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SINOPSI 

Donada la gran qualitat i l’acollida que tingué “Animar.te. 20 anys d’animació per 

ordinador a la UIB” a Es Baluard, on fou exhibida del 10 d’octubre de 2008 a l’1 de 

febrer de 2009, l’American University Museum de Washington ha decidit mostrar al 

públic americà aquesta exposició al Katzen Arts Center, l’espai expositiu d’aquesta 

universitat, tot això, organitzat per la ambaixada espanyola a Washington que, 

presenta ANIMAR.TE com activitat cultural amb motiu de la presidència espanyola de 

la CEE. “Animar.te” vol servir de reconeixement a la feina que, des de fa dues 

dècades, realitza el col·lectiu d’animació per ordinador de la Universitat de les Illes 

Balears (UIB) del laboratori LADAT d’animació i tecnologies audiovisuals de la UIB així 

com en el màster MA ISCA, postgrau d’animació del LADAT, un referent en l’animació 

per ordinador a nivell internacional.  

 

L’objectiu de l’exposició “Animar.te” és mostrar de forma conjunta, i per primera 

vegada, els curtmetratges realitzats durant els 20 anys d’història del col·lectiu, i al 

mateix temps donar a conèixer el procés de creació i realització d’un curtmetratge 

d’animació. L’exposició, comissariada per Juan Montes de Oca (director de LADAT-

UIB) i dirigida per Cristina Ros, directora d’Es Baluard, compta amb un espai dedicat 

a Carlos Grangel (Studio Grangel), professor de MA ISCA i creador de populars 

personatges per a pel·lícules d’animació com El príncep d’Egipte, Madagascar o 

Kung-Fu Panda. L’estudi Grangel ha col·laborat també amb directors com Steven 

Spielberg i amb Tim Burton a la pel·lícula d’animació La novia cadàver, els dissenys i 

□ L’exposició “Animar.te” s’exposarà al Katzen Arts Center de l’American 
University Museum (Washington) del 23 de març a l’1 de maig de 2010 i és una 
producció conjunta d’Es Baluard, la UIB i el Govern de les Illes Balears. 
 
□ Comissariada per Juan Montes de Oca i dirigida per Cristina Ros, “Animar.te” 
fa un repàs als 20 anys d’animació per ordinador a la UIB. Concretament, 
l’exposició és un reconeixement a la tasca creativa i educativa del laboratori 
LADAT de la UIB, especialitzat en animació i tecnologia audiovisual. 
 
□Exposada per primera vegada a Es Baluard, del 10 d’octubre de 2008 a l’1 de 
febrer de 2009, “Animar.te” rebé una gran acollida per part del públic i dels 
mitjans. 
 



  

dibuixos de la qual s’exhibiren a Es Baluard i, així mateix, es podran veure a 

l’American University Museum de Washington. 

 

L’exposició, de marcat caràcter didàctic i per a tot tipus de públic, ofereix 

nombrosos espais interactius, en els quals l’espectador podrà esdevenir en aprenent 

dels mètodes, processos i tècniques d’animació per ordinador. Les sales d’exposició 

compten amb pantalles, en les quals es projecten una selecció de curtmetratges, i en 

elles hi haurà ordinadors a l’abast del visitant i un zoòtrop i un praxinoscopi, creats 

per l’equip del LADAT simulant els primers artilugis del segle XIX a través dels quals 

es creava la il·lusió d’imatges en moviment.  

 

MA ISCA  

(European Masters of Art in Image Synthesis and Computer Animation - UIB) 

La idea de formar un màster en creació audiovisual sorgeix l’any 1988, quan la 

Universitat de les Illes Balears (UIB) i els professors Juan Montes de Oca i Josep Blat 

creen un grup d’animació per ordinador en el departament de Matemàtiques i 

Informàtica de la UIB, que fou la primera universitat espanyola que incorporà en els 

seus continguts la utilització de les noves tecnologies a la creació audiovisual. Però 

no va ser fins l’any 1990 quan es du a terme la primera edició del màster europeu MA 

ISCA (European Masters of Art in Image Synthesis and Computer Animation), en el 

marc del programa MEDIA de la Comunitat Europea. L’objectiu era crear un projecte 

de formació en el qual diferents universitats europees participessin en la introducció 

de joves artistes al món de l’animació per ordinador. I així fou. Durant aquests 20 

anys, el reconeixement internacional de MA ISCA, impartit a la UIB, ha estat avalat 

per més de 100 premis internacionals, i més de 700 nominacions a guardons, entre 

els quals destaquen: 2 primers premis IMAGINA (Montecarlo), 3 premis LEAF de 

Londres, 2 primers premis COMPUTER ANIMATION (Ginebra), 8 primers premis 

WORLDFEST – HOUSTON (EE.UU.), el de millor curtmetratge europeu a la BIENNALE 

DE VENEZIA, 2 primers premis d’ART FUTURA (Espanya), 3 nominacions als GOYA o el 

PREMI CIUTAT DE PALMA D’ANIMACIÓ INDEPENDENT en la seva primera convocatòria. 

El director del màster i comissari de l’exposició, Juan Montes de Oca, ha estat 

guardonat amb el premi especial Mundos Digitales 2008. 

 



  

GRANGEL STUDIO 

Dirigit pels germans Carlos i Jordi Grangel, aquest estudi barceloní s’ha especialitzat 

en el desenvolupament d’estils per a produccions de llargmetratges d’animació. 

Grangel Studio comença a col·laborar amb el màster MA ISCA l’any 2000, participant 

en els monogràfics de Creació de Personatges a càrrec de Carlos Grangel i de Modelat 

Escultòric, impartit per Jordi Grangel. Carlos Grangel comença la seva carrera en el 

sector de l’animació l’any 1989, ocupant un lloc com a dissenyador a la productora 

Amblimation/Universal Pictures a Londres, període en el qual treballa en pel·lícules 

com Rex, un dinosaure a Nova York i Balto. El 1994 creen els personatges de The 

Periwig Maker, un curtmetratge d’animació fet amb la tècnica stop motion i que 

obtingué nombrosos premis, així com una nominació a l’Oscar al millor curtmetratge 

de 2001.  

 

El 1995, la productora DreamWorks fundada per Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg 

i David Geffen contacta amb Grangel Studio per a treballar en distintes facetes de les 

seves produccions, col·laboració que encara continua i que ha donat els seus fruits en 

pel·lícules com El príncep d’Egipte, Antz, Spirit, Simbad, L’espantataurons, 

Madagascar i Kung-Fu Panda. Els germans Grangel col·laboren, així mateix, amb els 

estudis Aardman i Warner Bros. D’aquesta aliança sorgeixen treballs com La novia 

cadàver, pel·lícula en què col·laboren estretament amb el director Tim Burton: 

Carlos Grangel en el disseny de personatges, Carles Burges al disseny del logotip, 

cal·ligrafies i crèdits del film i Jordi Grangel com a supervisor de les marionetes. A 

més, l’estudi aportà dissenys de vestuari per als personatges. 

 

EL KATZEN ARTS CENTER  

L’American University de Washington compta amb un imponent centre expositiu i de 

concerts, el Katzen Arts Center, que és on es mostrarà “Animar.te” del 23 de març a 

l’1 de maig de 2010. Amb una superfície de 12 mil metres quadrats, el Katzen Arts 

Center és un espai multidisciplinari on hi tenen lloc exposicions, a través d’un 

conjunt de galeries amb una superfície total de 2.800 metres quadrats, i en 

col·laboració amb les col·leccions Watkins, Cyrus i Myrtle Katzen, així com 

manifestacions d’arts escèniques.  



  

LA FUNDACIÓ IBIT I L’EXPOSICIÓ ANIMAR.TE 

La Fundació iBit, depenent de la conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, ha 

participat, com a  soci tecnològic, en la producció de l’exposició Animar.te mentre 

que ha donat suport a la seva programació als Estats Units. Per la Fundació iBit 

aquesta és una gran oportunitat per promoure accions lligades a la innovació i per 

promoure les tecnologies de la comunicació.  

 

De fet, la Fundació iBit treballa en la creació de canals que fomentin la producció del 

coneixement i en fer arribar a la societat la feina dels sectors productius implicats. 

En aquest sentit dóna suport al sector quinari, referit a l’aplicació de les tecnologies 

de la comunicació a la cultura, l’educació, l’art i l’entreteniment. I que es 

fonamenta  en la creativitat, la potenciació dels capital humà i social i en el 

desenvolupament d'una economia de futur basada en la implantació de les noves 

tecnologies. 

 

Des de l'any 2008 la Fundació iBit col·labora amb la  Universitat de les Illes Balears, a 

través del LADAT, Laboratori d’ Animació i Tecnologies Audiovisuals, per al foment 

de l'aplicació de les noves tecnologies en el món de l'art. És tracta d’un sector amb 

capacitat exportadora i que pot ser, dins la innovació, un motor més de l’economia 

productiva balear.  

 

La Fundació iBit té distintes línies de treball en matèria de móns virtuals i animació. 

Així ha patrocinat les dues edicions, celebrades a Eivissa, del Congrés sobre Móns 

Virtuals-Metaversos per les grans possibilitats d’expansió que, més enllà de 

l’entreteniment, ofereixen els metaversos i l’aplicació de la realitat 3D  en el món 

educatiu, la formació, el treball o el món assistencial. Projectes com TeleRHB, 

plataformes virtuals de Rehabilitació, que permeten  als usuaris realitzar  exercicis 

de rehabilitació a casa – exemplifiquen aquesta adaptació a les necessitats socials . O  

el projecte TELEFI, que  té com a objectiu establir una plataforma virtual de salut de 

seguiment i suport de fisioteràpia de forma remota. Altres projectes són el  SINA i 

SINA II, que fan accessible l’ordinador a persones amb discapacitats a través de 

tècniques de visió per computador.  O, a l’àmbit educatiu, en la creació d'Objectes 

Digitals Educatius dedicats a l’aprenentatge de la llengua catalana per part de 

l’alumnat d’incorporació tardana. 
 



  

 

Més informació: 

www.esbaluard.org 

www.ladat.es 

http://www.american.edu/museum 



  

ANNEX: QUÈ HAN DIT ELS MITJANS SOBRE “ANIMAR.TE” 

Última Hora. 22 d’octubre de 2008 



  

El Mundo (edició Balears). 8 d’octubre de 2008 



  

Diari de Balears. 18 d’octubre de 2008 



  

 
Todo Palma. 17 de novembre de 2008 


