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English introduction

In my research work, I have wanted to investigate further beyond my knowledge in

the topic of animation.

First of all, I have collected some information about the development of animation. I

have explained how it changed through the centuries from the woman representation

perspective.

Then, I have explained the different types of machines and gadgets invented before

the traditional animation that we all know nowadays appeared. And to conclude the

investigation part, I have also talked about the kinds of motion animation that we can

see currently in movies and advertisements.

Afterward, I have analyzed all the official Disney princesses, starting with the

aesthetics and exterior look and ending with their role in the movies.

In addition, I have created my princess and explained my creative process to design

it. As well as made two little animations to learn a bit more personally about the

creation of animations.

To finish off, I have taken an online survey to see other people's perspectives on this

matter. I have concluded sharing my final thoughts according to all the information I

have gathered through this experience.
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1. Introducció

En el meu treball, he estudiat com ha anat canviant el paper de la dona al llarg de la

història, centrant-me en l’animació. Seguidament, he dedicat una secció a explicar

diversos instruments creats abans del que coneixem com a cinema i els diversos

tipus d’animació més coneguts.

A continuació, he analitzat cadascuna de les princeses Disney oficials, des de la

primera, que ha estat la Blancaneus fins a la Moana, de moment la darrera. Llavors,

he comentat els resultats obtinguts en una petita conclusió.

A la part pràctica, he creat la meva pròpia princesa des de zero i després l’hi he

afegit moviment; tot descrit pas a pas.

He formulat una enquesta sobre el tema, valorant les respostes.

Per finalitzar, acabo amb la meva reflexió sobre el treball.

1.1. Tema i objectius

Soc la Nimfea de la classe de 2n de Batxillerat A, i abans de tot us volia explicar per

què he escollit aquest tema per fer el meu Treball de Recerca. La veritat és que ja fa

anys que tenia decidit que volia fer-lo. Des de ben petita sempre m’ha agradat

dibuixar i de les coses que més em fascinava era veure dibuixos animats; no em

podia imaginar com una persona podia crear moviment a partir de simplement

dibuixos i vaig pensar que algun dia jo també podria ser capaç d’aconseguir-ho.

Vaig anar creixent i quan més descobria sobre l’animació més em captivava. Un dels

anys que vaig anar al Saló de l’Ensenyament hi vaig veure una Escola Universitària

que també feia cursos d’estiu per la gent que els hi agradava l’animació i, és clar,

em vaig apuntar aquell mateix any sense repensar-m’ho més de dos cops. Durant

les setmanes que vaig estar fent el curs, tot i que era la més petita de la classe,

m’ho vaig passar genial i vaig aprendre un munt de coses que desconeixia; tant de

bo hagués estat una mica més llarg!
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A partir d'aquell estiu vaig saber que volia fer el meu Treball de Recerca sobre

l'Animació i en un futur em volia dedicar a allò, perquè era un tema que des de

sempre m'havia encantat i sobre el que m'agradaria indagar molt més per saber-ne

tots els secrets; i aquest treball és tot el que he après fins ara.

Tots haureu sentit a parlar alguna vegada sobre el terme animació i en aquesta feina

el que m'agradaria aconseguir és introduir-vos una mica més en aquest món, des

dels inicis fins a l'actualitat, i presentar-vos alguns conceptes nous. I per fer-lo més

interessant encara, l'he volgut combinar amb una altra matèria que m'importa molt,

el feminisme i la forma en la qual es representa a la dona a L'ART i la pantalla gran;

on la poden veure gent de qualsevol part del món i de totes les edats.

Sobretot m'he centrat en el paper que han tingut les noies joves a les pel·lícules

d'animació i com ha evolucionat amb els anys i per fer la recerca encara més

específica, parlaré majorment de la productora Disney i de les seves conegudes

princeses.

I com a cloenda he dissenyat des de zero la meva pròpia princesa. Per així

poder-vos donar una explicació més personal sobre el procés pel que he passat per

crear-la i donar-vos la meva opinió personal sobre com crec que haurien de ser

unes princeses que ens han estat influenciant des de petits sobre com hauríem de

comportar-nos, vestir i veure'ns.

1.2. Tipus de treball

El meu Treball de Recerca té la hipòtesi de fer un treball de Creació Artística. On,

després de recollir i analitzar dades sobre el tema que he escollit, documentaré el

meu procés fins a arribar a fer una creació artística original i acabaré amb una

conclusió on reflexionaré sobre el procés creatiu.
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2. Definició d’Animació

Però no voldria atabalar-vos a l’inici, així que començarem per una cosa bàsica i,

per generalitzar una mica un concepte tan ampli; la DEFINICIÓ D’ANIMACIÓ.

➢ Segons la Viquipèdia: “L'animació és una simulació de moviment produïda

mitjançant imatges que es creen una per una; en projectar-se

successivament aquestes imatges es produeix una il·lusió de moviment, però

el moviment representat no existeix en la realitat”.

➢ I el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans diu que:

“Acció d’animar; l’efecte”.

➢ I com a últim exemple, Definición ABC diu: “L’animació és la tècnica o noció

de moviment que s’aplica sobre un element o individu”.

Com veieu, les tres definicions s’assemblen, això no obstant, a la vegada, són

bastant diferents. Per mi la més encertada seria la de la Viquipèdia. Però jo us ho

explicaré a la meva manera:

➢ Segons el meu punt de vista, l’animació és una tècnica amb la finalitat de

percebre una sensació de moviment a partir de dibuixos creats un a un,

intentant imitar la realitat. Encara que aquest moviment no sigui real, som

capaços d’unir aquestes imatges estàtiques, una rere l’altre, i veure la il·lusió.
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3. Paper de la dona en la història de l’animació

Per explicar on va començar l'animació, és a dir, quan va ser la primera vegada que

un ésser humà va pensar a donar-li moviment a un dibuix, ens hem de remuntar en

el temps. I bastant lluny; encara que, de primeres, segurament, no ens passi pel

cap, des dels inicis de les societats, l'home ha intentat imitar el moviment de tot el

que el rodeja. I més tard va introduir la figura antropològica, i amb ella, la de la dona,

i mirant aquest passat podem entendre una mica més l'actualitat.

PREHISTÒRIA:

Per a mi, la primera mostra d’això la van fer els “homes i dones de les cavernes” (al

Paleolític), ja amb les seves pintures rupestres a les parets de les coves, es pot

percebre aquella intencionalitat de fer veure un moviment. Amb l’ajuda de pigments

naturals com carbó vegetal o altres minerals mesclats amb diferents aglutinants,

aconsegueixen crear dibuixos d’animals bastant naturalistes; i amb la tècnica de

superposar la mateixa il·lustració es pot entreveure l’inici d’aquest gran art del

moviment.

https://villaviciosadigital.es/estren

os-del-22-de-junio-el-verano-llega

-con-sequia/

http://www.makimono.es/cine-ru

pestre/

https://www.rtve.es/television/20160715

/stone-age-cinema-si-cavernicolas-hubi

esen-inventado-cine/1367680.shtml

Pascal Cuissot i Marc Azéma, van investigar i fer una lectura d'aquestes pintures i

gravats que tant els havien fascinat i van posant com a manifest l'existència de

nombrosos casos de descomposició del moviment, com un dels cavalls pintat en les

coves de Lascaux, a França, que es compon de moltes versions de l'animal que

representen diferents posicions del moviment. Azéma, per demostrar la seva teoria,

va prendre fotografies d'aquestes imatges individuals i les va reproduir en sèrie,
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demostrant que es mouen com si fossin dibuixos animats. I els va recopilar en

aquest vídeo:

https://youtu.be/x8exsw6yKXw

És clar, que mai podrem saber si pintaven d’aquesta manera per altres raons; però

per a mi, només volien imitar el sorprenent i bell món de la naturalesa tal com la

veien i per això l’havien de fer en constant moviment.

Una altra mostra de moviment que van crear no és de pintures a parets, sinó de

petits discs d’os. Estan compostos d’un cercle d’os, amb un gravat per ambdues

cares de la peça i un forat. Funcionen passant per aquest orifici un fil, i després

estirant-lo i arronsant-lo, per així, poder veure una imatge movent-se.

https://prehistorialdia.blogspot.com/201

4/12/el-taumatropo-magdaleniense-de-l

augerie.html

https://www.rtve.es/television/20160

715/stone-age-cinema-si-cavernicol

as-hubiesen-inventado-cine/136768

0.shtml

https://losviajesdeaspasia.co

m/2016/12/02/taumatropos-

prehistoria/

Més tard (des de l’Era de l’Epipaleolític fins a l’Edat dels Metalls), van començar a

crear composicions d’animals juntament amb persones, i a simplificar i

esquematitzar més les figures, però aconseguien igualment crear dinamisme. En

aquests períodes van començar a aparèixer dibuixos de dones i les representaven

molt primes i amb pits i malucs amples (per la bona reproducció i supervivència dels

nens).
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https://seordelbiombo.blogspot.

com/2014/09/analisis-y-coment

ario-de-una-pintura.html

http://2.bp.blogspot.com/-O6m2vmn

IJhQ/UlGQOU4iOYI/AAAAAAAAAB

8/6oZ9A6L_gSs/s1600/cueva+remi

gia+castell%C3%B3n.jpg

https://www.granadahoy.com/ocio/El-

Museo-Arqueologico-de-Granada-da

ra-voz-a-mujeres-Antiguedad_0_133

6066719.html

HISTÒRIA:

Posteriorment, van començar a aparèixer algunes de les grans civilitzacions de la

història; com Mesopotàmia. No conservem gaires mostres d’aquesta cultura ni del

seu art, però coneixem que hi havia dues grans societats: els Sumeris-Accadis (que

en realitat eren dues, però les cultures eren tan semblants que es poden considerar

com una de sola en conjunt) i els Assiris, que no només es diferenciaven en la

manera de viure sinó també en les seves representacions:

● Els Sumeris-Accadis eren una civilització pacífica que es regia pel culte als

seus déus protectors, i això es veia reflectit en l’art. Creaven escultures per a

rendir culte als reis que els protegien i estàtues votives per als déus, eren

bastant hieràtiques i rígides. També pintaven murals decoratius sobre la seva

vida quotidiana.

● Els Assiris: eren una civilització militar, estaven constantment en batalla.

Esculpien retrats de reis guerrers amb voluntat propagandística, i els seus

relleus representen escenes de conquesta i domini d’altres pobles. Tenien un

cànon allargat i les expressions eren deshumanitzades i solemnes.

Cap d'aquestes societats va crear peces que es puguin considerar d'animació o amb

aquesta intenció, però el més semblant que van fer va ser l'estendard d’Ur: un cofre

sumeri decorat amb una taracea, a manera de mosaic. Consta de 4 panels, cada un

dividit en 3 registres, i en cada un d’ells està representada una escena diferent. En

conjunt es pot veure la història que volien explicar i la intenció de fer-ho a partir

d’imatges. I un altre exemple serien les Escenes de caça del Palau d’Assurbanipal:
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uns relleus en pedra, on tot i que els humans encara estan representats amb certa

rigidesa, es pot veure en certs animals el desig de representar diferents emocions i

moviments per fer l’escena més naturalista.

Estendard d’Ur

https://es.wikipedia.org/wiki/Estandarte_de_Ur

Escenes de caça del Palau d’Assurbanipal

https://www.artehistoria.com/es/obra/esce

na-de-caza

https://www.auladehistoria.org/2016/01/relieves-de-asur

banipal-comentario.html

L’Imperi Persa també va ser molt important, però el seu art estava més orientat en

l’arquitectura. Utilitzaven els relleus i la pintura per decorar els murs dels palaus. En

aquests, tallaven llargues fileres de vassalls portant regals al monarca.

Amb aquestes obres, aconseguien una sensació d’un cert moviment, ja que veure

tants homes similars en filera en la posició de caminar pot fer veure com si realment

ho fessin i s’estiguessin acostant de mica en mica al seu monarca. En l’actualitat es

podria comparar a les animacions senzilles dels GIF, que mostren el mateix

moviment de manera infinita.
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Relleus del Palau de Persèpolis                                        Murs del Palau de Susa

https://eacnur.org/blog/imperio-persa-mapa-de-una-dominacio

n-basada-en-la-flexibilidad/

https://i.pinimg.com/originals/df/04/28/df0428

7f75b97847eb11f82cdd89a27f.jpg

Els egipcis van començar a utilitzar més la figura humana, la dona era representada

bastant semblant a l’home, en escenes quotidianes o funeràries. Aquest estil va ser

molt similar al sumeri.

Normalment, es pintava als homes amb la pell vermellosa i a les dones més

groguenca, amb els cossos rígids i sense gaire moviment, una de les imatges més

representatives de l'antic Egipte són els caps i les extremitats de perfil i el tronc

frontal.

https://historiaeweb.com/2015/03/25/mujer-antiguo-egipto/amp/
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A l’Època Clàssica (Antiga Grècia i Roma), van començar a donar més dinamisme i

realisme a l’art, sobretot en les majestuoses escultures de marbre o bronze.

Buscaven la bellesa del cos humà donant als cossos proporcions i simetria

perfectes. Les imatges femenines eren de noies pàl·lides, d’ulls grans i cabell

ondulat.

Afrodita de Cnidos

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Cnidus_Aphrodite_Altemps_Inv8619.jpg/245px-Cni

dus_Aphrodite_Altemps_Inv8619.jpg

Més tard, va començar l’edat mitjana, una era bastant fosca. Les

representacions de persones eren majoritàriament religioses (i quasi totes

eren d’homes, ja que l’escena més utilitzada era la del Pantocràtor; on

apareix Déu, sovint acompanyat amb els apòstols). Amb poc moviment i poc

naturalistes. La dona medieval mostrava una pell blanca, cabell ros i llarg, el

rostre ovalat, trets de la cara petits, i cos prim.

http://www.voyagesphotosmanu.com/pintura_medieval.html
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Al Renaixement va sorgir un gran realisme a totes les pintures i escultures junt amb

una gran sensació de moviment, basant-se en l’època clàssica. Els artistes d’aquest

període buscaven la perfecció del cos humà. Els ideals de les dones eren semblants

als de l’edat anterior, tot i que ara preferien pintar els ulls més grans i clars i els

cossos en bastants obres estaven nus. A partir d’aquell moment, l’art segueix en la

mateixa línia basant-se en èpoques anteriors i no varia molt la seva representació

fins a principis del segle XX.

Naixement de Venus (autor: Sandro Botticelli)     (autor: David Klöcker Ehrenstrahl)

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/270320

17/aa/es-an_2017032712_9172459/index.html

https://www.investigart.com/2017/09/12/femenino-sin

gular-las-mujeres-y-las-artes-en-la-edad-moderna/

Des del Renaixement fins a l’Edat Contemporània no canvia gaire.

Hi ha un artista que ha influït molt en el món de l’animació, els còmics i en la manera

de veure l’art en general; Marcel Duchamp, que amb les seves obres

avantguardistes de començaments del segle XX, va aconseguir deformar les figures

i els cossos per representar el moviment superposat.

Nu baixant una escala

https://image.slidesharecdn.com/lartdesprsdelafotografiacopia-09050315223

4-phpapp01/95/lart-desprs-de-la-fotografia-21-728.jpg?cb=1390834420
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Una altra imatge en el món de l'art molt coneguda és la de Frida Kahlo, una dona

que pintava autoretrats i no tenia por de mostrar-se tal com era, incloent-hi les seves

imperfeccions i la representació dels seus sentiments, encara que no inclogués molt

moviment a les seves obres. El seu art ha sigut conegut mundialment i s’ha fet

referència a la seva vida per ser una dona lluitadora, davant la igualtat de gènere,

deixant enrere els estereotips.

Autoretrat de Frida Kahlo

https://weheartit.com/entry/306221051

Un moviment que em sembla molt important és el d’Andy Warhol i Roy Lichtenstein

a l’art Pop. Els dos van popularitzar les il·lustracions de còmics en format de

vinyetes, que permeten imaginar escenes amb molt moviment, amb un estil molt

característic de colors plans (encara que està pintat amb petits punts, com si fos

l'òfset) i ombres tosques.

Pintura “Crying Girl” de Roy Lichtenstein

https://www.chicagotribune.com/resizer/oaNZpy-fogx3xHYb7anQ6JP8hjQ=/1200x0/top/arc-anglerfish-arc2-prod-t

ronc.s3.amazonaws.com/public/KJAHNZ7IHVAPNMGDUH2SURX4HM.jpg
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Retrat de Marilyn Monroe per Andy Warhol

https://i.etsystatic.com/18883933/r/il/7c8616/2620340945/il_fullxfull.2620340945_851b.jpg

Per acabar, l’última artista de la qui m’agradaria fer una menció és de Niki de Saint

Phalle (dels anys seixanta del segle XX), una artista popularment coneguda per les

seves escultures, les “Nanas”. Són figures de dones voluptuoses i amb molts colors

que mostren un gran dinamisme i van impactar molt al món de l’art del moment pel

seu atreviment.

Nanas de Hanóver

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.historiamaletayninos.com%2Fniki-de-saint-phalle%

2F&psig=AOvVaw0qjJczNrYbFhRplrGxKGTI&ust=1632135984451000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRx

qFwoTCOjQl7_yivMCFQAAAAAdAAAAABAU
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3.1. INSTRUMENTS ANTECESSORS AL CINE:

I a poc a poc, l’art ha anat evolucionant i canviant fins que arriba a l’era

contemporània, on finalment, es comencen a crear invents que permeten veure

dibuixos i imatges en moviment com els següents:

● Taumatrop: és una petita joguina inventada per John Ayrton, París el 1824,

que reprodueix un moviment mitjançant dues imatges diferents dibuixades en

les dues cares de l’objecte, i que, en fer-lo girar estirant les cordes laterals o

fent rodar el pal, es pot veure l’efecte. És una joguina molt semblant a la

mencionada anteriorment de l’era prehistòrica.

http://proyectoidis.org/taumatropo/ https://www.manualidadesinfantiles.org/taumatropo

● Fenaquistoscopi: és una altra joguina que es basa en l'efecte de la

persistència de la visió i va ser inventat simultàniament el 1832 per Joseph

Plateau i Simon von Stampfer.
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https://educalingo.com/es/dic-pl/fenakistiskop https://blogs.20minutos.es/trasdos/tag/fenaquistiscopio/

● Zoòtrop: és una màquina creada el 1834 per William George Horner,

composta per un tambor circular amb uns talls, pels quals mira l'espectador;

perquè els dibuixos disposats dins el tambor en tires, en girar, donin la il·lusió

de moviment. Està inspirat en el Fenaquistoscopi.

https://www.monsuton.com/zootropo/ https://www.estabueno.com.ar/que-es-un-zootropo/

● Flip-books o foliscopi: és un petit llibre que conté una sèrie d'imatges que

varien gradualment i quan les pàgines es passen ràpidament, les imatges

semblen animar-se i produir un moviment. El 16 de maig de 1882 Henry Van

Hoevenberg d'Elizabeth, va patentar els primers flip-books.

http://drawart5.blogspot.com/2018/10/folioscopio.html https://www.pinterest.es/pin/810577632906842646/
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4. Tipus d’animació

Abans d’explicar els tipus d’animació més coneguts, vull dividir el terme en dos

grans blocs: l’animació tradicional i la digital. La primera és la que es crea de forma

artesanal, es dibuixa cada fotograma a mà, i és la que va aparèixer primer, i la

digital, com es pot deduir pel seu títol, és en la que s’utilitzen programes i eines

informàtiques. I ara sí; els tipus d’animació:

4.1. Animació 2D:

És la que està creada amb només dues dimensions, no té profunditat.

Es pot utilitzar també de forma tradicional o digital (l’actualment més

utilitzada a la indústria). Els que més destaquen d’aquest sector són

els estudis japonesos, que aconsegueixen una qualitat de dibuix

excepcional. Hi ha dos processos diferents per aconseguir aquestes

animacions digitalment:

■ Un d’ells treballa amb personatges construïts per diferents parts

que es poden emprar d’una forma semblant al 3D, així es poden

animar parts del cos individualment, sense haver de repetir

cada vegada el dibuix complet.

Exemples de 2D rigging

https://i.pinimg.com/originals/98/e6/6f/98e66f56c2d3bccec

0b43c650725c759.jpg

http://www.nomisanimation.com/blog/tag/game+
character
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■ L’altre es tracta de donar moviment als personatges creats,

fotograma per fotograma. És el més utilitzat i és semblant a la

tècnica 2D tradicional, però feta digitalment.

Afternoon class (2014) My neighbour Totoro (1988)

https://youtu.be/CAYDRIbXFAc https://youtu.be/qMZFau7LZUA

4.2. Animació 3D:

És una tècnica composta per diferents processos que permet crear

seqüències d’imatges mitjançant diferents programes que representen

una visualització tridimensional. Requereix la modelació digital de

personatges i objectes en tres dimensions per poder començar a

donar-los vida. Disney és l’empresa amb més renom amb relació a

projectes 3D; ja que ha aconseguit millorar aquest procediment fins a

arribar a un equilibri entre uns paisatges fotogràficament realistes,

unes textures amb uns detalls impressionants i unes expressions molt

humanes sense deixar de costat el seu estil tan característic a l’hora

de crear els personatges.
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Vaiana/Moana (2016) Us Again (2021)

https://www.pinterest.es/pin/403001866642113818/?d
=t&mt=login

https://static.wikia.nocookie.net/disney/images/c/cc/U
s_Again_promo_poster.jpg/revision/latest?cb=202103
04133123&path-prefix=es

4.3. Stop-Motion o Claymation:

L’origen d’aquesta tècnica és el Zoòtrop. Es realitza fotografiant

diferents objectes i materials modelables com plastilina o argila. No es

tracta d’animar dibuixos, sinó de col·locar objectes immòbils

estratègicament i amb molta precisió per capturar-los en imatges.

Entre aquestes imatges s'ha de guardar certa continuïtat perquè en

ajuntar-les es creï la sensació que els objectes es mouen. Un dels

millors exemples d'Stop-motion és la pel·lícula "Kubo i les dues cordes

màgiques".

Imatge de la pel·lícula                                                         Procés de creació

https://pbs.twimg.com/media/ElfclOiWMAEBuxU.jpg:small https://thumbs.gfycat.com/UnfortunateDeliriousKoodoo

-size_restricted.gif
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4.4. Motion graphics:

Poden ser 2D o 3D, i es tracten d’unes imatges en moviment. És un

tipus d’animació lligada a la publicitat i el comerç, ja que busquen

transmetre un missatge per atrapar l’atenció de l’espectador.

Exemple animat de Motion Graphic

https://koncep.to/wp-content/uploads/2019/12/7bea0d8835c135eda98b05278bc7192e.gif

Alguns fotogrames de l’exemple anterior
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5. Disney

5.1. Princeses disney

5.1.1. Blancaneus (Snow White and the seven dwarfs)
Pel·lícula:

● Estrena: 1937

● Directors: William Cottrell, Wilfred Jackson, Larry Morey,

Perce Pearce, Ben Sharpsteen i els germans Grimm

● Animació: 2D

Característiques del personatge:
➢ Edat: 14 anys

➢ Nacionalitat: alemanya

➢ Aspecte: pell blanca, cabell negre i ulls marrons

➢ Classe social: princesa (reialesa)

➢ Poder: parla amb els animals

➢ Orientació sexual: heterosexual (casada)

Anàlisis:

Blancaneus va ser el primer llargmetratge animat de forma tradicional per Disney i

una de les primeres pel·lícules d’animació que intentaven representar uns

personatges realistes. Va ser un èxit a taquilla des del seu llançament i ha tingut un

gran impacte a la nostra cultura.

Ja que la companyia volia aconseguir que els personatges fossin tan realistes com

sigui possible, el que van fer va ser, primer gravar amb una càmera moviments fets

per una persona real, i després van traçar dibuixos sobre les imatges per així

capturar un millor i més fluid moviment. Aquest procés s’anomena rotoscòpia.

Van voler representar a la Blancaneus com una noia sense molta personalitat,

innocent, educada, espantadissa, delicada i que pren decisions sense raonar-les

massa, durant tota la pel·lícula el seu objectiu és que aprengui a treballar per

convertir-se en la dona de la casa quan es casi; tant en el castell com en la caseta

dels nans, en l’únic que ajuda és en fer tasques de la llar. La història acaba amb la

noia havent de ser salvada per un príncep amb el qui mai ha establert una conversa.

La primera princesa de Disney s’ha convertit en un símbol per contemplar, en lloc

d'en una personalitat amb la qual sentir-se identificada o admirar.
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5.1.2. Ventafocs (Cinderella)
Pel·lícula:

● Estrena: 1950

● Directors: Clyde Geronomi, Wilfred Jackson i Hamilton

Luske

● Animació: 2D

Característiques del personatge:

➢ Edat: 19 anys

➢ Nacionalitat: no està clar si és francesa o alemanya

➢ Característiques: pell blanca, cabell ros i ulls blaus

➢ Classe social: noble, classe alta i es converteix en

princesa (reialesa)

➢ Poders: parla amb els animals i té una fada padrina

➢ Orientació sexual: heterosexual (casada)

Anàlisis:

És la primera pel·lícula en la qual tots els anomenats "nou ancians" (principals

primers animadors de l'equip de Walt Disney) van treballar junts en la direcció de

l'animació. Va ser un altre gran èxit; sense ell la companyia s'hauria hagut de

declarar en fallida i tancar l’estudi.

Era la preferida de Walt Disney. Concretament, l'escena en què la roba feta bocins

esdevé un preciós vestit màgic. La majoria d’escenes es van animar també amb la

tècnica de rotoscòpia.

Tot i que ha transcorregut més d’una dècada des de l’anterior pel·lícula, encara es

poden apreciar els estereotips de la dona ideal de l’època, no només en les

aparences, sinó també amb el llenguatge que utilitzen. A diferència de la

Blancaneus, la Ventafocs no comença sent una princesa, així i tot, segueix sent la

persona que s’encarrega de netejar i cuinar a la casa. La pel·lícula, explica la

història d’una jove que ha perdut als seus pares biològics i ha de viure amb la seva

malvada madrastra i les seves dues filles, que l’obliguen a treballar com a minyona.

Farta de la seva situació, la noia decideix assistir al ball reial, i ho aconsegueix

gràcies a la màgia de la seva fada padrina; al ball coneix al príncep encantador.

Amb ell es passa la nit ballant fins a les dotze i el príncep decideix casar-se amb ella

sense ni tan sols saber el seu nom, l’únic que li importa d’ella és la seva aparença.
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Acaben casats i la jove passa a formar part de la reialesa, havent sigut salvada pel

príncep de la seva madrastra i la seva miserable vida anterior.

Al cap i a la fi, la seva vida no millora perquè la Ventafocs s’ha esforçat per canviar

la seva condició, sinó que millora gràcies a l’ajuda d’altres persones com la fada o el

príncep encantador, és una persona dependent d’altres per seguir endavant.

https://keep.google.com/u/0/media/v2/1cTGxeE5szChGI86I8uk3qYM2qK7swcsQufBGD3wRm2F7QfKXeKvuLdtl
yf2eq-E/1gO7G0N2UjPDy5BZa2HeNBHPn_O5_QFCf9o1uMDUNALHS5a7wAiXeEOQinp_-uw?accept=image%
2Fgif%2Cimage%2Fjpeg%2Cimage%2Fjpg%2Cimage%2Fpng%2Cimage%2Fwebp%2Caudio%2Faac&sz=1150

https://www.ocurrenteirreverente.com/2016/04/10-amigos-personajes-de-disney.html
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5.1.3. Aurora (Sleeping beauty)
Pel·lícula:

● Estrena: 1959

● Directors: Clyde Geronomi

● Animació: 2D

Característiques del personatge:
➢ Edat: 16 anys

➢ Nacionalitat: francesa

➢ Característiques: pell blanca, cabell ros i ulls violetes

➢ Classe social: princesa (reialesa)

➢ Poder: parla amb els animals i té tres fades protectores

➢ Orientació sexual: heterosexual (casada)

Anàlisis:

La bella la dorment va ser l’última pel·lícula de princeses que va produir el pioner

Walt Disney abans de morir i a més, va ser l’últim llargmetratge de l’empresa que

van entintar a mà.

En la pel·lícula de la bella dorment, Aurora pot arribar a semblar un personatge

secundari, ja que les tres fades són els personatges que més apareixen.

Comença amb Aurora sent promesa a un príncep mentre encara és un nadó. En

aquesta nova pel·lícula, la princesa ja no ha de fer treballs de la llar, sinó que només

és concebuda amb els dons de la bellesa i el cant (trets superficials), atorgats per

les fades protectores, i a més és maleïda per la vilana Malèfica.

Fins als setze anys viu amb les tres fades, a aquesta edat és quan se n’assabenta

que està promesa des del seu naixement.

Finalment, la maledicció es compleix i Aurora se sumeix en un somni profund, del

que no pot despertar fins que el seu amor vertader, el príncep, li fa un petó i la salva,

no només de l’encanteri sinó també de Malèfica.

https://www.pinterest.com/pin/784118985098434341/
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5.1.4. Ariel (The little mermaid)
Pel·lícula:

● Estrena: 1989

● Directors: Ron Clements, John Musker

● Animació: 2D

Característiques del personatge:
➢ Edat: 16 anys

➢ Nacionalitat: atlàntica (Danesa)

➢ Característiques: pell blanca, cabell pèl-roig i ulls verds

➢ Classe social: princesa (reialesa)

➢ Poder: parla amb els animals, és una sirena

➢ Orientació sexual: heterosexual (casada)

Anàlisis:

Ha sigut un dels llargmetratges d’animació més populars de la història de la

companyia i de l’animació com a gènere.

Es basa en la història d’una jove sirena, que viu sota el mandat del seu pare, el rei.

Una nit, la noia desobeeix al seu pare pujant a la superfície del mar i allà veu a un

humà, del qui s’enamora immediatament; des d’aquest moment, l’Ariel intenta que el

príncep la vulgui de tornada, arribant a arriscar la seva vida per una persona amb

qui mai ha ni tan sols parlat. Finalment, el príncep i la sirena es casen i viuen feliços

a la superfície.

L’Ariel és un personatge molt volgut entre la gent, ja que té una personalitat decidida

i amb un gran entusiasme per explorar, aprendre noves coses i l’aventura, a part de

ser dolça i graciosa. A més, ja comença a deixar enrere l'estereotip de princesa

indefensa i delicada.

http://images2.fanpop.com/image/answers/113000/113215_1272916091340_500_326.jpg
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5.1.5. Bella (Beauty and the Beast)
Pel·lícula:

● Estrena: 1991

● Directors: Gary Trousdale, Kirk Wise

● Animació: 2D

Característiques del personatge:
➢ Edat: 17 anys

➢ Nacionalitat: francesa

➢ Característiques: pell blanca, cabell castany i ulls color

avellana

➢ Classe social: comença sent una camperola i es

converteix en princesa (reialesa)

➢ Poder: parla amb objectes animats per la màgia d’un encanteri

➢ Orientació sexual: heterosexual (casada)

Anàlisis:

Va ser la primera pel·lícula d’animació nominada a l’Oscar a la millor pel·lícula.

També forma part dels llargmetratges més coneguts de Disney i s’ha reconegut com

un dels millors musicals i pel·lícula romàntica.

Està feta amb una combinació d’animació tradicional i generada per ordinador.

Bella és una noia simpàtica i bonica a la qual li encanta llegir i és molt intel·ligent.

Viu en un petit poble amb el seu pare i allà tothom la considera com a una persona

estranya.

Per salvar la vida al seu pare, la noia sacrifica la seva llibertat i és així com acaba

vivint amb la Bèstia, de la qui s’enamora en el transcurs de la pel·lícula i acaba

salvant-lo de la maledicció amb el seu amor en forma de petó.

En aquest temps es comença a apreciar com les princeses ja no serveixen només

per cuidar de la casa, comencen a tenir diferents aficions; tot i que encara se li

continua donant molt valor a la bellesa.

http://2.bp.blogspot.com/_2rsi6gSyIw8/TOliFngb

EwI/AAAAAAAAJd8/Vo7ZV0vzBjo/s1600/la-bella

-y-la-bestia%25281%2529.jpg
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5.1.6. Jasmine (Aladdin)
Pel·lícula:

● Estrena: 1992

● Directors: Ron Clements, John Musker

● Animació: 2D

Característiques del personatge:
➢ Edat: 15 anys

➢ Nacionalitat: àrab

➢ Característiques: pell morena, cabell negre i ulls marrons

➢ Classe social: princesa (reialesa)

➢ Poder: parla amb els animals

➢ Orientació sexual: heterosexual (casada)

Anàlisis:

Va ser una pel·lícula molt aclamada que ha guanyat dos premis Oscar i Globus d’Or.

Una de les característiques que més van destacar van ser la banda sonora i el gran

treball en l’animació.

També va ser la primera princesa que no pertany a Europa ni és caucàsica.

Mentre en els treballs anteriors, les històries sempre eren protagonitzades per les

princeses; en aquesta, el personatge principal és l’Aladdin, i la Jasmine només és

un personatge secundari.

Jasmine és una noia generosa però desconfiada i molt decidida. És retratada de

manera sensual; és la primera princesa a qui sexualitzen en la vestimenta i els

moviments. Sobretot en l’escena en què és atrapada per Jafar.

Només amb 15 anys, a Jasmine ja li estan buscant pretendent perquè es pugui

casar, tanmateix en conèixer a Aladdin, s’enamoren i després que la princesa

perdoni al noi, aconsegueixen estar junts.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0083/7110/9973/products/Jasmine_1_200x200.jpg?v=1558659633
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5.1.7. Pocahontas (Pocahontas)
Pel·lícula:

● Estrena: 1995

● Directors: Enrique Goldborvert i Mike Gabriel

● Animació: 2D

Característiques del personatge:
➢ Edat: 18 anys

➢ Nacionalitat: nativa nord-americana

➢ Característiques: pell morena, cabell negre i ulls marrons

➢ Classe social: filla del cap de la tribu (es considera una princesa)

➢ Poder: parla amb els animals i amb un arbre que l’aconsella

➢ Orientació sexual: heterosexual

Anàlisis:

A partir d’aquest any, els trets facials deixen de ser tan semblants i es corresponen

més amb l’origen dels personatges, cosa que va agradar molt als espectadors,

convertint a Pocahontas en una de les princeses preferides entre el públic.

Pocahontas és una noia que viu amb la seva tribu i és la filla del cap, tot i això, és

bastant independent i li agrada passar temps a la natura amb els seus amics

animals. Quan ha de reflexionar sobre una decisió, un arbre màgic l’aconsella

perquè ella sola trobi la resposta.

La noia estima la seva terra, expressa molta saviesa tot i ser tan jove i és molt

espiritual. Un tret que la diferència de les altres princeses és que, al final, no escull

quedar-se amb la seva parella, sinó que es compromet amb la seva tribu i les seves

responsabilitats allà.

A més, és l’única princesa que al llarg de la seva saga de pel·lícules, té 2 interessos

amorosos, en John Smith (1a i 2a pel·lícula) i en John Rolfe (2a pel·lícula), i

finalment acaba amb el segon noi portant-lo a la seva terra.

Tot i l’existència de John Rolfe, se li dona molta més importància a John Smith en la

publicitat i en el marxandatge, eclipsant al Rolfe i fent que molta gent ni tan sols

sàpiga qui és.

https://cdn.sincroguia.tv/uploads/programs/p/o/c/p

ocahontas-ii-62091_SPA-54.jpg
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5.1.8. Mulan (Mulan)
Pel·lícula:

● Estrena: 1998

● Directors: Tony Bancroft, Barry Cook

● Animació: 2D

Característiques del personatge:
➢ Edat: 16 anys

➢ Nacionalitat: xinesa

➢ Característiques: pell una mica morena, cabell negre i ulls marrons

➢ Classe social: alta

➢ Poder: té esperits que la protegeixen i parla amb els animals

➢ Orientació sexual: heterosexual (casada)

Anàlisis:

Mulan va ser una pel·lícula molt inspiradora i ben rebuda per les crítiques, tot i que

també va tenir alguna ressenya negativa per la inclusió d’alguns estereotips sobre la

cultura xinesa.

Està basada en una llegenda xinesa i tracta sobre una noia que reemplaça al seu

pare a l'exèrcit, que es prepara per a una guerra contra els Huns, i es fa passar per

un home per poder lluitar i no ser detinguda.

La Fa Mulan és una noia que fins a la seva adolescència l’han educat per ser una

bona dona de casa i complaure el seu futur marit. La cosa canvia quan s’allista a

l’exèrcit i ha d’entrenar i aprendre a lluitar, en aquest temps ha d’actuar com un

home i conviure amb ells. Més tard descobreixen el seu verdader gènere i l’expulsen

de la tropa. La seva història acaba amb la noia derrotant al cap dels Huns i

reconeguda públicament per l’emperador per haver-ho fet.

Tot i que la pel·lícula tracta sobre l'autosuperació i com una dona també pot lluitar

igual que un home, en el llargmetratge encara es continua utilitzant el suport d’un

home per avançar en la trama i superar els problemes, ja que al principi té al seu

pare, més tard, continua acompanyada per Mushu i el seu interès amorós, Li Shang

i més tard venç a Shang Yu amb l’ajuda dels seus companys de batalla i acaba

tornant amb el seu pare.

http://1.bp.blogspot.com/-39zTDhuAlXI/U8Mur9
VKicI/AAAAAAAAayQ/k7wRyitrUb0/s1600/I%2
7ll++make+a+man+out+of+you.jpg
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5.1.9. Tiana (Tiana and the frog)
Pel·lícula:

● Estrena: 2009

● Directors: Ron Clements, John Musker

● Animació: 2D

Característiques del personatge:
➢ Edat: 21 anys

➢ Nacionalitat: nord-americana

➢ Característiques: pell negra, cabell negre i ulls marrons

➢ Classe social: comença pertanyent a una classe social

baixa, és pobre, però després es converteix en princesa (reialesa)

➢ Poder: es converteix en granota i llavors pot parlar amb els animals

➢ Orientació sexual: heterosexual (casada)

Anàlisis:

Aquesta pel·lícula ha sigut molt important per l’estudi Disney, ja que, per primera

vegada, van crear una història protagonitzada per personatges negres i, a més,

també estava doblada per una actriu negra; en la que es van basar per dibuixar les

característiques de la princesa. A part d’això, també van innovar molt en referent

amb la seva animació.

L’argument parla sobre una noia que viu a Nova Orleans i té el somni d’obrir el seu

propi restaurant. Tiana és molt decidida i forta.

Per un altre costat, està el despreocupat príncep Naveen, que és enganyat per un

bruixot i convertit en granota. Així és com coneix a Tiana, que també es converteix

en granota. Junts emprendran una aventura, coneixent diferents animals pel camí,

fins a tornar a ser humans i derrotar al xaman. Duran la història, els personatges es

van desenvolupant i aconsegueixen arribar a complir els seus somnis.

Acaba amb el casament entre el príncep i Tiana. Al contrari de les anteriors

pel·lícules de princeses, aquí els protagonistes no s’enamoren per l’aparença o pel

lloc d’on provenen, sinó que a poc a poc, es van avenint i ensenyant lliçons entre

ells.

https://keep.google.com/u/0/media/v2/1TA7uP314FQktEttrn4ggGo5bd

rxRERYlShz1FiyxzR7_CkHQd3BNclbsZvHkOw/1mSXHDv1Qv48vPg

oFFP2ufKm3DJGuhA8FDU5x349EgbEfo__w44bFpoQnAibDGA?acce

pt=image%2Fgif%2Cimage%2Fjpeg%2Cimage%2Fjpg%2Cimage%2

Fpng%2Cimage%2Fwebp%2Caudio%2Faac&sz=450
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5.1.10. Rapunzel (Tangled)
Pel·lícula:

● Estrena: 2010

● Directors: Byron Howard i Nathan Greno

● Animació: 3D

Característiques del personatge:
➢ Edat: 18 anys

➢ Nacionalitat: alemanya

➢ Característiques: pell blanca, cabell ros i ulls verds

➢ Classe social: princesa (reialesa)

➢ Poder: llarg cabell màgic amb poders regeneratius i

parla amb els animals

➢ Orientació sexual: heterosexual (casada)

Anàlisis:

Quan aquesta pel·lícula es va estrenar, es va classificar com el llargmetratge més

car d’animació. És la primera princesa animada en 3D, i encara que van passar 6

anys produint-la, els directors van preferir no donar-hi un acabat foto-realista perquè

així s’assemblés més a una pintura.

Tracta sobre una princesa que és segrestada en néixer pel seu cabell amb poders

curatius. Creix tancada a la torre junt amb la seva madrastra, la dona que la va

segrestar, tot i això, la noia és lluitadora i intel·ligent, però una mica naïf.

Aconsegueix fugir del seu captiveri gràcies a l'ajuda d'un lladre que acaba de

conèixer i amb ell descobreix el que hi ha al món exterior i l'ajuda a ser més

independent. Finalment, troba als seus verdaders pares i es casa amb el lladre,

Flynn Rider.

A diferència de les primeres princeses, la Rapunzel, tot i que encara cuida de la

casa i fa totes les feines, també té diverses aficions com la pintura, cuinar o jugar als

escacs entre d'altres.

https://i.ytimg.com/vi/3pGWJh
enIBE/hqdefault.jpg
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5.1.11. Merida (Brave)
Pel·lícula:

● Estrena: 2012

● Directors: Brenda Chapman i Mark Andrews

● Animació: 3D

Característiques del personatge:
➢ Edat: 16 anys

➢ Nacionalitat: escocesa

➢ Característiques: pell blanca, cabell pèl-roig i ulls blaus

➢ Classe social: princesa (reialesa)

➢ Poder: pot trobar a la bruixa del bosc amb l’ajuda de

focs follets i parla amb els animals (ossos)

➢ Orientació sexual: no se sap

Anàlisis:

Brave és l’única pel·lícula de princeses produïda per Disney-Pixar, la primera

princesa creada per Pixar i la primera pel·lícula de Pixar amb una dona com a

protagonista i com a directora.

La Mèrida és una jove de 16 anys a la que els seus pares la volen comprometre

amb un príncep d’un altre clan. A la princesa no li agrada que decideixin el seu futur

sense que ho consultin amb ella i en un moment d’indignació converteix a la seva

mare en un os, això fa que passin més temps juntes i aconsegueix entendre's millor

l’una a l’altre

La noia és tossuda, valenta i té molta traça amb l’arc. Porta els cabells llargs i

despentinats, i a més són rojos com el foc per representar la seva rebel·lia i passió

pel que creu.

És la primera princesa que té habilitats de lluita, que ha après per voluntat pròpia.

https://thumbs.worthpoint.com/zoom/images3/1/0315/04/disney-authentic-brave-bow-arrow_1_f1661245d297a1e

f4fdcd2ee857f4f6c.jpg
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5.1.12. Anna i Elsa (Frozen)
Pel·lícula:

● Estrena: 2013

● Directors: Jennifer Lee i Chris Buck

● Animació: 3D

Característiques del personatge:

Anna
➢ Edat: 18 anys

➢ Nacionalitat: europea

➢ Característiques: pell blanca, cabell pèl-roig i ulls verds

➢ Classe social: princesa (reialesa)

➢ Poder: parla amb trols i un ninot de neu amb vida, també

parla amb un ren

➢ Orientació sexual: heterosexual

Elsa
➢ Edat: 21 anys

➢ Nacionalitat: europea

➢ Característiques: pell blanca, cabell blanc i ulls blaus

➢ Classe social: princesa (reialesa)

➢ Poder: crear i controlar el gel i la neu, parla amb trols i un ninot de neu al qui dona

vida

➢ Orientació sexual: desconeguda

Anàlisis:

Des de la seva estrena, Frozen ha sigut un gran èxit mundial i s’ha convertit en una

de les pel·lícules més conegudes ràpidament. Tant per la captivadora història i gran

treball en l’animació com per la magnífica banda sonora.

L’Anna i l’Elsa són dues germanes que des de ben petites es queden òrfenes i han

de viure soles al seu castell. A més, l’Elsa, la germana gran, s’aïlla voluntàriament

per no fer mal a la gent del seu voltant amb els seus poders que no sap controlar.

Mentre que l’Elsa és una noia pacient, reservada i madura, l’Anna és ingènua,

alegre, valenta i optimista i al principi, accepta casar-se amb un home que acaba de

conèixer, però a mesura que avança la trama, va evolucionant i aprenent i coneixent

a amics que l’ajuden.

Tot i que cada vegada les protagonistes són més independents, encara continuen

utilitzant l'estereotip de la noia sent salvada per un home i necessitant la seva ajuda
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per aconseguir els seus objectius; en aquest cas, en Kristoff ajuda a l’Anna en el

transcurs de la pel·lícula i al final li salva la vida portant-la amb la seva germana. En

canvi, a la seqüela, les dues noies poden avançar i solucionar els seus problemes

per elles mateixes.

https://www.techadvisor.com/cmsdata/features/3685451/frozen-2-release-date-news_thumb800.jpg
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5.1.13. Vaiana (Moana)
Pel·lícula:

● Estrena: 2016

● Directors: Ron Clements, John Musker

● Animació: 3D

Característiques del personatge:
➢ Edat: 16 anys

➢ Nacionalitat: polinèsia

➢ Característiques: pell morena, cabell castany fosc i

ulls marrons

➢ Classe social: princesa (reialesa)

➢ Poder: escollida per l’oceà, manté una connexió amb

ell i parla amb els animals

➢ Orientació sexual: desconeguda

Anàlisis:

Per últim, tenim la pel·lícula de Moana, un altre gran èxit de Disney.

La protagonista és una noia decidida, tossuda i valenta que s’embarca en una

aventura deixant el seu poblat i la seva família enrere per salvar a la seva illa i els

seus habitants.

Pel camí es troba al semideu Maui, que l’acompanya en la seva missió i l’ensenya a

navegar, i ella li fa veure que a vegades és millor ajudar als altres en lloc de mirar

pels interessos individuals.

Una de les característiques que veiem canviar una mica en Moana és el seu

aspecte físic. La noia no té un cos extremadament prim com totes les altres

princeses.

Tot i que no té un interès amorós amb ningú, durant la trama, hi ha la presència

masculina del semideu, que l’acompanya en l’aventura i sense ell, no hauria arribat

al seu destí.

https://wallpapers.com/images/high/moana-controlling-water-omzi14uhbj49arir.jpg
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5.2. Conclusió

Com a conclusió, voldria fer un petit resum de les semblances i diferències que he

trobat entre les princeses i comentar altres dades que m’han semblat curioses.

Primer de tot començaré parlant de les semblances:

● Totes són joves: les seves edats varien dins del rang des dels 14 fins als 21

anys. La més comuna entre elles són els 16 anys (5 d’elles els tenen) i

després els 18 (3 d’elles en tenen).

● Encara que provinguin de diferents parts del món, totes tenen

característiques físiques que s'assimilen, com per exemple:

○ Totes són molt primes a excepció de la Moana, que encara és prima,

però té unes proporcions més realistes.

○ Duen els cabells llarg, menys la Blancaneus (mitja cabellera), i la

Mulan i la Rapunzel quan se'l tallen; així i tot a moltes de les

promocions o articles de marxandatge encara se les representa amb

els cabells llargs i la roba d'abans que comencessin l'aventura i es

rebel·lessin fugint de la seva llar. Quasi totes els porten solts, menys

alguna que els porta recollits normalment en un monyo.

○ Tenen les faccions de la cara bastant delicades a excepció de la

Pocahontas, que té els pòmuls i la mandíbula bastant marcats. A més

la forma del cap és bastant similar: arrodonit i amb la barbeta en forma

de punta.

○ Ulls grans, nas petit, llavis fins (menys la Tiana, que els té més

gruixuts)... L’estereotip de la noia occidental bonica.

○ Quasi totes són caucàsiques, totes tenen la pell blanca o una mica

morena, com la Jasmine, la Pocahontas i la Moana i només hi ha una

dona negra, la Tiana.

● A totes se les representa amb vestits, normalment llargs, l’única que porta

pantalons és la Jasmine i la Pocahontas i la Moana són les que porten la

faldilla curta i les tres d’elles són les que ensenyen més pell (cames o panxa)
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i lògicament, l’Ariel, ja que és una sirena, però quan és representada com a

humana, duu vestit llarg.

● La majoria comparteix una relació amorosa amb un home que es

desenvolupa i es resol al final de la pel·lícula. Normalment, acaben casant-se

i vivint un final feliç, donant la idea que el matrimoni porta la felicitat; de totes

elles, només 4 no acaben casant-se. A més, totes són heterosexuals menys

la Mèrida, l’Elsa i la Moana, que no s’especifica la seva orientació sexual,

però l’única d’elles que seria més probable que ho fos, perquè té una relació

d’amistat amb una noia, és l’Elsa.

● Algunes tenen poders i totes parlen amb els animals, tot i que aquests no els

contesten, moltes tenen mascotes amb les qui parlen o són amigues amb

animalons del bosc, relacionant-les amb la natura.

○ Les mascotes que sempre acompanyen a les protagonistes, més tard

han estat utilitzades per la venda de joguines i objectes basats en ells

(marxandatge), ja que són molt atractives per als nens petits; i amb

aquest avantatge, ara quasi segur que en les noves pel·lícules que

s’estrenin, sempre hi haurà un personatge “adorable”, per després fer

negoci amb ell.
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Les diferències que he trobat són:

● No totes neixen sent princeses, però quasi totes acaben pertanyent a la

reialesa:

○ Nascudes princeses: Blancaneus, Aurora, Ariel, Jasmine, Rapunzel,

Pocahontas, Mèrida,  Anna i Elsa i Moana.

○ També hi ha que ho són per matrimoni amb prínceps: Ventafocs, Bella,

i Tiana.

○ Com a excepció Mulan, que es casa amb un capità de l’exèrcit.

● Al principi, només eren d’un continent, però més tard, van ampliar els seus

llocs d’origen:

○ Europees: Blancaneus, Ventafocs, Aurora, Ariel, Bella, Rapunzel,

Mèrida i Anna i Elsa.

○ Americanes: Pocahontas, Tiana.

○ Asiàtiques: Jasmine, Mulan i Moana.

○ No hi ha cap princesa d’Àfrica, d’Oceania ni de l’Antàrtida.

https://i.pinimg.com/originals/d8/98/e0/d898e084a84dc357ae7981636b1b3d63.jpg

Per últim, vull fer menció de les persones que han dirigit aquestes pel·lícules. De les

13 que esmentades; hi ha hagut vint-i-un directors i només dues directores, Brenda

Chapman i Jennifer Lee; destacant a la Brenda, ja que el seu film és de l'estudi

Disney Pixar, així que molta gent considera a la Jennifer com a primera dona en

dirigir una pel·lícula de princeses Disney. Tots ells són blancs i la majoria americans.
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Més del 90% dels directors han estat homes, i inclús hi ha hagut alguns que han

participat en diverses produccions, com Wilfred Jackson i Clyde Geronomi

(dues pel·lícules) o el duo de Ron Clements i John Musker, que han codirigit 4 dels

llargmetratges.

He posat en relleu aquest afer perquè em sembla que és una qüestió de la qual

s’hauria de parlar més i queda molts cops ignorada o passada de llarg per la gent

que només vol entretenir-se amb els seus fills o familiars.

El camp de l’animació ha estat encapçalat des dels seus inicis per homes, com és

habitual també en altres indústries. La diferència s’ha començat a albirar en els

últims anys, amb un petit increment de participació femenina, i sembla que això va

lleugerament en augment.

I ara, les he estructurat en tres períodes d’anys diferents segons el contingut i

l’animació. He decidit agrupar-les per l’aspecte físic, per la trama, pel lloc d’origen i

per les seves personalitats.

5.2.1. De 1937 a 1991: Blancaneus, Ventafocs, Aurora, Ariel i Bella
Primer de tot, totes han estat creades amb animació 2D, ajudant-se de la rotoscòpia

per moltes de les escenes i totes estan basades en contes escrits pels germans

Grimm i de Hans Christian Andersen.

Les seves cares i cossos són gairebé idèntics, només es diferencien pels cabells i el

color dels ulls; poder perquè totes són europees.

La història és bastant semblant i simple, amb la noia enamorant-se d’un príncep, i

més tard essent salvada per ell d’una situació dolenta, menys amb la Bella, que és

ella la que amb el seu amor el salva a ell.

Les seves personalitats són semblants, tot i que cada vegada es mostren més

independents i amb més aficions a part de cuidar de la casa i la família. Un tret que

totes comparteixen és el de cantar, reforçant la idea del prototip de dona perfecta,

maca i amb una veu dolça.

Les primeres eren totes del món occidental perquè les pel·lícules i marxandatge

anava destinat a un determinat tipus de públic.
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Pàg. Op. Cit. 1

5.2.2. De 1992 a 2009: Jasmine, Pocahontas, Mulan i Tiana
Aquestes pel·lícules continuen essent d’animació 2D, però la tècnica ha millorat

molt. En aquest cas, les històries ja no només provenen de contes o novel·les

populars; també es basen en llegendes antigues (Mulán), o en biografies de

persones reals (Pocahontas).

L’aspecte de les princeses ha canviat bastant, sobretot en els trets facials i en els

colors de la pell, que s’assimilen als del seu lloc d’origen.

Un altre dels canvis són les trames; que ara es compliquen més i són diferents entre

elles. Ja no són només sobre trobar l’amor, tenen altres objectius personals.

Segueixen cantant, però ara és per expressar els seus sentiments i somnis, no per

lluir i enamorar a ningú amb la bellesa de la seva veu. A més, tenen esperits més

lluitadors i inconformistes, que els hi dona força per revelar-se.

Pàg. Op. Cit. 2

5.2.3. De 2010 a 2016: Rapunzel, Mèrida, Anna i Elsa i Moana
Són les primeres creades amb animació 3D, per tant, el resultat és de molta més

qualitat i li aporta una sensació de realisme. Tot i això, en el meu parer, fan un pas
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enrere en altres aspectes (tornem a tenir princeses amb característiques físiques

similars).

Les històries són diferents; inclús, encara que es basin en contes, les modifiquen

per actualitzar-les i dona’ls-hi més rere-fons als perfils de malvats.

Amb Mèrida es crea una excepció, ja que és l’única que no canta.

Evoluciona el concepte de la parella i el príncep que salva a la noia en perill; són

més independents i tot i que encara hi ha una presència masculina que les ajuda, no

desenvolupa necessàriament una relació amorosa i s’ajuden mútuament.

Pàg. Op. Cit. 3

Opus cit 1: Blancaneus https://www.pinterest.com/pin/31736372347507084/, Ventafocs https://www.pinterest.jp/

pin/137993176056711676/?d=t&mt=login, Aurora https://disney.fandom.com/wiki/Aurora , Ariel https://www.pinter

est.com/pin/523613894160899223/, Bella https://youcallyourselfafilmcritic.files.wordpress.com/2017/05/rehost2f2

0162f92f132f02f5ba7e-b250-4605-9e57-044778ede5d4.jpg.

Opus cit 2: Jasmine https://disney.fandom.com/wiki/Jasmine, Pocahontas https://disney.fandom.com/wiki/Pocah

ontas_(character), Mulan https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/t_fit-760w,f_auto,q_auto:best/newsc

ms/2016_37/1707606/160913-mulan-disney-film-511p.jpg, Tiana https://disney.fandom.com/wiki/Down_in_New_

Orleans

Opus cit 3: Rapunzel https://www.pinterest.com/pin/762163936922565650/, Mèrida https://t1.uc.ltmcdn.com/im

ages/4/8/3/merida_24384_10_600.jpg, Anna https://wikia-crisgtcp.fandom.com/es/wiki/Anna, Elsa https://www.pi

nterest.com/pin/712835447264305443/, Moana http://1.bp.blogspot.com/-JPVrNh8Orp8/Vh54nGjmK2I/AAAAAA

AAANQ/cum15pcVoSs/w325-h223-c/Disney-Moana-fb4a1fa5.jpeg
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6. Creació de la meva princesa

A partir de les observacions que he fet de totes les princeses de Disney, he creat un

personatge original i a continuació us explicaré com a estat des del procés

d’inspiració fins al resultat final.

6.1. Idees, inspiració i referents actuals

Abans de començar a dibuixar, vaig pensar a formar una idea inicial sobre el que

volia representar i inspirar-me en diferents persones, referents actuals i sèries

d’animació per començar a construir un concepte de com m’agradaria que fos el

meu personatge.

El que tenia clar era que no volia fer una princesa com les de la primera era

(caucàsica, prima, simpàtica i innocent), i l’he contextualitzada en el present, però

no necessàriament en un lloc en concret.

Un altre tret que volia que destaqués era una afició que l’apassionés, i se’m va

acudir que podria estar interessada en els esports, especialment l’atletisme.

Amb aquestes característiques definides, vaig començar la meva recerca per

inspirar-me i vaig anar disposant imatges en un document per poder observar-les

totes juntes i anar creant una representació sobre l’aspecte del meu personatge:
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Per exemple, algunes de les celebritats en les quals m’he fixat han sigut les actrius

Zendaya, Maitreyi Ramakrishnan, Lee Rodríguez, Halle Berry, Madison Reyes, entre

d’altres; la canta-autora Lizzo (que escriu cançons sobre l’amor propi i acceptar-te

tal com ets); la influencer i cantant Vanessa (Nezza) Hernández; la princesa de

Nigèria Keisha Omilana (que tot i que es va casar amb un príncep, va continuar

perseguint la seva carrera professional com a model); etc.

I dues de les sèries a qui també he volgut fer referència han sigut Steven Universe,

que pot agradar tant a infants com a adults i aborden temes com el racisme i els

personatges tenen molta flexibilitat en el referent al gènere i la sexualitat i ho

aborden d’una manera completament natural; i She-Ra: Princess of Power, que

tracta sobre una heroïna forta, simpàtica i amb poders que s’uneix a un grup de

princeses també amb poders per combatre a l’enemic. El que més m’agrada

d’aquesta original sèrie és la gran feina que han aconseguit fer els creadors

representant relacions sanes, trencant estereotips de gèneres i incloent personatges

pertanyents al col·lectiu LGBTQ+, un d’ells essent la mateixa protagonista.

6.2. Desenvolupament

Després d’acabar de confeccionar el collage, vaig agafar el meu bloc de dibuixos i

un llapis  i vaig deixar anar la meva imaginació i el resultat  final el següent full:
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I el rostre que va acabar essent més adient pel meu gust va ser aquest:

Com estic fent el treball

sobre crear una princesa

que pogués encaixar en el

món de Disney, he fet el

meu model amb algunes

característiques

representatives (ulls grans,

cara bonica, cabells llargs...)

d’aquests personatges, però

també li he volgut donar el

meu toc personal.

Un cop digitalitzat el dibuix, amb els meus mitjans (tauleta gràfica i portàtil), vaig

esbossar el cos i dos canvis de roba:
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Després vaig resseguir els quatre esbossos amb  línia negra.
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Després de definir-la vaig escollir la paleta de colors i pintar el color base a les

figures.
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Per acabar, els hi vaig donar volum primer amb les ombres i seguidament, les llums.
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6.3. Resultat final

Kyla
Característiques del personatge:

➢ Edat: 17 anys

➢ Nacionalitat: africana

➢ Característiques: pell bruna, cabell fosc i

ulls ambarins

➢ Classe social: princesa (reialesa)

➢ Poder: parla amb els animals

➢ Orientació sexual: bisexual

És una noia activa, intel·ligent,

tossuda, vital, romàntica… Està

molt unida als seus pares i totes

les aventures les passa al costat

del seu millor amic Matthias.

El seu interès romàntic durant la

història serà la Zoey, una noia

amb qui fa exercici, però a la que

no s'atreveix a expressar el que

sent fins al clímax de “la meva

pel·lícula”.

Físicament és prima però

musculada. Els seus cabells

sempre amb trenes són pentinats

pel seu pare, que té molta
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paciència. Abans de conèixer la Zoey, sempre anava vestida amb texans i

samarretes senzilles, o bé roba esportiva; tanmateix a mesura que va començar a

passar estones amb ella, li va transmetre l’afició per la moda i va millorar la manera

de vestir.

Té una personalitat molt marcada. És educada, noble i empàtica. Té molta facilitat

pels idiomes i li agrada llegir. Gaudeix fent treballs manuals.

Viu amb la seva família interracial formada pel seu pare, que és un rei africà i la

seva mare doctora, nascuda a Escòcia, amb un bonic cabell pèl-roig i la petita Jax,

una entremaliada gateta tricolor d’uns 13 mesos.

Ella i en Matthias es coneixen des de ben petits, de fet són veïns i han estat sempre

junts compartint jocs, i confidències. Ell és un noi caucàsic ros, més baix que la Kyla

i un xic més grassonet amb unes galtes enceses. És introvertit però simpàtic i

divertit, encara que amb la Kyla perd tota la timidesa i es mostra tal com és

realment, confia molt en ella.

La Zoey, que prové d’una família acomodada és llatina. Té els cabells curts i

ondulats i és més alta que en Matthias, tot i que per poc. La seva complexió és

prima i proporcionada. Li encanta la moda i donar-li personalitat a la roba que

vesteix; sempre porta els cabells decorats amb diferents accessoris (clips, gomes de

colors, llaços, cintes…) que li atribueixen un aspecte infantil. Té una personalitat

oberta, amb el do de paraula, és molt xerraire. Participa en moltes activitats fora de

casa i mai para quieta. De fet, així és com es van conèixer la Kyla i la Zoey, fent

esport.

A les representacions en moviment, Kyla mou la seva mà, i l’altre l’he fet per a nens

i nenes, un públic més petit, ja que crec que és important que facin esport i que

visquin en un ambient saludable.
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7. Com he fet la meva animació

Hi ha força maneres de fer una animació, però jo us explicaré com he arribat a fer la

meva.

Com no tinc gaires coneixements sobre com fer servir programes especialitzats a

animar, he decidit fer-la a la meva manera.

Primer de tot, he fet servir el programa SketchBook Autodesk (8.7.1), què és el que

utilitzo sovint per dibuixar, i he esbossat un primer dibuix de la noia a la qual després

li vull donar moviment.

Després, he plantejat per on vull que passin els següents fotogrames en diferents

capes.

Quan he acabat de pintar cadascuna de les capes (cinc què saluda i nou què corre),

les he guardat com a imatges sense fons per separat.
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Aquí he decidit fer a la Kyla saludant amb la mà esquerra i cloent l'ull dret. Com que

és una de les primeres animacions que faig, he volgut començar per un moviment

senzill. Al principi he pensat en què només saludés amb la mà, però llavors he inclòs

el tancament de l'ull perquè sembli més complet l'acabat.

En acabar la primera, m'he animat i he complicat una mica l'animació, fent un

moviment més difícil; és a dir corrents. El que m'ha costat més ha estat la

coordinació entre els braços i les cames.

Per posar-les en un lloc determinat, com que eren imatges PNG (sense fons),

només he hagut de posar per sota el dibuix que fet del que volia que es veiés per

darrere. No els volia fer molt definits per no treure protagonisme al personatge, però

que el complementés.

El fons de la segona animació és el que m’ha costat més, ja que l’havia de moure en

cada fotograma perquè es veiés com avançava la noia.
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Fons animació 1

Fons animació 2

Finalment, he ajuntat les fotos, i per fer-ho he utilitzat el programa Wondershare

Filmora9 (una aplicació d’edició de vídeo) i amb ell he pogut obtenir un Gif.

54



I aquest és el resultat final:

Animació final 1 (Kyla saludant)

Animació final 2 (Kyla corrent)
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8. Enquesta

He decidit al final de la meva feina fer una enquesta per recollir les opinions de

diversos tipus de gent. En total he obtingut 45 respostes, i a continuació les

comentaré.

En les primeres preguntes, sobre l’edat i en què s'identifiquen, els he dividit en els

tres grups següents:

● De 15 a 18 anys hi ha hagut 14 enquestats/ades, entre ells, 9 femenines, 2

masculins, 2 no-binaris i 1 ha preferit no dir-ho.

● De 19 a 45 anys, he rebut també 14 enquestats/ades, 9 d’elles femenines i 5

masculins.

● Per últim, de més de 46 anys, han contestat 17 persones, 14 femenines i la

resta masculins.

En la pregunta “si t’agraden les princeses Disney”:

Com podeu veure,

estan força

igualats, però

observant-ho amb

els rangs d’edat

d’abans, puc

afirmar que els

que més agraden

són als joves i els

que menys als

majors de 46.

La princesa preferida ha estat amb diferència la Mèrida, amb 7 vots, seguida de la

Bella amb 4 i un empat de la Mulan i la Ventafocs amb 3. Estan igualades amb 2

punts la Rapunzel, la Tiana i l’Ariel i les menys votades, amb 1 punt, han estat la

Pocahontas, l’Elsa, la Jasmine i la Blancaneus.
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Un altre de les preguntes era si alguna vegada s’havien sentit identificats/ades amb

alguna de les princeses. Encara que el resultat ha sigut majoritàriament negatiu (el

71% mai s’ha sentit reflectit en cap d’elles), dels que han sigut afirmatius, hi ha

hagut un empat entre el primer i el tercer grup; a més, en general no s’han comparat

amb el físic, sinó amb els valors i personalitats que transmeten cadascuna.

Les següents preguntes les he englobat en una sola perquè els resultats han estat

bastant semblants. Les qüestions eren:

- Què et semblaria si aparegués una princesa mulata? És a dir, amb una

família interracial.

- Què et semblaria si aparegués una princesa bisexual? Creus que seria

bo pels nens que veiessin aquesta representació d'ençà que són

petits?

- I si aparegués una princesa transsexual?

Els resultats són: entre un 86.7% i un 84,5% els hi sembla bé que hi hagi aquesta

mena de representacions, entre un 6,7% i 4,5% indiferent i un 6,7% els hi ha

semblat malament, una d’aquestes pel fet que no vol veure representacions de la

monarquia.

En el tema dels valors, quasi molts pensen que sí que transmeten alguns valors, en

canvi, a quasi tothom li agradaria que difonguessin els valors de la vida més

saludable i de fer esport.
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En qüestió de la diversitat, està clar que podria haver-hi més i que li semblaria bé a

la gent.

Per últim, vaig formular la pregunta de si els hi agradava la princesa que havia creat

i, a quasi tots els hi ha agradat i m’han fet alguns comentaris de millora com que

podria canviar el vestit, el color dels ulls o la forma del cos.
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Fer aquesta enquesta m’ha ajudat a veure que no estic gaire equivocada en el fet

d’haver escollit aquest tema i estic contenta d'haver-ho fet, ja que molta gent

coincideix en mi a l’hora de valorar aquesta classe de pel·lícules. Quasi tothom està

cansat de veure sempre el mateix tipus d’argument i els hi agradaria que canviés

una mica.
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9. Reflexió final

Després de desenvolupar dia rere dia aquest treball, i posar tot el meu esforç per

investigar i processar tota la informació. M’he adonat que he ampliat abundantment

els meus coneixements sobre aquest meravellós món de l’animació i també he

pogut confirmar i assegurar que no m’equivoco en la meva decisió de futur.

En l'àmbit tècnic, m'he fixat en com ha evolucionat la forma de treballar el moviment

i com a poc a poc s'han anat perfeccionant les tècniques d'una manera

espectacular. Sobretot m'ha sorprès el tipus d'invents que es van crear per poder

donar moviment als dibuixos i que actualment ja quasi s'han oblidat.

Després d'estudiar la representació de la dona en l'art, he tingut una visió més

global per veure el paper de les princeses Disney, que ha anat variant segons

l'època. És per això que he fet una descripció de cadascuna d'elles, per tal

d'enfrontar-me a la creació d'una nova proposta, més actualitzada per l'any 2021.

Els nens i nenes creixen acompanyants dels seus dibuixos animats preferits i és

com aprenen molts dels seus valors. A tots els encanta poder disfressar-se dels

seus personatges favorits o veure’s reflectits amb ells. Per això crec que s’hauria de

promoure la diversitat en el camp dels dibuixos, perquè així tots els nens puguin

sentir-se igualment d’importants i aprendre la rellevància del valor de la igualtat.

La meva intenció era desenvolupar una princesa pròpia per demostrar que no és tan

difícil sortir-se de la norma per crear personatges diferents i únics que transmetin

altres valors més quotidians, però necessaris. Només s’ha de tenir la intenció i la

motivació.

En el transcurs de completar aquest treball de recerca, he volgut anar més enllà i he

acabat fent unes petites animacions que al principi no havia previst; en acabar-les,

he vist les dificultats per les quals els professionals poden passar per crear una

pel·lícula completa, ja que jo només he fet uns segons i m’ha costat força.
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Finalment, amb l’enquesta, he pogut veure les diferents opinions de la gent i també que la

majoria coincideix amb mi en el fet que hi hauria d’haver més diversitat en les produccions

d’una de les companyies d’animació més famoses.

Per acabar, voldria dir que he gaudit molt d’aquesta experiència i espero que vosaltres, en

llegir-la, us hagi satisfet de la mateixa manera.
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Dels contes originals de Disney Clásicos.
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Per fer l'anàlisi de les princeses, he vist les seves pel·lícules en DVD i a l’aplicació

de reproducció en línia (streaming) Disney+.

He utilitzat l’aplicació SketchBook Autodesk (8.7.1) per poder fer el disseny de la

Kyla i el collage d’imatges. I per donar moviment a les animacions he emprat el

programa Wondershare Filmora9.

A més, he fet les enquestes amb els Formularis de Google.
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