colors i full de vestuari

El full de la paleta de colors estableix els colors que s’han d’utilitzar a l’hora
d’aplicar la gamma de cromàtica. Per mantenir l’estabilitat dels colors durant tot
el procés de treball, s’utilitza una carta de colors amb totes les referències de les
tintes de colors segons el tipus d’aplicació (RGB, CMYK, Pantone...). A la figura
3.27 teniu una representació dels colors de la carta Pantone per a cadascun dels
personatges protagonistes de la sèrie Els Simpsons.

Figura 3.27. Paleta de colors dels personatges de la
sèrie ’Els Simpsons’

Font: Hyo Taek Kim (Google)

Disseny d’alguns accessoris del
xaman de la pel·lícula "Sintel". Font:

David Revoy (Blender Foundation).

Aquest full es combina amb el full de vestuari i complements. Es fan proves
de vestuari i accessoris amb les indicacions d’aplicació. A la figura 3.28 podeu
veure el personatge protagonista de la pel·lícula Sintel amb diferents vestuaris i
complements.
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Figura 3.28. Fulls de vestuari del personatge de “Sintel”

Font: David Revoy (Blender Foundation)

Full comparatiu de mides

Quan el personatge es relaciona amb altres personatges caldrà crear un full que
els pugui comparar. Aquest full s’anomena full comparatiu de mides o lineup i
consisteix a dibuixar les proporcions de l’alçada i amplada de cada personatge al
costat dels altres per comparar la mida de cadascun (vegeu la figura 3.29). Podem
utilitzar les siluetes per donar aquesta informació, ja que ens asseguren que la
forma i la mida del personatge siguin inconfusibles.

Figura 3.29. Full comparatiu de mides de la pel·lícula
“Pinotxo” de Walt Disney

Font: Sean wickett (Flickr)

3.3 Disseny d’escenaris

El disseny d’escenaris fa referència a la creació de l’ambientació de les localitza-
cions on es contextualitza el personatge. Aquests dissenys es faran servir per crear
els fons i la posada en escena, o layouts, de les animacions, sobretot quan es tracta
de mons ficticis i fantàstics.

Tots els elements que apareguin en el disseny d’escenaris estaran supeditats a la
intencionalitat dramàtica de la narració. Això fa que cada element tingui un
propòsit i funcionalitat no només decorativa.

Màquina del temps; escenari
d’ambientació futurista de la
pel·lícula "Tears of steel". Font: David
Revoy (Blender Foundation).A la figura 3.30 teniu un exemple de l’elaboració des del concepte de l’escenari

fins a l’escenari 3D per al videojoc RobotAge.
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’Layout’

El layout és una composició de
la versió inicial del pla

d’animació, en la qual es
defineixen el disseny,

l’enquadrament i el tipus de pla,
el moviment de càmera, la
ubicació dels personatges.

Trobareu més informació
sobre el layout en

l’apartat “Processos i
documentació ” del mòdul

Projectes d’animació
audiovisual 2D i 3D.

Figura 3.30. Procés de disseny

Font: Projecte RobotAge

En el moment de desenvolupar els dissenys definitius, és convenient explorar i
fer una recerca de les possibilitats fent esbossos previs que ens ajudin a definir la
composició i l’ambientació del nostre escenari. Un cop definida la composició
i els elements que hi intervenen, es desenvoluparan els esbossos en funció de
l’aplicació que tinguin: per al layout o per als fons i escenaris que calgui modelar.

Matte painting

El matte painting és una tècnica digital que ens permet crear qualsevol tipus d’escenari que
imaginem a partir de fotografies i il·lustracions: aquests dos tipus d’imatges es mesclen
correctament i s’obtenen resultats realistes amb un nivell de detall molt alt. Això permet,
després, integrar-ho dintre de les pel·lícules d’imatge real per recrear un escenari que no
existeix o senzillament que no es pot filmar. Actualment, amb les eines digitals, aquesta
tècnica es fa servir cada cop més perquè aporta molta facilitat per crear entorns que en la
realitat serien massa costosos de recrear.

Imatge de matte painting. Font: Matthew Rodgers (Flickr).
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