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Fins al proper 24 de juny, l'Obra Social "la Caixa" proposa un apassionant 
viatge pel món fantàstic de la companyia Walt Disney Animation Studios 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«L’entreteniment mil·lenari basat en contes de fades clàssics no 
distingeix entre grans i petits.» A través del cinema, Walt Disney 
(Chicago, 1901 – Burbank, Califòrnia, 1966) i els seus equips creatius 
successius han acostat la tradició popular i literària a milions 
d’espectadors de totes les edats i de tot el món. Des de la dècada dels 
anys trenta del segle xx, la companyia d’entreteniment americana ha 
actualitzat els relats clàssics per fer-los més accessibles als públics de 
cada època, sempre d’una manera dinàmica, directa i interpretant a cada 
moment les necessitats d’un públic desitjós d’emocions i fantasia. L’Obra 
Social ”la Caixa” i la Walt Disney Animation Research Library s’uneixen 
per presentar Disney. L’art d’explicar històries, una exposició que 
descobreix quin és l’origen d’algunes de les pel·lícules més conegudes 
de l’estudi, autèntiques obres universals de l’art d’animació. Des d’Els 

tres porquets (1933) fins a Frozen. El regne del gel (2013), la mostra 
reuneix 215 peces entre dibuixos, pintures, impressions digitals, guions i 
guions il·lustrats (storyboards), a més d’alguns films. 
 

  
Disney. L’art d’explicar històries. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” i 
Walt Disney Animation Research Library. Comissariat: Equip comissarial de la Walt 
Disney Animation Research Library, format per Fox Carney, Tamara Khalaf, Kristen 
McCormick i Mary Walsh. Lloc: CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8). Dates: Del 23 de març al 24 de juny de 2018. 
 

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #DisneyCaixaForum 
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Barcelona, 22 de març de 2018. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de CaixaForum Barcelona, Valentí 
Farràs, i les comissàries Kristen McCormick y Tamara Khalaf, de l'equip 
curatorial de la Walt Disney Animation Research Library; han presentat avui a 
CaixaForum Barcelona Disney. L’art d’explicar històries, un viatge apassionant 
pel món fantàstic de Walt Disney Animation Studios a través de les seves 
creacions durant més de vuit dècades. 

  
Dins de la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” dedica una 
atenció preferent a les manifestacions artístiques fonamentals en la formació de 
la sensibilitat contemporània. En 
aquesta línia s’emmarquen les 
exposicions dedicades al cinema, 
que, juntament amb la fotografia, 
constitueix una de les formes 
artístiques més característiques del 
segle XX.  
 
L’entitat ha dedicat mostres 
retrospectives a grans noms del 
món del cinema, com els directors 
Charles Chaplin, Federico Fellini i 
Georges Méliès. També ha fet 
projectes col·lectius com L’efecte 

del cinema. Il·lusió, realitat i imatge 

en moviment o Art i cinema. 120 

anys d’intercanvis, que posaven en relació les arts cinematogràfiques amb les 
arts plàstiques i visuals. 
 
En aquesta programació consolidada a l’entorn del cinema, destaca sobretot el 
primer acostament a l’art de l’animació el 2014 i 2015, amb l’organització de la 
mostra Pixar. 25 anys d’animació, una profunda revisió del treball d’aquesta 
companyia, pionera en l’ús de la tecnologia per a la creació de pel·lícules 
animades. 
 
Ara, l’Obra Social ”la Caixa” fa un pas més amb aquest nou projecte juntament 
a la Walt Disney Animation Research Library. Disney. L’art d’explicar històries 
presenta un recorregut visual per la trajectòria creativa de la companyia 
americana des de la dècada dels anys trenta del segle passat fins als projectes 
més recents, recorregut en què destaquen els orígens literaris de les seves 

La bella dorment, 1959 
Estudi per a la direcció d’art 

© Disney 
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narracions i les reinterpretacions que han portat a terme els seus responsables. 
I tot envoltat en una sorprenent escenografia en la qual els visitants es podran 
sentir com el protagonista de l’aventura entre castells, boscos i cabanes. 
 

L’exposició arriba a CaixaForum Barcelona després del seu pas per Suècia 
(Nordiska Akvarellmuseet [Museu Nòrdic de l’Aquarel·la] de Skärhamn) i 
Dinamarca (Brandts, museu d’art i cultura visual d’Odense) i de la seva estrena 
al nostre país, a CaixaForum Sevilla, el mes de novembre passat. 
 
Narrar en paraules i imatges 

 
Des de temps remots, l’art d’explicar històries ha tingut un paper important en la 
història de la humanitat. Són experiències compartides, lliçons apreses, ficcions 
i somnis que s’han convertit en els fils conductors de la trama que forma el 
nostre teixit cultural i social. Amb l’arribada del cinema al segle XX, aquest va 
esdevenir el mitjà per excel·lència per explicar històries. 

 
D’aquesta manera, moltes pel·lícules animades de Disney es basen en mites, 
faules, llegendes, tall tales (narracions del folklore nord-americà) i contes de 
fades. En la translació cinematogràfica d’aquests clàssics, Walt Disney i els 

seus equips creatius successius han 
sintetitzat les versions d’una narrativa 
de tots els temps, i les han 
modernitzades per fer-les més 
accessibles i adequades per al públic 
actual.  
 
En aquesta tasca, la companyia ha 
destacat sempre per la cerca constant 
de la bellesa i la sensibilitat, que han 
convertit l’animació i la narració 
cinematogràfica en un veritable art. 
L’exposició permet descobrir la 
creativitat de dibuixants i guionistes, 

com també la capacitat que tenen d’abordar els temes universals amb un 
llenguatge nou. El resultat són pel·lícules que no es dirigeixen només als 
infants, sinó que situen els contes tradicionals al centre de la vida familiar i 
col·lectiva.  
 
 

Els tres porquets, 1933 
Dibuix final de l’animació 
© Disney 
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Una exposició concebuda com una aventura  

 
Amb l’objectiu de seguir el procés d’adaptació de les històries tradicionals a la 
sensibilitat del públic des de les primeres pel·lícules fins avui, la Walt Disney 
Animation Research Library i l’Obra Social ”la Caixa” han realitzat aquesta 
exposició, concebuda ella mateixa com una aventura. 
 
La mostra està estructurada en cinc àmbits. Arrenca als estudis Disney 
originals, amb les seves taules de dibuix i amb una escenografia que ens 
transporta a la Califòrnia de l’època. A partir d’aquí, proposa un recorregut 
imaginari en el qual els visitants són els protagonistes: la cabana i el bosc, 
escenari de faules i llegendes; el món dels tall tales, on es desenvolupa la 
prova decisiva abans del desenllaç, i finalment el castell, on les històries de 
Disney sempre acaben bé. 

 
L’exposició presenta un total de 215 peces, amb un conjunt ampli de dibuixos 
de personatges i escenaris creats amb una gran varietat de tècniques  
—aquarel·la, carbonet, pastel, llapis gras, grafit, tinta, tremp, acrílics i pintura 
digital. L’exposició també inclou notes de producció, esbossos i pàgines de 
guió, que serveixen per comprendre l’enfocament que va fer possible la 
realització d’aquests clàssics animats, com també la projecció de tres 
curtmetratges i el documental How Walt Disney Cartoons Are Made, del 1939.  
 

La bella dorment, 1959. Estudi per a la direcció d’art. © Disney 
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Les obres que s’exhibeixen a Disney. L’art d’explicar històries pertanyen als 
films següents (curtmetratges i llargmetratges): 
 

• Three Little Pigs, 1933 (Els tres porquets, 1933) 
• The Pied Piper, 1933 (El flautista d’Hamelín, 1933) 
• The Goddess of Spring, 1934 (La deessa de la primavera, 1934) 
• The Grasshopper and the Ants, 1934 (La cigala i les formigues, 1934) 
• The Golden Touch, 1935 (El rei Mides, 1935) 
• The Tortoise and the Hare, 1935 (La llebre i la tortuga, 1935) 
• Snow White and the Seven Dwarfs, 1937 (La Blancaneu i els set nans, 1937) 
• Brave Little Tailor, 1938 (El sastre valent, 1938) 
• Donald’s Better Self, 1938 (El costat bo d’en Donald, 1938) 
• Fantasia, «The Pastoral Symphony», 1940 (Fantasia, «La Simfonia Pastoral», 1940)  
• Melody Time, «Johnny Appleseed», 1948 (Melody Time, «Johnny Appleseed», 1948) 
• Melody Time, «Pecos Bill», 1948 (Melody Time, «Pecos Bill», 1948) 
• Sleeping Beauty, 1959 (La bella dorment, 1959) 
• The Sword in the Stone, 1963 (Merlí l’encantador, 1963)  
• Robin Hood, 1973 (Robin Hood, 1973) 
• The Little Mermaid, 1989 (La sireneta, 1989) 
• Hercules, 1997 (Hèrcules, 1997) 
• John Henry, 2000 (John Henry, 2000) 
• Fantasia/2000, «Piano Concerto No. 2, Allegro, Opus 102», 2000 (Fantasia/2000, 

«Concert per a piano núm. 2, Allegro, Opus 102», 2000) 
• Frozen, 2013 (Frozen. El regne del gel, 2013)  

 
Com és habitual, l’exposició es completa amb l’edició d’una publicació a càrrec 
de l’Obra Social ”la Caixa” i textos de la Walt Disney Animation Research 
Library. El catàleg destaca els orígens literaris de les pel·lícules de l’estudi, i 
alhora explora les reinterpretacions dutes a terme sobre aquests mateixos 
orígens. 
 
A partir de la mostra, també es desplega un programa d’activitats per a tots els 
públics que inclou, a més de la conferència inaugural a càrrec de les 
comissàries Kristen McCormick y Tamara Khalaf, dos cicles d'activitats. El 
primer d'ells serà el cicle de conferències coordinat pel guionista i escriptor 
Sergi Martin sobre la companyia i l'animació, que inclou conferències a càrrec 
de l'animador de Disney Valentín Amador –que ha treballat a èxits com Frozen i 
Big Hero 6-, així com d'Enrique Gato i David Alonso, directors de Tadeo Jones 

2. El secret del Rei Mides. El segon, un cicle de cinema dirigit al públic familiar 
que inclou la projecció d'alguns dels millors curts clàssics de Disney d'entre  
1933 a 1948. A més s'organitzaran visitades comentades per al públic general, 
familiar i educatiu. 
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Qui era Walt Disney 

 
El creador de Mickey Mouse, fundador de Disneyland, el parc temàtic modern, i 
narrador destacat internacionalment, va néixer a Chicago (Illinois, Estats Units), 
el 1901. Des de molt petit es va començar a interessar pel dibuix, i als 7 anys ja 
venia els seus esbossos als veïns. La seva activitat artística es va consolidar 
mentre prestava els seus serveis a la unitat d’ambulàncies de la Creu Roja, a 
Europa, al final de la Primera Guerra Mundial. 
 
Després de la guerra, Walt Disney va tornar a Kansas City (Missouri) i va iniciar 
la seva carrera com a dibuixant de vinyetes publicitàries. El 1920 va crear i 
comercialitzar els seus primers dibuixos animats, que més tard perfeccionaria 
mitjançant un mètode molt innovador que combinava imatges reals i animació. 
Cercant sempre nous horitzons per a la creació de les seves pel·lícules, Disney 
va abandonar Kansas per establir-se a Hollywood i, juntament amb el seu 
germà Roy O. Disney, va fundar l’estudi que havia de revolucionar la narrativa 
visual i la indústria de l’entreteniment 
 
La capacitat de Walt per donar impuls a la indústria de dibuixos animats no 
tenia límits. Es va arriscar quan va crear els primers dibuixos animats en els 
quals imatge i so estaven totalment sincronitzats: Steamboat Willie (‘El vaixell 
de vapor Willie’), estrenada el 18 de novembre de 1928. El 1932, amb el curt 
Flowers and Trees (‘Flors i arbres’) va introduir en l’animació el sistema 
Technicolor®. El 1937 es va estrenar The Old Mill (‘El vell molí’), el seu primer 
curt rodat amb la tècnica de càmera multiplà. El 21 de desembre d’aquest 
mateix any es va estrenar el musical La Blancaneu i els set nans, el primer 
llargmetratge animat de Disney.  
 
Sota la seva supervisió, l’estudi va produir clàssics com Pinotxo (1940), La 

Ventafocs (1950), La bella dorment (1959), Mary Poppins  (1964) i El llibre de la 

selva (1967). Sempre en la recerca de nous reptes, Walt Disney va ser pioner 
en el mitjà televisiu i va revolucionar l’àmbit de l’entreteniment familiar. Va morir 
a Burbank, Califòrnia, el 1966. 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
1. ELS MITES 
 
Els mites són històries carregades de simbolisme en què apareixen deus, éssers 
sobrehumans o herois sorprenents i les seves extraordinàries circumstàncies, gestes i 
poders. Sovint, l’acció transcorre en èpoques indefinides i lluny de la quotidianitat dels 
éssers humans normals. En general, narren de manera màgica un fenomen de la natura, 
una llei religiosa o un sistema social. 

La majoria dels mites van néixer fa molt de temps... Al llarg dels segles, generacions i 
generacions d’homes i dones, narradors d’històries, van crear aquests relats, que es van 
anar transmetent oralment. Amb l’aparició del llenguatge escrit, els mites van quedar fixats, 
transcrits, i aquest és el testimoni que hem conservat fins avui i que permet que formin part 
de la nostra cultura actual. 

Aquest gran patrimoni de tradició narrativa va proporcionar als artistes de Disney unes 
oportunitats esplèndides per explorar creativament, per mitjà del cinema, noves maneres 
d’il·lustrar les fantàstiques històries de l’antiguitat que ja tots reconeixem. 
 

Fantasia, «La simfonia pastoral» / Fantasia, “The Pastoral Symphony” (1940) 
 
 En la mitologia antiga, Pegàs, el gran cavall alat, va aparèixer per primera vegada 
a la Teogonia d’Hesíode. Homer menciona els centaures, meitat home i meitat 
cavall. Els faunes, meitat humans i meitat cabra, s’acostumen a associar amb la 
música i se citen en múltiples escrits èpics de Virgili, com ara l’Eneida. Altres déus 
cèlebres, com Zeus, Apol·lo, Bacus o Diana, també intervenen en «La simfonia 
pastoral», que és un dels vuit segments de la pel·lícula Fantasia (1940). Aquesta 
pel·lícula fa un repàs de les 
celebracions bucòliques d’un grup de 
personatges mitològics grecoromans 
al compàs de la Sisena Simfonia de 
Beethoven. 
 
«Crec que hem tingut una idea 
meravellosa que concorda amb la 
música. […] Es tracta de la Pastoral, 
però la volem fer amb personatges 
mitològics […]. Buscarem la bellesa, 
més que no pas les pallassades. 
Però crec que tenim llibertat absoluta 
per donar-li un toc d’humor.» 
Walt Disney, 1938 

 
 

La deessa de la primavera / The Goddess of Spring (1934) 
 
Persèfone, filla de Zeus, es va veure forçada per Hades, déu de l’inframon, a 
casar-s’hi. Segons els Himnes homèrics, Persèfone es trobava en un prat preciós 

Fantasia, «La simfonia pastoral», 1940 
Estudi per a la direcció d’art 

© Disney 
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quan, tot d’una, «la terra, per sota, se’m va obrir i va fer un salt el fort senyor que 
en governa molts; i em prengué amb el carro d’or per sota la terra. Vaig resistir molt 
i molt, i amb la veu llançava aguts xiscles» (Himne 2 a Demèter). En la versió 
sintetitzada de Disney, desenvolupada per l’artista Albert Hurter i l’expert en 
animació Hamilton Luske, Persèfone expressa la seva tristesa per haver estat 
raptada per Hades, i ell accedeix a fer un tracte i decideix alliberar-la en els 
següents termes: «Has de prometre que tornaràs i et passaràs mig any, cada any, 
aquí baix.» Persèfone accepta el compromís i el cor final conclou: «Ara saps per 
quina raó hi ha una estació hivernal en lloc d’una primavera eterna.» 
 
Hèrcules / Hercules (1997) 
 
Hèrcules (Hèracles en la mitologia grega) era fill del déu Zeus i de la mortal 
Alcmena. En la mitologia clàssica, Hèrcules protagonitza moltes proeses, i sobretot 
se’l coneix per haver acomplert «els dotze treballs». L’esmenten Eurípides (segle V 
aC) i els Himnes homèrics, pels volts de l’any 1000 aC. 
Coescrita i codirigida per Ron Clements i John Musker, Hèrcules és un exemple 
clar de com Disney adapta la narració i el disseny de personatges a cada època. 
Ho podrem observar si comparem els esbossos de preparació de la pel·lícula del 
1997 amb els de La deessa de la primavera, del 1934. En el procés de producció 
es va comptar amb la participació de l’il·lustrador Gerald Scarfe, i tots plegats van 
aconseguir el to d’una comèdia èpica. 
 
«El to còmic va fer accessible i contemporani la mitologia grega, que molts 
consideren avorrida o acadèmica.» 
John Musker (Codirector, Hèrcules) 
 
El rei Mides / The Golden Touch (1935) 
 
Existeixen diverses versions del mite del rei Mides. L’escriptor romà Ovidi ja narra 
la història en el poema èpic Les metamorfosis. I el filòsof grec Aristòtil va recórrer a 
la imatge de Mides per proporcionar un exemple d’allò que la riquesa no hauria de 
ser mai: «Certament és una riquesa ben estranya la que no estalvia de passar fam 
al qui en disposa en abundància, tal com expliquen d’aquell famós Mides, que a 
causa de la insaciabilitat de la seva petició aconseguí que es transformessin en or 
totes les coses que li posaven al davant» (Política). 
L’animació d’aquesta pel·lícula va anar a càrrec dels llegendaris animadors Fred 
Moore i Norm Ferguson, que van dibuixar un personatge rodanxó que, malgrat tot, 
resulta simpàtic i encantador. En la versió de Disney, quan Mides descobreix que ni 
tot l’or del món ompliria el seu estómac, perquè quan toca menjar i beguda els 
converteix en matèria brillant no comestible, aconsegueix revocar el seu tracte a 
canvi de cedir totes les seves possessions terrenals. 

 
 
2. LES FAULES 
 
Les faules són històries en què els animals es comporten i parlen com si fossin éssers 
humans. Acostumen a ser relats breus i senzills, a fi de comunicar amb claredat una 
moralitat o una lliçó, inherent a la historia, que sovint és presentada com a reflexió final. Un 
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dels principals objectius de les faules és posar en evidència les debilitats de la naturalesa 
humana ―els dubtes, les flaqueses i les ombres del caràcter― perquè l’oient o el lector en 
pugui aprendre alguna cosa. 
 
L’animació és un mitjà artístic que permet representar aquest tipus de narrativa edificant 
amb naturalitat i versemblança. Des del principi, Walt Disney i el seu equip van saber 
treure partit a aquest gènere donant un aspecte i uns sentiments humans als animals i als 
objectes amb tal credibilitat que ràpidament es van guanyar la simpatia del públic. 
 
A través de l’estudi detallat del comportament animal i dels gestos humans, els artistes que 
treballaven en aquests projectes van aconseguir convertir-se en grans experts en la 
creació d’uns personatges atractius que, de la mateixa manera que els seus homòlegs 
humans, lluiten contra les seves pròpies febleses. 
 

El cigala i les formigues / The Grasshopper and the Ants (1934) 
 
El valor del treball i la perseverança són el centre d’aquesta faula d’Isop, sens 
dubte l’autor de faules amb més renom de la història. Isop, esclau i narrador grec 
que va viure aproximadament durant el segle VI aC, és autor d’unes històries que 
s’han explicat i reinterpretat infinites vegades, sempre amb un rerefons moral o 
alliçonador. La pel·lícula va comptar amb els dissenys d’Albert Hurter i Joe Grant i 
un equip d’animadors compost per artistes com Dick Huemer i Gilles de 
Tremaudan. Entre tots van aconseguir recrear amb precisió tant l’ordenat món de 
les formigues com l’actitud despreocupada i estival de la cigala, que acaba 
assumint el seu error. Al final, la cigala descobreix els avantatges de treballar i es 
dedica a cantar cançons a les formigues per entretenir-les: «He estat una ximpleta 
durant tot l’any, però ara canto una altra cançó. Vosaltres teníeu raó i jo estava 
equivocada, sóc jo qui deu la vida al món.» 
 
La llebre i la tortuga / The Tortoise and the Hare (1935) 
 
A camí llarg, passa curta: així és com es guanyen les curses. Aquesta és una de 
les lliçons que ens ensenya Isop a la faula La llebre i la tortuga. «En el seu 
moment, amb La llebre i la tortuga vam aconseguir desenvolupar els millors 
personatges, amb expressions i un caràcter molt ben definits, i la millor 
sincronització d’imatge i diàleg que s’hagués aconseguit fins llavors», van declarar 
Frank Thomas i Ollie Johnston, els llegendaris especialistes en animació. Aquesta 
versió de La llebre i la tortuga és una de les Silly Simphonies, una sèrie de setanta-
cinc curtmetratges produïts entre 1929 i 1939. També en formen part La deessa de 

la primavera (1934), El rei Mides (1935), La cigala i les formigues (1934) i Els tres 

porquets (1933). 
 

El sastre valent / Brave Little Tailor (1938) 
 
Els gegants sempre han estat el tema d’innombrables llegendes i faules, des del 
Goliat dels mites abrahàmics, com els que trobem al Llibre de Samuel de la Bíblia, 
fins a Argus Panoptes, el gegant amb cent ulls de la mitologia grega, o el 
Hiranyaksha i altres daitya, éssers demoníacs de tradició hinduista. A 
començament del segle XIX, els germans Grimm van adaptar una coneguda faula i 
la van titular El sastre valent. Aquesta versió de Disney té com a protagonista 
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Mickey Mouse, que acabarà obtenint la mà de la princesa Minnie. Es tracta d’un 
petit conte amb un impacte potent que ens parla de l’autoestima i la confiança en 
un mateix amb un tractament magistral per part d’animadors llegendaris de Disney 
com Vladimir «Bill» Tytla i Frank Thomas. 
 
El costat bo de Donald / Donald’s Better Self (1938) 
 
Queda clar que les faules tenen una missió pedagògica, i algunes també un to un 
xic amenaçador, com és el cas de Der Struwwelpeter (Pere el Grenyut) de Heinrich 
Hoffman, publicada per primer cop el 1845. El conte tracta d’un grup de nens que 
acaba patint greus problemes per culpa de la seva mala conducta. L’adaptació que 
proposa Disney té un plantejament molt més còmic: l’Ànec Donald decideix 
escoltar la seva consciència, la «dolenta» o «la bona», de camí a l’escola. Com a 
curiositat, el 15 de gener de 1934 Eleanor Roosevelt, que aleshores era la primera 
dama dels Estats Units, va enviar una carta a Walt Disney en què demanava als 
estudis que expliquessin la història del protagonista de Der Struwwelpeter. El 

costat bo d’en Donald, que es va estrenar el 1938, va convertir aquesta faula 
entretinguda i alliçonadora en una pel·lícula molt popular, tant per a nens com per a 
adults de totes les edats. 
 

Els tres porquets / Three Little Pigs (1933) 
 

Els tres porquets, publicada per primera vegada el 1853, pretén mostrar les virtuts 
de ser una persona pràctica i treballadora. Hi ha dos dels porquets que no es 
preocupen per construir una casa sòlida i que acaben vençuts pel llop ferotge, si bé 
aquest també rep el que es mereix, ja que el porquet supervivent, que ha treballat 
de valent per construir una casa resistent feta de maons, el bull i se’l cruspeix. La 
versió de Disney és força menys tremenda i té un to clarament musical. En aquesta 
història, els porquets en surten indemnes i el llop acaba amb el cul escaldat. Els 
animadors Norm Ferguson, Fred Moore i Art Babbitt es van encarregar de donar 
vida als captivadors dissenys d’Albert Hurter. Els tres porquets de Disney es va fer 
molt popular gràcies a «Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?» (¿Qui tem el llop 
ferotge?), una cançó que, a l’època de la Gran Depressió, va esdevenir tot un 
himne per aixecar la moral durant uns temps difícils. De fet, la història en si es va 
considerar una mena de paràbola de la seva època. 

 
 
3. LES LLEGENDES  
 
Les llegendes són històries tradicionals que han sobreviscut al llarg dels anys i que han 
arribat als nostres dies per mitjà de les narracions orals i dels textos escrits. Les llegendes 
tenen com a protagonista un heroi o una heroïna, una comunitat o un poble que en algun 
moment van protagonitzar una gesta extraordinària, alguna situació increïble que, avui dia, 
ja no podem determinar si va ser real o fictícia. Tot i així, més enllà de la seva relació 
estricta amb els fets que suposadament s’hi expliquen, el seu valor simbòlic s’ha conservat 
intacte. 
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En adaptar aquestes històries per al cinema, els artistes de Disney van introduir un mitjà 
visual per reinterpretar i captar l’essència de les llegendes conegudes: les van revitalitzar 
per al públic modern i en van perpetuar el seu significat universal. 
 

El flautista d’Hamelín / The Pied Piper (1933) 
 
Els germans Grimm es van inspirar en una llegenda saxona del segle XIII per narrar 
magistralment com un home sense nom i vestit amb roba estranya fa un tracte amb 
la ciutat alemanya d’Hamelín (Hameln, en alemany) per acabar amb una plaga de 
rates. En tocar la flauta, aquest personatge aconsegueix que els rosegadors el 
segueixin fins al riu, on s’ofeguen. A continuació el flautista va a recollir la seva 
recompensa, però els ciutadans es penedeixen d’haver-li ofert tants diners i no li 
paguen. L’home torna enfadat a la ciutat i ara són els nens i les nenes els qui el 
segueixen quan toca la flauta. És possible que una història tan tràgica sembli difícil 
de transformar en una pel·lícula d’animació, però Disney la va saber orientar cap a 
un vessant més positiu sense deixar de mostrar la importància de la virtut de 
mantenir els compromisos. 
 
Merlí l’Encantador / The Sword in the Stone (1963) 
 
La tradició literària europea sempre ha estat una font d’inspiració per a Disney. Un 
cas paradigmàtic és el de la llegenda del rei Artús. Els primers testimonis escrits 
d’aquesta narració daten del segle IX, i durant tota l’Edat Mitja van ser recurrents 
les versions de la llegenda artúrica, que mai va quedar del tot oblidada en els 
segles posteriors. La recopilació d’històries sobre el rei Artús que es va fer més 
popular en temps moderns és la sèrie de llibres de T.H. White titulada The Once 

and Future King (El rei d’ara i del futur), el primer volum de la qual, publicat el 1938, 
va ser The Sword in the Stone (L’espasa en la pedra). En la seva tasca contínua 
d’actualització i divulgació de la tradició cultural, el 1963 Disney va portar a les 
pantalles, en format de llargmetratge, aquesta novel·la amb el mateix títol, The 

Sword in the Stone. El conjunt de situacions màgiques i còmiques del film va ser 
obra d’artistes de l’animació de l’alçada de Milt Kahl, John Lounsbery, Frank 
Thomas i Ollie Johnston, amb storyboards de Bill Peet. 
 
Robin Hood (1973) 
 
 La narració èpica Gest of Robyn 

Hode (Gesta de Robin Hood) va 
aparèixer en la col·lecció més antiga 
de llibres impresos a Escòcia, el 
segle xv. A Robin Hood sempre se’l 
representa com algú que prenia als 
rics per donar als pobres i a qui el 
governador de Nottingham va 
proscriure per considerar que els 
seus actes eren delicte de robatori. 
El llargmetratge de Disney del 1973 
tenia com a propòsit donar una nova 
vida a la llegenda des d’una 

Robin Hood, 1973 
Estudi per a la direcció d’art 

© Disney 
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perspectiva original i narrar les aventures de Robin Hood, segons les paraules del 
productor i director Wolfgang Reitherman, «a través dels ulls dels animals del bosc 
de Sherwood, els quals coneixien Robin millor que ningú». Així, Robin i els seus 
companys d’aventures es van convertir en personatges antropomorfitzats, animals 
amb comportaments humans, molt populars en la tradició europea. I d’aquesta 
manera seguien perpetuant la llegenda, actualitzant-la en la cultura popular i fent-la 
més accessible a l’espectador, com havien fet els joglars en el passat. 

 
 

4. TALL TALES, ELS CONTES NORD-AMERICANS 
 
Els tall tales són històries exagerades i humorístiques que es van originar als confins nord-
americans. Es tracta d’un gènere narratiu propi dels Estats Units que sintetitza una visió 
alternativa i popular de la conquesta de l’Oest. Els seus personatges són portadors de les 
qualitats i dels valors associats a aquests pioners americans: el treball dur, la tenacitat 
davant dels obstacles i la fortalesa per suportar condicions extremes. 
 
Walt Disney tenia una gran passió per la història i el folklore nord-americans i es complaïa 
amb alguns dels aspectes extraordinaris d’aquest material tan fèrtil. Així doncs, per a ell i 
els seus artistes va ser natural fer servir els tall tales a fi d’aconseguir històries que 
transmetessin l’essència de l’esperit nord-americà. Mitjançant el seu estil experimental i el 
disseny d’uns personatges atractius, les interpretacions d’aquests contes de Disney ha 
ajudat a reinterpretar i actualitzar aquestes històries i alhora les ha donat a conèixer arreu 
del món. 
 

Melody Time, “Johnny Appleseed” (1948)  

 
A la dècada de 1880, John Chapman era considerat un pioner nord-americà molt 
particular: viatjava pel país tot plantant llavors de pomera, així que es va guanyar el 
sobrenom de Johnny Appleseed (Johnny Llavor de Pomera). Era un home 
espiritual que tenia com a missió disseminar la paraula de Déu juntament amb 
l’esplendor de les pomes. A més, la seva manera d’explicar històries entusiasmava 
a tothom. Walt Disney també era un gran narrador a qui apassionava compartir 
amb el seu públic les proeses que explicaven les cròniques de la història nord-
americana. Per a Melody Time, un paquet de pel·lícules datades el 1948, Disney 
va consultar Carl Carmer, un respectat erudit en llegendes americanes, perquè 
l’assessorés en el pas a la gran pantalla. Mary Blair va ser una de les primeres 
dones que van ocupar un lloc de responsabilitat als equips creatius de Disney. 
Com a directora d’art de Johnny Appleseed, responsable dels colors però també de 
l’estil de la peça, va aconseguir donar vida a aquesta aventura pionera; en conjunt, 
l’equip creatiu es va saber fer ressò de l’optimisme creixent del país després de la 
Segona Guerra Mundial. 
 
Melody Time, “Pecos Bill” (1948) 
 
Segons els testimonis literaris, quan en Bill només tenia un any va caure del carro 
en què viatjava amb la seva família cap a l’oest. Les cròniques expliquen que, 
«com que hi havia setze o disset nens a la família, no el van trobar a faltar fins al 
cap de quatre o cinc setmanes, i aleshores ja era massa tard i no el van recuperar» 
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(The Saga of Pecos Bill, 1923). Al llarg dels anys següents, en Bill va viure entre 
coiots, fins que un vaquer se’n va compadir i el va tornar a connectar amb la 
societat. Quan Disney va decidir adaptar la història de Pecos Bill per transmetre-la 
a les noves generacions per mitjà del cinema, va suavitzar la duresa extrema de 
l’estil de vida dels pioners i es va centrar en les que, segons sembla, van ser les 
grans proeses de Pecos Bill com a vaquer: dominar i muntar un cicló, cavar el Rio 
Grande i festejar l’exuberant cowgirl Slue-Foot Sue. 
 
John Henry (2000) 
 
Des de les primeres versions de la balada, que se situen cap a la dècada de 1870, 
hi ha hagut moltes teories sobre la identitat real de John Henry i en quina via 
ferroviària treballava quan va desafiar aquell trepant de vapor. L’element comú en 
totes les narracions, històries o cançons sobre John Henry és la seva perseverança 
i la plena confiança en la força de l’home per damunt de la màquina. Al final dels 
anys noranta, l’animador de Disney Mark Henn, seguint la tradició d’adaptar talls 

tales, va suggerir fer-ho amb la de John Henry, tot centrant-se en el seu aspecte 
biogràfic. En la direcció d’art van influir les tradicions afroamericanes i dels artistes i 
il·lustradors del moviment cultural Harlem Renaissance. Respecte a la mort del 
protagonista i tenint en compte que les pel·lícules de Disney acostumen a tenir un 
final feliç, Henn va concloure, després d’uns quants debats: «Calia que Henry 
morís, no podíem evitar el seu sacrifici en la seva biografia. Aquesta és la seva 
lliçó.» 

 
 
5. ELS CONTES DE FADES 
 
Princeses, prínceps, trols i fades, sirenes i bruixes malvades són alguns dels personatges 
típics dels contes de fades, aquelles històries que solen començar amb una frase especial, 
amb la qual creuem el llindar cap a un món ple de fantasia: «Vet aquí una vegada…» 
 
S’ha escrit molt sobre els contes de fades. Com i per què són tan atractives aquestes 
històries en què el bé i el mal apareixen amb tota la seva cruesa i que motes vegades 
contenen moments tràgics o situacions esgarrifoses per als més petits, i per als grans 
també. Sens dubte, tenen una connexió directa amb les emocions i les experiències que 
conformen l’ànima de les persones. 
 
Walt Disney i l’estudi que va fundar han adaptat els contes de fades més populars de 
diferents tradicions culturals per rescatar-ne el valor universal a partir de les emocions. 
Malgrat que el públic contemporani associï els contes de fades amb el món infantil, tal com 
va afirmar el mateix Walt Disney el 1951 «l’entreteniment d’altres èpoques basat en els 
contes de fades clàssics no fa distinció entre joves i adults». 
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La Blancaneu i els set nans / Snow White and the Seven Dwarfs (1937) 
 

La Blancaneu i els set nans és el 
primer llargmetratge d’animació de 
Disney. Es va estrenar el 1937, 
després d’un elaborat procés de 
producció en què es va tractar amb 
especial cura el desenvolupament de 
tots els personatges. Per al seu 
primer llargmetratge, Disney va 
cercar en la tradició literària europea 
i es va decidir per un dels contes 
dels germans Grimm, Sneewittchen 
(Blancaneu), publicat per primera 
vegada el 1812. Les modificacions 
que va incorporar Disney van ser 
notables per tal de fer el conte més 
accessible, més romàntic i més 
efectiu des d’un punt de vista 
cinematogràfic. 
 
«Sempre he tingut l’esperança que les nostres pel·lícules sobre contes de fades 
portessin els nostres espectadors a llegir de nou els antics i encantadors contes 
originals i els fascinants mites, a casa o a la biblioteca de l’escola.» 
Walt Disney 
 
La bella dorment / Sleeping Beauty (1959) 
 
La història de la bella dorment forma part de la tradició oral i literària d’Europa des 
de fa segles. Ja la trobem al llibre III del Roman de Perceforest, una recopilació de 
contes que es va fer a la França de 1340. No obstant això, a aquesta princesa se la 
coneix més per la versió de Charles Perrault publicada el 1697 a Histoires ou 

contes du temps passé (Històries o contes de fades del temps passat) i Les Contes 

de ma Mère l’Oye (Els contes de la meva mare oca). També es va popularitzar a 
principi del segle XIX gràcies a una recopilació a càrrec dels germans Grimm. 
L’adaptació de Disney aporta elements nous, com ara la reducció del número de 
fades i els fets que no es destrueixin tots els fusos del regne i que la princesa 
Aurora passi tota la joventut amagada en un bosc i amb un altre nom. Però potser 
el personatge de la malvada Malèfica fou l’element que va rebre més atenció 
 
«De totes aquestes llegendes emotives de prínceps i princeses, bruixes i fades, i 
del triomf del bé sobre el mal, mai cap no m’ha semblat tan emotiva com La bella 

dorment.» 
Walt Disney, 1959 
 

La sireneta / The Little Mermaid (1989) 
 
El 1837 Hans Christian Andersen va publicar la història «Den lille havfrue» (La 
sireneta) com a part de la seva col·lecció titulada Eventyr, fortalte for Børn 

La Blancaneu i els set nans, 1937 
Esbós 

© Disney 
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(Aventura, explicada per a nens). El 1938 Walt Disney es va plantejar el rodatge 
d’un film amb imatges reals sobre la vida de Hans Christian Andersen que també 
inclogués les seves històries per mitjà de petites seqüències d’animació, i entre 
elles hi havia La sireneta. Aquesta versió inicial no es va arribar a materialitzar, 
com tampoc no va fructificar un segon intent el 1956. Finalment, un equip liderat 
per Ron Clements i John Musker va donar vida a la sirena als anys vuitanta. 
Aquest film suposa el retorn a la narrativa musicada pròpia de les primeres 
creacions de Disney. Howard Ashman, productor i compositor, «estava convençut 
que, gràcies a l’animació i les seves característiques, el públic acceptaria sense 
problemes la convenció que els personatges arrenquessin a cantar». 
 
Fantasia/2000, «Concert per a piano núm. 2, 
Allegro, Opus 102» / Fantasia/2000, "Piano Concerto No. 2, Allegro, Opus 102” 
(2000) 
 

Den standhaftige tinsoldat (El soldadet de plom) de Hans Christian Andersen es va 
publicar el 1838 i combina proeses, intriga, aventura, romanticisme i assassinat. 
Tal com va passar amb La sireneta, l’equip artístic de Disney es va plantejar 
incloure El soldadet de plom com a fragment d’animació en la biografia de Hans 
Christian Andersen amb imatges reals que estava preparant. Tot i que finalment el 
projecte no es va portar a terme, alguns dels esbossos inicials es van publicar en 
un llibre cinquanta anys més tard. Aquest llibres és el que el director Hendel Butoy 
estava llegint atentament mentre escoltava una composició musical que Roy 
Disney, nebot de Walt, havia proposat per a Fantasia/2000. Es tractava del Concert 
per a piano núm. 2, Allegro, Opus 102 de Dmitri Xostakóvitx. Al cap d’una setmana, 
l’equip artístic va revisar les il·lustracions originals, dipositades a l’Animation 
Research Library, per veure si la història encaixava amb la música. I hi va encaixar 
perfectament. Així va néixer aquesta nova versió animada d’El soldadet de plom. 
 
Frozen. El regne del gel / Frozen (2013) 
 
El 1845, Hans Christian Andersen va publicar Sneedronningen: Et eventyr i syv 

historiar (La reina de la neu. Un conte de fades en set històries).  La trama central 
de la narració original es basa en la força de l’amor, i resultava molt adient per a 
una adaptació contemporània típica de Disney. Com explica la codirectora de 
Frozen Jennifer Lee, en el film «cadascuna de les escenes, a la seva manera, 
reforça les nostres idees de família i amor i el poder de l’amor autèntic enfront de la 
por». La direcció d’art es va encarregar de crear la màgica ambientació en un palau 
de cristall i també del disseny, d’influència nòrdica, de tots els elements del regne 
fictici d’Arendelle. La música i les lletres de Robert Lopez i Kristen Anderson-Lopez 
van arrodonir l’impacte visual. El conjunt manté, des del principi, tota l’atenció d’un 
públic entregat a aquest conte de fades tan entranyable i càlid malgrat la fredor del 
seu escenari. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L’EXPOSICIÓ 
 

Públic general 

 
CONFERÈNCIA A CÀRREC DE LES COMISSÀRIES 
DIVENDRES 23 DE MARÇ, 19 H 
L'art que fa possible la màgia de les pel·lícules de Disney. 

Kristen McCormick i Tamara Khalaf, de l'equip curatorial de la Walt Disney ARL 
Preu: 4 € 
 
CICLE DE CONFERÈNCIES 
DEL 6 D'ABRIL DEL 2018 AL 10 DE MAIG DEL 2018 
L'art d'explicar històries 

Coordinació del cicle: Sergi Martín, guionista i escriptor 
Preu per sessió: 4 € 
 
Les pel·lícules de Disney es coneixen a tot el món. Els seus personatges s'han convertit en 
referents de la cultura contemporània, de Mickey Mouse a la reina Elsa de Frozen. Aquest 
cicle de conferències abordarà, des de diferents punts de vista, quines són les claus de 
l'èxit de les històries de Disney i descobrirà per al gran públic alguns dels secrets de 
l'animació cinematogràfica. 
 

• L'ART DE EXPLICAR HISTÒRIES 
DIVENDRES 6 D'ABRIL DE 2018 
A càrrec Valentin Amador, animador de Disney 
Les pel·lícules de Disney formen part de l'imaginari de moltes generacions de nens 
i nenes però, en què s'inspiren les seves pel·lícules per a crear i il·lustrar mons i 
personatges tan entranyables? Com és el procés de creació de les seves 
pel·lícules? i quina importància té la part artística en aquest procés? 

 
• LA MIRADA DE WALT DISNEY CAP A EUROPA. 

DIJOUS 12 D'ABRIL DE 2018 
A càrrec de Carolina López, directora de la Mostra Internacional de Cinema 
d'Animació de Catalunya, Animac. 
Walt Disney va ser pioner en la translació cinematogràfica dels contes clàssics 
mitjançant una narrativa moderna, més accessible per al públic de masses. Per 
entendre com un noi criat a Kansas City arriba a conformar una visió que formarà 
part de la cultura universal, cal entendre el seu univers ple de referències, moltes 
d'elles provinents d'artistes i relats de la vella Europa. 

 
• PROJECCIÓ COMENTADA: LA BLANCANEU I ELS SET NANS 

Dir. David Hand, Estat Units, 1937, 83 min. Versió doblada al castellà 
DIJOUS 26 D'ABRIL DE 2018 
A càrrec de Sergi Martín, guionista i escriptor. 
Projecció comentada de La Blancaneus i els set nans (1937), l'adaptació de Walt 
Disney de la famosa obra dels germans Grimm. La pel·lícula és des de llavors un 
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referent que encara avui manté tota la seva vigència, mostrant molts dels elements 
i missatges que al llarg del temps han caracteritzat el segell Disney. 

 
• PER QUÈ ENS AGRADEN LES PEL·LÍCULES DE DISNEY? 

DIJOUS 3 DE MAIG DE 2018 
A càrrec de Joan Marimón, guionista i escriptor. 
Al llarg dels anys, Walt Disney primer i els seus successors després, han 
aconseguit crear un estil propi amb una personalitat inimitable. Les seves 
pel·lícules respiren un aire inconfusible, convertint-se ràpidament en èxits que 
aconsegueixen arribar a totes les parts del món. Què té el segell Disney per a què 
atrapi a tanta gent? Com ha aconseguit connectar amb el públic al llarg del temps? 
Quines són les constants de la seva filmografia? 

 
• L'ANIMACIÓ A ESPANYA, AVUI 

DIJOUS 10 DE MAIG DE 2018 
A càrrec d'Enrique Gato i David Alonso, directors de Tadeo Jones 2: El secret del 

Rei Mides. 

Les pel·lícules d'animació que es fan actualment a Espanya han trobat el favor del 
públic i de la crítica, no només al nostre país sinó també fora de les nostres 
fronteres. Planeta 51, Chico i Rita, Justin i l'espasa del valor, O Apóstolo o les 

Aventures de Tadeo Jones són bona mostra d'aquest èxit. Com és la indústria 
nacional de l'animació? Com es realitzen les nostres pel·lícules animades? Quins 
són els passos per fer un film d'animació a Espanya avui en dia? Quins són els 
principals obstacles? 

 
VISITA COMENTADA 
Consulteu els horaris al web. Preu: 3 € 
 
VISITA AMB CAFÈ TERTÚLIA 
ELS DIMECRES, A LES 16.30 H 
Preu: 4 € 
 
VISITA CONCERTADA PER A GRUPS 
GRUPS DE 25 PERSONES COM A MÀXIM 
Els grups amb guia propi també han de reservar dia i hora. Inscripcions: 931 847 142. 
Preu per grup: 60 € 
 
 
Públic familiar 

 
ESPAI FAMILIAR I EDUCATIU +5 
Hi havia una vegada ... 

A l'exposició trobareu un espai dedicat a les famílies on proposem activitats relacionades 
amb diverses idees extretes de la mostra. 
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VISITA A FAMÍLIA +5 
Consulteu els horaris al web. Preu: 2 € 
 
PETITS CINÈFILS 
CICLE DISNEY 

Doblades al castellà. Preu per sessió: 4 € 
 

• La bella dorment +5 
7 D'ABRIL, 11:30 H. 75 min, EUA, 1959 

 
• Merlín l'encantador +5 

21 D'ABRIL, 11:30 H. 79 min, EUA, 1963 
 

• Els millors curts clàssics (1933-1948) +5 
28 D'ABRIL, 11:30 H. 50 min, EUA, 1933-1948 

 
• Fantasia +4 

19 DE MAIG, 11:30 H. 125 min, EUA, 1940 
 
 
 
Públic escolar 

 
DE DILLUNS A DIVENDRES, HORARI A CONVENIR 
Preu únic: 25 € / grup 
 
VISITA DINAMITZADA 
Nivells: a partir de 3r de Primària i ESO 
 
VISITA COMENTADA 
Nivells: ESO, Batxillerat i FPGM 
 
VISITA NARRADA I DINAMITZADA 
Nivells: Infantil, i 1r i 2n de Primària 
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Del 23 de març al 24 de juny de 2018 
 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona 
Tel. 934 768 600 
 
Horari 
Obert cada dia, de dilluns a diumenge, 
de 10 a 20 h 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social 
”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 
 
 
 

Preus 
Entrada gratuïta per a clients de 
”la Caixa”  
Entrada per a no clients de ”la Caixa”: 
4 € (inclou l’accés a totes les 
exposicions) 
Entrada gratuïta per a menors de 
16 anys 
 
Venda d’entrades 
CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum, en horari d’atenció al 
públic 

 

 
 
  
Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #DisneyCaixaForum 


