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L

a tesis doctoral de l‘Anna Miquel es titula
Art i animació, una declaració d’intencions
tan diàfana i honesta que mereix encapçalar aquest text. Art va ser el que va fer durant tota
la seva vida, amb una abnegació digne d’admiració, i tot i que la pintura va ser la seva principal
forma d’expressió, la seva associació amb el
camp de l’animació és inevitable. Ambdós discirebé sempre espais i discurs, moldejant una trajectòria manifestament rica en llenguatges. En
na va fer durant tota la seva vida, a l’estudi, a la
galeria i a la facultat, i ho va fer de la mateixa
manera que va afrontar la pintura o la docència,
amb sinceritat i valentia.
Aquest text vol ser un merescut reconeixement a la seva tasca en el camp de l’animació,

T

he title of Anna Miquel’s doctoral thesis
is Art i animació [Art and Animation]; it is an
open and honest declaration, fully deserving of its place at the head of this text. Art
was what she did her entire life, with a spirit of
was her main expressive channel, her connecthe inevitable about it. Both disciplines were with
her from the very start to the end of her artistic
career, almost always sharing the physical spaces she worked in as well as her discourse, moulding a career that would be so manifestly rich in
art and animation on the same plane her entire
life—in the studio, in the gallery and at the faculty—doing so in the same way that she approached painting and teaching, with sincerity
and courage.
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escrit per un modest animador, que aprecia la
seva obra i estima la seva persona. Els records
que guardo d’ella, dels moments que vam passar junts, estan en tot moment relacionats amb
l’animació. Amb ella vaig poder compartir la devoció per aquesta tècnica, intercanviar idees, referents, descobriments i reptes. Per aquesta raó
crec que el millor homenatge que li puc fer és
parlar d’animació, de la seva trajectòria, de les
Per fer-ho analitzarem la seva obra i el seu recorregut, indagarem entre els seus referents, i
repassarem el seu llegat. Per començar direm
molt bon exemple del que ha passat en el camp
de l’animació experimental a Espanya durant
perimentals, d’autor, independents o no convencionals, però crec que ella hagués preferit que
parléssim simplement d’animació. L’Anna Miquel
sempre va imaginar aquesta disciplina de forma
expandida, per això defensava una terminologia
sense adjectius restrictius o adulcorants, per a
ella aquesta tècnica mereixia ser afrontada en
totes les seves conseqüències. Pel mateix motiu,
l’Anna no parlava mai de cinema d’animació o dibuix animat, ambdós termes li semblaven excloents, i és que no tota l’animació utilitza el suport
ques- ni està feta tan sols mitjançant el dibuix
-pensem amb l’stop motion o la pixilació-. Aquesta era una mirada singular que contrasta amb la
visió predominant de l’animació espanyola dels
setanta i vuitanta, un cas excepcional que demostra la clarividència de la seva proposta, una
forma de treballar lliure de prejudicis. Per tot això,
més que d’animació parlerem tan sols d’art, l’art
de les imatges que es mouen o l’art de les imat-

84

The purpose of this text is to recognize her deby a modest animator who appreciated her work
and loved her as a person. The memories I have
of her, of the time we spent together, are in every
devotion to this technique, exchanging ideas and
references, discoveries and challenges. For this

To do this we will analyse her work and her
career, exploring her references and reviewing
the full value of her legacy. Let us start by simply
mental animation in Spain during the last part of
the twentieth century. Nowadays we refer to this
independent or non-conventional, although I believe that Anna would have preferred for us to
speak simply of animation. Anna Miquel always
which is why she defended a terminology free
from both linguistic restrictions and terminologiered as it was, with all its consequences. For the
same reason, Anna never spoke of animated cinema or animated cartoons, as both terms seemed
take optical games and toys—while much of it is
not based on drawing either, here thinking of
stop motion and pixilation. She had a unique view
of things that contrasted with the predominant
tendency in Spanish animation in the 1970s and
1980s; she was an exception case, as seen in the
clarity of her proposals and her completely unbiased way of working. For this reason, instead of
speaking of animation we will refer to art, the art
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que permet la hibridació entre imatge, temps i so,
un camp excepcional per a l’experimentació amb
la llum i el color. Tot això veia l’Anna en l’art de
l’animació, parlem d’aquesta relació.
La trajectòria de l’Anna en el camp de l’animació és estimable en termes de producció. L’Anna
activa durant els deu primers anys, en els quals
peces. El primer treball que coneixem és Joc de
línies (1971),
Tornarà a utilitzar aquesta tècnica en les obres
Estudi de complementaris (1972), Joc de lletres
(1973) i estudi matèric (1973). El procés és el seonar en alguns casos o pel·
tres -, l’Anna dibuixa, pinta i rasca buscant la
sincronització entre les formes, el color i la músilització del cel·luloide com a suport sobre el que
ceix en ella el cineasta Len Lye (1901 - 1980). La
seva obra li mostra una forma diferent de veure i

of moving images or the art of images in transformation, of a discipline conducive to the hybridization of image, time and sound, an excepperceived all these traits in the art of animation, a
connection we need to address quite directly.
tion if we consider her many productions. She was
a proliferous director, especially active during the
Joc de línies
[Play of Lines] (1971),
loid. She would use this technique again in Estudi
de complementaris [Complementary Studies]
(1972), Joc de lletres [Game of Letters] (1973) and Estudi matèric [Material Study] (1973). The process

draw, paint and scratch to set up a synchrony of
shapes, colour and music. Her interest in treating

Len Lye (1901-1980). His work opened up for her a
direct relation with what makes up the palpable

amb allò que conforma la matèria palpable del
que les primeres obres de l’Anna anessin encaminades a qüestionar la matèria mateixa, la gènesis del mitjà, doncs és una forma molt pictòrica d’aproximar-se al cinema. A més a més, la
pintura de l’Anna sempre va ser molt matèrica,
també molt corporis. Per altra banda, en aquests
primers passos es pot intuir ja una aproximació
valenta al so i a la relació que aquest estableix
amb la imatge en moviment. No seria d’estranyar
ressin també els pioners del cinema abstracte,

focussed on questioning the material substance of
was a highly pictorial way of approaching cinema.
Furthermore, Anna’s painting was always very concerned with materiality, so that her beginnings in

courageous approach to sound and its relationship
makers Viking Eggeling (1880 - 1925), Hans Richter
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ESTUDI DE COMPLEMENTARIS
COMPLEMENTARY STUDIES
1972
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els avantguardistes Viking Eggeling (1880 - 1925),
- 1941) o els pintors cubistes Leopold Survage
(1879 - 1968) i Fernand Léger (1881 - 1955). La
sinestèsia com a camp de cultiu del cinema, un
espai d’experimentació relacionat amb l’exploració de les capacitats expressives de la música, el
ritme i la melodia en relació a les formes i els
la visualització de la sonoritat estarà present en
Però tornem a les obres. Joc de línies (1971), la
s un senzill treball de
grattage
negre amb música de didgeridoos. Una clara declaració d’intencions, que demostra que la seva
incursió en aquesta disciplina serà ja des del principi una apel·lació a l’animació sense complexos.
La següent peça, Estudi de complementaris (1972)
és un interessant joc entre les formes quadrades
adherides a la cinta i els traços de tinta que les
uneixen, joc de moviments i formes en translació,
efectes de parpelleig o construccions abstractes
peces l’Anna realitza
8mm en la que fa referència a un dels temes més
tractats durant la seva trajectòria pictòrica, el de
la senyalètica urbana. Encara que l’àmbit de trede l’Anna ens anuncien que ha entrat al camp del
cinema per la porta de l’experimentació.
Tornem a la tècnica, incidim un altre cop en el
procediment emprat per a realitzar aquestes peces, intentem descobrir les seves motivacions i
trobar possibles relacions. El dibuix directament

along with cubist painters like Leopold Survage
(1879 - 1968) and Fernand Léger (1881 - 1955). Symental space related to the exploration of the expressive capacities of music, rhythm and melody in
dialogue with shapes and colours. This more or
less explicit interest in the visualization of sonority is
Let us return to the works themselves. Joc de
línies
grattage
didgeridoo music. It was a clear statement of intentions, suggesting that from the very start her
animation without compunction. The second
piece, Estudi de complementaris (1972), is an interesting play of right-angled shapes attached to
play of movements and shapes in transformaAmidst these pieces, Anna made
(1972), an 8mm production where she refers to
one of the subjects she would deal with most often in her pictorial career, urban signs. Even
Returning to the question of technique, we insist once again in the procedure used in making
tions in working that way and other possible con-

it is a way of eliminating the mechanical capture
dir de la captura mecànica que ens proporciona

this technique it is also common in our context to
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cnica també és molt comú utilitzar l’anglicisme
Com ja he mencionat anteriorment, l’associació
amb el suport pictòric confereix a aquesta tècnica una relació evident amb la pintura i el món de
les arts plàstiques, són pintures en moviment o
pintures de llum sobre un llenç de cel·luloide.
Com hem vist, l’interès de l’Anna per aquesta
tècnica és evident, i té segurament molt a veure
amb la vinculació que a través d’aquesta tècnica
pot fer amb el seu treball com a pintora. El moviment és un element important en la seva obra
però també ho és el tractament de la llum, la
ges espectrals és abundant en les series Meninas y Paisaje Urbano i La memòria del Mar. En

have already mentioned, the association with the
pictorial ground gives this technique a clear relationship with the work of painting and the visual
arts, as the cinematic results are paintings in
movement, or light paintings on a celluloid canvas. As we have seen, Anna’s interest in this technique was quite clear, as it surely had a lot to do
with the connection it gave her with her own work
as a painter. Movement is another important feature of her work, as well as the treatment of light,
the construction of images composed from resurfaces and spectral images is very present in
the series Meninas y Paisaje Urbano [Meninas and
Urban Landscape] and La memòria del Mar
[Memory of the Sea]. In these projects, Anna
paints on transparent surfaces and plays with the

transparents i juga amb la multiplicació que la
projecció de l’obra genera per efecte de la llum.
També experimenta amb el comportament
d’aquests materials, la manera en què els pig-

projection. She also experiments with the behaviour of these materials, the way in which pigments
are laid over such surfaces, how they are dilated
and cracked, stretching beyond their own limits.

com es dilaten i craquegen, com s’expandeixen

to the empirical (or technical) conditions that
-

-o tècniques- que fan possible el cinema, això

1920s, though we should also perhaps refer to
ple, American experimental directors Stan Brakhage (1933 - 2003), Paul Sharits (1943 - 1993)
and Peter Kubelka (1934). These possible ties still
surprise us. Anna could not have known about
these tendencies except from a considerable
geographical and cultural distance, with Spain
marked by years of dictatorship and isolation. Let
us pause for a moment, then, and explore her
personal biography in this regard.

i la pantalla. Hem mencionat abans alguns cinereferència al cinema estructural dels 70s, per
exemple, als realitzadors experimentals americans Stan Brakhage (1933 - 2003), Paul Sharits
(1943 - 1993) o Peter Kubelka (1934). Aquests
possibles vincles no deixen de ser sorprenents.
L’Anna no podia conèixer aquestes tendències
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una distància marcada per molts anys de dictadura i aïllacionisme. Parem doncs un moment i
L’Anna Miquel va acabar la carrera el 1971,
els anys 1971 i 1973 va treballar a l’Estudi d’Animació Moro de Barcelona, sota la batuta de Rola Yellow Submarine. Pot ser que allà l’Anna
descobr
ning -director de Yellow Submarine- i a la vegada
aquest havia treballat amb Norman Mclaren
(1914 - 1987) a Canadà i amb Berthold Bartosch
claus en la història de l’animació i autors experimentals de renom, pels quals l’Anna sempre va
professar una profunda admiració. Sabem del
cert que l’Anna va conèixer l’obra de McLaren
quan era estudiant de Belles Arts, gràcies a les
projeccions que van organitzar un grup d’estudiants de l’Escola d’Enginyers de Barcelona. També coneixem l’important paper que van exercir
en aquell temps els professors universitaris Pedro Falcó o Miquel Porter i Moix. Però més enllà
d’aquests primers vincles i de la evident importància que van exercir tots aquests actors, hem
de tenir en compte que l’animació que es feia
llavors als Estudi Moro de Barcelona era tradicional i comercial. Eren projectes com la sèrie televisiva de dibuixos animats The Jackson Five,
amb els quals l’Anna guanyaria experiència, però
que guarden poca relació amb la seva obra. Pot
ser per això, l’any 1974 l’Anna decideix anar a esxer autors que encara no havien arribat a Espanya, va descobrir l’obra de l’animador hongarès
John Halas (1912 - 1995), o del francès René La-

for the Estudi d’Animació Moro [Moro Animation
Studio] in Barcelona, under the direction of Robert
Balser, the famous head of animation for Yellow
Submarine. It is possible that Anna found out about
new creators through this connection, since RobYellow Submarine, who in turn had worked with Norman McLaren
(1914 - 1987) in Canada and with Berthold Bartosch
the history of animation, celebrated experimental
certain that Anna had been introduced to the work
or McLaren while studying Fine Arts, thanks to
screenings organized by a group of students at
sity professors such as Pedro Falcó and Miquel
Porter i Moix. Yet even beyond these earlier connections and the undeniable importance for her of
Estudi Moro was doing at the time was traditional
and commercial. They worked on projects like the
cartoon television show The Jackson Five, which
gave Anna considerable experience, although
what she did there had little to do with her own
creative work. It could be for this reason that in
1974 Anna decided to go the United States to do a
course in graphic design in Texas at the University
to learn about creators whose work had not yet
arrived in Spain, discovering the work of the Hungarian animator John Halas (1912 - 1995), or French
others. Regardless, we can only speculate as to
how and when Anna came to truly learn about the
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loux (1929 - 2004), entre d’altres. En tot cas, com
i quan va conèixer l’Anna el món del cinema
d’animació experimental entra en l’àmbit de les
va realitzar a Barcelona durant els setanta eren
plenament contemporànies, i no desentonen
gens amb el que segurament es podia veure en
aquell moment en els cercles més experimentals de l’efervescent ciutat de Nova York.
ces coetànies però de factura molt diferent: Proves de moviments (1972), El obstáculo (1973), Pollució (1973), Lligat al terra (1973) i Empresonat
(1974).
també alguns dels protagonistes dels seus curtmetratges més coneguts, fora encara dels seus
papers. Les històries o gags es desenvolupen al
voltant d’una acció, és a dir, la trama guanya pes
i l’argument es fa cada cop més evident. El Obstáculo, és el primer exemple o intent clar de fer
una seqüència narrativa i el discurs pren força
Lligat al terra i Empresonat segueixen fent referència a la repressió,
amb un llenguatge de formes geomètriques
senzilles que evoquen l’efecte de l’impediment
o la impossibilitat. El treball que l’Anna va iniciar
amb aquest seguit de peces culminaria amb el
seu primer curtmetratge, L’inconformista.
L’inconformista (1975) és segurament la seva
peça més coneguda, va participar en nombrosos
certàmens i va guanyar diferents premis, entre
els que destaquen el Festival de super8 de Teherán (Iran, 1976) o el de Cine Amateur de Zaca-
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Barcelona during the 1970s were fully contemporary, as they compare favourably to what was being shown at the time in the most experimental
circles in lively New York City.
ent look: Proves de moviments [Movement Tests]
(1972), El obstáculo [The Obstacle] (1973), Pol·lució
[Pollution] (1973), Lligat al terra [Bound to Earth]
(1973) and Empresonat [Imprisoned] (1974). In

characters and the setting. This is where we
come across some of the leading characters in
on their corresponding roles. The story lines (or
that the plot becomes progressively thicker and
the story increasingly evident. The Obstacle is the

and the discourse taking on symbolic power
through the image of an obstacle, a separating
line. Bound to Earth and Imprisoned also refer to
repression, with a language of simple geometric
shapes evoking a sense of impediment or impossibility. The work Anna began with this series
L’inconformista [The Nonconformist].
L’inconformista (1975) is surely her best-known
work, participating in several festivals and winning various awards, including the Teheran Festival of Super 8 in 1976 and the Cine Amateur de
cation, a long line of characters submissively
obey the orders of an inquisitorial task-master.

MARCEL PIÉ BARBA

L’INCONFORMISTA
THE NONCONFORMIST
1975
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segueix submisament les ordres d’una mà inquisitorial. La pobra existència d’aquests personatges està regida per l’ordre públic i l’opressió. Un
dels personatges es rebel·la contra aquesta situació i és empresonat i assassinat, però les seves
proclames serveixen per despertar als seus cormitjançant el dibuix animat en dos dimensions
sobre paper acetat i fons de papers quadriculats.
Hi ha una clara referència a la missió repressiva
que el règim franquista exercia en aquell moment sobre totes aquelles conductes que no
combregaven amb la dictadura. Hi ha també una
crida a la insubordinació i a la rebel·lia. El discurs
és simple i la simbologia dels diferents elements
evident, com ho són també les formes i els moviments. La senzillesa del muntatge però contrasta amb la duresa del missatge. El curt es va
presentar el 1975, any de la mort del General
Franco, en plena decadència del règim. Són anys
de forta contestació, d’obertura i agitació. La llibertat d’expressió trobaria la forma d’escapar de
la censura i d’entre les escletxes sorgirien obres
La verdad sobre el caso Savolta (1975) de Mendoza, El Sopar (1974) de Pere
Portabella o la revista Ajo Blanco (fundada al
1974). L’Inconformista segueix aquesta mateixa
que exigia un moment com aquell.
Un any més tard realitza Càntic de llum i d’ombra (1976), pel
rents mostres i rebrà el reconeixement de diferents Festivals, com el Festival Internacional de
Super8 de Jalisco (Mèxic, 1981) o el Certamen
Nacional de Cinema Amateur (1977). L’estructura
d’aquesta peça és la següent. Veiem per una
banda un compendi de dibuixos en carbonet sosimbolitzen l’horror. Per l’altre banda se’ns mostra
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The impoverished existence of these characters
is controlled by public order and repression. One
of the characters then rebels against the situation
and is imprisoned and executed, although his cry
for freedom inspires the others to awaken from
cartooning in two dimensions on acetate over
graph paper. There is a clear reference to the repressive role of the Franco regime at the time
with regards to any sort of behaviour that did not
serve the dictatorship, all the while calling out in
favour of insubordination and rebellion. The discourse is simple and the symbolism of the various features used is clear enough, as are the
simply edited, contrasting with the hard-edged
message being emitted. The short was presented in 1975, the year of General Franco’s death,
when the regime was in full decadence. It was a
time of protest, calls for a more open system and
political agitation. Freedom of expression sought
out ways to get around censorship, so that the
gard included the novel La verdad sobre el caso
Savolta [The Truth About the Savolta Case] (1975)
by Eduardo
El
Sopar [The Supper] (1974) and the magazine Ajoblanco, founded in 1974. L’inconformista worked
along similar lines, as an animated short born
from political engagement, responding to the demands of the time.
A year later she would make Càntic de llum i
d’ombra [Song of Light and Shadow] (1976), which
was shown in several festivals and won various
awards, such as at the Festival Internacional de
Super 8 de Jalisco (Mexico, 1981) and the Certamen Nacional de Cinema Amateur (Spain,
1977). The piece was structured in the following
manner. On one hand, we see a selection of char-
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ència, el poder i la jerarquia. Els cànons de la bellesa clàssica i les formes perfectament delimitades representen l’ostentació, mentre els traços
violents i les formes desestructurades mostren la
desesperació. Al principi ens acompanya una
música de veus harmònica que poc a poc es va
transformant en una cacofonia de crits. Podem
percebre de nou l’intent per unir el món de la pintura i l’animació, la recerca d’un punt d’intersecció entre les dos disciplines, però no hi ha en
aquest cas una apel·lació a la matèria. L’Anna relitzades sense concessions. L’estructura narrativa
desapareix, les imatges es succeeixen i s’ofereixen com en un catàleg lliure d’associacions. En
tograma a fotograma, el moviment s’intueix però
no es recrea. Aquesta peça és segurament el prid’autor construït sobre la recreació de personatges no convencionals i un cinema d’animació
clarament experimental, amb un sòlid discurs
però deslligat de tota estructura narrativa.
Intentem ara situar-ho dins el context del cinema d’animació independent català d’aquell moment. Per una banda està L’inconformista, una
per el duo Jan Baca & Toni Garriga, com per
exemple, Habitat (1971), Blanc i negre (1974) o Booum
per l’animació feta a l’escola de Zagreb per autors com Zlatko Grigic. Per altra banda, les primeres peces de
es podrien relacionar perfectament amb l’obra de Jordi Artigas,
Ritmes cromàtics (1978) o Metamorfosis (1979). Per
últim, val la pena mencionar que el primer llarg-

ures symbolizing terror. On the other hand, there
is a set of drawings done with clearer lines over
top of elliptical shapes, where the characters express opulence, power and hierarchical structures. The canons of classical beauty and the
perfectly marked-out shapes represent ostentation, while the violent tracings and destructured
forms show desperation. At the start the music is
composed of harmonious voices which slowly
descend into a cacophony of shrieks. Once again,
we can perceive an attempt to unite the worlds of
painting and animation, researching into the point
case Anna Miquel does not appeal to materiality.
Instead, here she explores the posture, the petrirectness. The narrative structure disappears; the
images come one after another, with a full range
quence generated still to still; the story line is inacters, to unequivocally experimental animated
without resorting at all to a narrative structure.
Let us now seek to contextualize Miquel’s work
time. On the one hand, we have L’inconformista, a
the director duo of Jan Baca & Toni Garriga, with
their Habitat (1971), Blanc i negre
(1974) and Booum
by the animation being done in the School of Za-

could be related to the work of Jordi Artigas, with
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metratge d’animació espanyol per adults data de
1979, és Historia de amor y masacre, dirigida per
Jordi Amorós (aka ja), un conjunt de set històries
realitzades per alguns dels més cèlebres vinyeem de citar els Estudis Maciàn -de l’inProductions -fundat per Robert Balser- o Equip
-creat pel també reconegut animador català Jorels quals l’Anna va tenir contacte mentre trebaaltres referents destacables, i això ens dóna a entendre l’escàs abast que l’animació catalana tenia en aquell moment. A tot això hem d’afegir que
l’Anna és l’única dona de tota aquesta llista, una
excepció que no per habitual deixa de ser remarcable. Amb Càntic de llum i d’ombra, l’Anna s’allunya una mica més del món del cinema d’animació català
una forma d’entendre i fer cinema d’animació
amb clares ressonàncies pictòriques.
El tercer curtmetratge de l’Anna Miquel es titula Encuentros (1977), realitzat tres anys després
de Càntic de llum i d’ombra, i amb la que tanca
òria està dividida en dos parts. La primera comença amb la
frase -Para el hombre primitivo, el encuentro con
otro hombre, era un acontecimiento-, i tracta un
seguit d’accidents més o menys fortuïts en una
època prehistòrica heterodoxa. La segona part
comença de nou amb una cita, una tergiversació
de la primera, -para el hombre moderno, el encuentro con otro nombre ya no és un acontecimiento único-, i és un retrat de la societat de consum, el desenvolupament industrial i el sistema
capitalista. La primera part són un seguit de petites seqüències animades de pocs plans i ritme
pausat, la segona és una frenètica successió
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his Ritmes cromàtics [Chromatic Rhythms] (1978)
and Metamorfosis
Historia de
amor y massacre [History of Love and Massacre],
directed by Jordi Amorós (aka ja), a series of seven
stories done by some of the most acclaimed satiric cartoonists of the time, including Gila, Ivà and

Maciàn), Studio Andreu, Pegbar Productions
(founded by Robert Balser) and Equip, also created by the well-known Catalan animator Jordi
Amorós. Apart from those mentioned here (with
whom Anna had contact with while working for

know about how little Catalan animation was
publicized at that time. To all of this we should
add that Anna was the only woman amongst all
these creators, what has to be a truly remarkable
Càntic de llum i d’ombra, Anna
moves somewhat away from the world of Catalan
animated cinema as she began to trace out her
own path, a way of understanding and making
cinema with clearly pictorial resonances.
Encuentros [Encounters] (1977), and was done three
months after completing Càntic de llum i d’ombra,
Para el
hombre primitivo, el encuentro con otro hombre
era un acontecimiento). It deals with a series of
more or less chance accidents in a heterodox,
prehistorical period. The second part begins with
a quote as well, which in this case twists the ear-
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d’accions i imatges, premeditadament estresa la deriva individualista que ha emprès la nostra
societat i a l’aïllament al que ens veiem avocats.
Per a fer-ho utilitza multitud de tècniques, com
el dibuix animat sobre acetats, la pixilació amb
objectes d’ús comú i l’animació stop motion de
ball amb letra set, formes realitzades mitjançant
l’etch sketch (pissarra magnètica de gran popu. El
treball multidisciplinar i la recerca d’un instrumació rica en tècniques, materials i suports.
Aquesta animació és un bon exemple de la forma de treballar de l’Anna Miquel, sempre oberta
a descobrir noves vies d’investigació.
Entre els anys 1975 i 1977 l’Anna va realitzar els
tres curts que acabem de mencionar, un per any.
Molt abans de L’inconformista ja havia fet una sèrie important de peces en diferents tècniques.
Sens dubte, la capacitat de producció que va
demostrar en els primers anys de professió és
tic en termes de producció, l’Anna s’agafarà un
descans que durarà gairebé 20 anys. Aquest
llarg parèntesi es veurà interromput només per
dos petites però destacables peces.
Per una banda una obra de gènere infantil,
l’adaptació d’un conte titulat L’ocell Blau (1982).
Aquesta peça, guanyadora també de diferents
l’apropiació i posterior animació d’una sèrie de
dibuixos fets per nens. Aquesta animació ens recorda el petit curt titulat Dibuixos fantàstics que
l’Anna va realitzar el 1979 amb la mateixa tècnica
A.Is.For.Autism (1992)
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Para el
hombre moderno, el encuentro con otro nombre ya
no és un acontecimiento único). This latter part is a
portrayal of consumer society, industrial develfeatures a series of short animated sequences
with only a few shots seen at a paused pace, the
second is a frenetic series of actions and images
that are deliberately stressful. The message the
ualist tangent our society has embarked on and
the isolation we have been forced into. In doing
this she uses a great variety of techniques, such
as animated drawing on acetate, pixilation with
everyday objects and stop motion animation using cut-outs. It is indeed impossible to characterize the proposal, as it moves from pencil drawing
and watercolour to the use of Letraset, shapes
created with Etch A Sketch (a magnetic screen
that was highly popular at the time) or photo collage. The multidisciplinary work and research into
and materially rich painting and animation, with a
multiplicity of working grounds. The animation is
a good example of Anna Miquel’s way of working,
as open as she was to new investigative paths.
In the period from 1975 to 1977 Anna made the
three shorts we have just mentioned, one each
L’inconformista she had done an
-

as fast-paced as it was in terms of production,
Anna would take a break that would end up lasting
some 20 years. This large parenthesis was only interrupted by two very small but noteworthy pieces.
First of all, there is a work for children, the adaptation of a story known as L’ocell Blau [The
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cas realitzat amb nens i nenes afectats pel trastenir un gran ressò en l’àmbit de l’animació experimental als noranta, ara podem dir que l’Anna
ja havia explorat aquest camp deu anys abans.
Per l’altre banda tenim, Intermitència (1984) un
interessant treball d’animació realitzat segurament amb pintura al oli sobre taula de llum, una
tècnica a la que tornarà a recórrer més endavant.
Aquest mètode ens posa sobre la pista de dos
animadors importants en la carrera de l’Anna,
són Caroline Leaf (1946) i Yuri Norshtéin (1941).
L’impacte de l’obra d’aquests artistes el veurem
sobretot en el següent projecte, vint any després
de la presentació d’Intermitència.
És al 2002 quan l’Anna reprèn el treball en el
camp del cinema d’animació amb una peça molt
interessant titulada Retrat Anònim. Es tracta d’una
animació feta a partir de l’evolució fotograma a fotograma, del dibuix capturat sobre una taula de
llums retro il·luminada. Aquesta tècnica és la que
l’animadora Caroline Leaf, que acabem de mencionar, o l’animador rus Aleksandr Petrov (1957), han
de fer animació basada en la metamorfosis del diprocés de realització confereix a aquest tipus
d’animació una aura estranya, els dibuixos es converteixen en el testimoni de les posicions passades perquè guarden el rastre dels fotogrames
La representació d’un temps que canvia en cada
moment i l’esborrany com registre d’un passat recent, d’un present canviant i d’un futur que no espera. Retrat Anònim és un dels millor exemples
del què l’Anna Miquel espera de l’animació, les
possibilitats expressives d’un mitjà que interactua
amb l’espai i el temps d’una forma particular.

Blue Bird] (1982). The piece won various awards,
including the Special Quality Prize of the Catalan
later animating a series of drawings done by children. This animation recalls the short entitled
Dibuixos fantàstics
made in 1979 using the same technique, recallA Is for Autism
which uses an identical methodology (though in
mental animation of the 1990s, so that we can
ideas ten years earlier.
Intermitència [Intermittence] (1984), an intriguing work
of animation likely done with oil paint on a light
box, a technique that she would return to later
on. This method is a clue that leads us to two important animators in Anna’s career, Caroline Leaf
(1946) and Yuri Norstein (1941). The impact of the
work of these artists would be seen most vividly
in the next project, done some twenty years after
Intermitència was released.
It would not be until 2002 that Anna would
Retrat Anònim
[Anonymous Portrait]. The animation is done
through an evolving drawing captured on a
backlit light box, frame by frame. The technique
was borrowed from the animator Caroline Leaf,
who we have just mentioned, and the Russian

way of making animation based on the metamorphosis of the drawing and the constant
gives this kind of animation an odd aura, with the
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Un any més tard realitza el curt El Hombre Cigüeña basat en el relat homònim del llibre Zoopadel dramaturg i escriptor Javier Tomeo (1932-2013). L’animació és l’adaptació del text
un monstre entranyable, mig home mig cigonya.
El dibuix del personatge principal està extret de
les il·lustracions fetes pel mateix Tomeo i l’animació és una combinació de dibuix animat sobre
acetat i text escrit sobre retalls de paper. A nivell
de producció aquest treball suposa un punt d’invia acompanyat a l’Anna des d’un inici, -el director
bert Sardà- deixen pas a una nova generació -la
Quim Vives i Caterina Barjau, la música de Carles
primer cop que l’Anna utilitza la tecnologia digital en el procés de producció i post-producció
d’una pel·
nologia digital va provocar que el cinema, en toque l’Anna utilitza a partir de llavors seguiran
sent les mateixes però les possibilitats que li ofereix l’edició digital canvien radicalment l’aspecte
Un bon exemple d’aquest canvi és la següent
obra. En ella es fa evident l’impacte de les noves
tècniques i l’efecte de l’abandonament de la pelamb tecnologia digital, però la tècnica d’animació que utilitza é
fet Hotel Virtual (2008) és un homenatge a la pelHotel eléctrico (1908), un referent del cinema dels inicis, dirigida pel cineasta espanyol Segundo de Chomón i realitzada utilitzant la tècnica
del pas de maneta. Aquesta tècnica és l’exemple

drawings becoming witness to past positions as
they retain traces of previous stills, which results
resentation of a time that is changing in every
moment, with erasure as the way of recording
the recent past. Anonymous Portrait is one of the
best examples of what Anna Miquel was seeking
full expressive possibilities of a medium interacting with space and time in a truly unique way.
El
Hombre Cigüeña [The Stork Man], based on the
short story of the same name in the book Zoo[Zoopaths and Zoophiles] by
Spanish playwright and author Javier Tomeo
(1932-2013). The animation adapts the satirical
text of this story written for adults, featuring an
endearing monster who is half man, half stork.
The drawing of the main character is taken from
the illustrations done by Tomeo himself, with the
animation combining animated drawing on acetate and text written on paper cuttings. In terms
of production, the work represents a shift, with
the group of collaborators that had been with
Anna from the beginning (director of photography Jaume Perecaula and composer Albert
Sardà) giving way to a new generation, featuring
Quim Vives and Caterina Barjau as directors of
photography, music by Carles Cucurella and edAnna had used digital technology in the producthe 1990s, as digital technology burst onto the
scene, cinema in all its variations would gradualThe animation techniques Anna used from then
on were the same as before, although the possichange the way her animated work looked.
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més antic d’efectes especials que es coneix.
L’objectiu és fer aparèixer, desaparèixer o moure
aconseguir-ho, el realitzador atura l’enregistrament de l’acció i transforma o trasllada els objecta manera es recrea el moviment fotograma a
fotograma i s’aconsegueix que els objectes es
moguin o s’esvaeixin davant de l’espectador.
Aquest trucatge habitual en el cinema dels inicis,
Méliès (1861 - 1938), James Stuart Blackton (1875
- 1941) o Ladislas Starevich (1882 - 1965), i en l’actualitat s’anomena stop motion. Una variant de
l’stop motion és la pixilació, l’animació protagonitzada per persones humanes o objectes no confeccionats exclusivament per fer animació. L’Anna ja havia provat aquesta tècnica l’any 1981 en A
la gespa, experiment animat que beu del treball
de Norman McLaren i en particular de la seva pelNeighboors (1952). Per
contra, Hotel Virtual
pixilació
o foto novel·la animada. Tot i que les referències
es gairebé calcades, la narració es desenvolupa
tempestuosa relació sentimental entre dos pertació d’un hotel, espai en el que es va projectar
aquesta peça per primer cop, durant la celebració del Festival Loop. En el conjunt de l’obra de
l’Anna Miquel, Hotel Virtual és l’animació més incatalogable, un rara avis en mig d’una trajectòria

de La memòria del mar (2013), l’última animació
de la seva carrera. Com en el cas de Meninas i
Paisaje Urbano, aquesta peça complementa una
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next work. In it we can clearly see the impact of

technology, though the animated technique she
employs is as old as cinema itself. In fact, Hotel
Virtual [Virtual Hotel]
Hotel eléctrico [Electric Hotel] (1908), a landmark
Segundo de Chomón, done using the substitution
splice technique. This technique is the oldest exis to make the objects in the animation appear,
maker must stop recording the action and alter or
shift the objects set in front of the camera. In this
way, a still to still movement is recreated, so that
the objects appear to move or disappear before
the viewer’s gaze. This was a quite common trick
in early cinema, and was used quite frequently in
Stuart Blackton (1875 - 1941) and Ladislas Starevich (1882 - 1965); in the present day it is known as
stop motion. A variation of stop motion is pixilation, the animation of humans or objects that are
perimented with this technique in 1981 with A la
gespa [In the Grass], an animated experiment that
draws from the work of Norman McLaren, and
Neighbours (1952). In contrast, Virtual Hotel is somewhere between pixilation and a photographic
montage, a slide show and a graphic novel done
with photography. Although the references to
are almost identical, the narration moves along
tuous sentimental relationship between two peo-
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sèrie de pintures realitzades per a les exposicions

la Galeria Trama de Barcelona respectivament. El
corpus de tota aquesta obra està clarament marcat per la repercussió que té l’adveniment del
càncer que l’acompanyarà en els darrers anys de
la seva vida. Aquestes circumstàncies la porten a
elaborar un imaginari que beu de la poètica i del
misticisme a la vegada que s’alimenta del mar de
-

de cel·lulosa. Els fons, realitzats per separat, són
traces de pintura o textures de ciment. Per a la

luminació directa o retro il·luminació. Per aconseguir una imatge clara, la càmera es col·loca en
posició zenital sobre el pla mitjançant una truca.
La tècnica s’anomena càmera multiplà i és un recurs molt utilitzat en animació tradicional que
permet jugar amb la il·lusió de profunditat. La
proposta visual recorda el curtmetratge Erizo en
la niebla (1975), del realitzador soviètic Yuri Norshtéin, animador ja mencionat i un referent imprescindible per entendre la carrera de l’Anna
Miquel. Ella utilitza aquest recurs, no tan per accentuar la tridimensionalitat de la imatge, com
per incentivar la sensació de confusió o suspenporciona el desenfocament i la il·luminació li permet jugar amb les formes i els colors que
projecten les capes translúcides. La percepció
un llimb fet d’imatges semi espectrals que es
mouen segons l’onatge del mar.

during the celebration of the Loop video festival.
In the overall scheme of Anna Miquel’s work, Hotel
Virtual is the hardest work to classify, a rara avis in
a career that was already quite diverse.
turn to La memòria del mar [Memory of the Sea]
the case of Meninas y Paisaje Urbano, the piece is
complementary to a series of paintings done for
the 2011 and 2013 solo shows held at the Galeria
Galeria Trama, respectively. The body of all this
latter work is clearly marked by the repercussions
of discovering she had cancer, which would stay
cumstances would lead her to create an imaginary world that draws from poetry and mysticism,
while also being inspired by the sea at Cadaqués
and the texts of German theologian and philosoare painted with acrylic or aniline paint products
and with liquid bitumen on a support of celluloid
acetate. The backgrounds, done separately, are

separate from each other, then to be photographed with direct frontal light or backlighting. To
get a clear image, the camera is set overhead of
technique is called a multiplane camera; it is a
technique that is used frequently in traditional animation, making it possible to play with the depth
Hedgehog in the Fog
Yuri Norstein, an animator we have already made
mention of and a key referent for the career of
Anna Miquel. She uses this resource not so much
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La relació que l’Anna va establir amb l’art de
-

to accentuate the three-dimensionality of the image, but to add to the sensation of confusion and

ells s’estableix més clarament el marc del seu
pensament i la forma en la que el seu treball va

for some parts to be out of focus, while the lighting
techniques make it possible for her to play with
shapes and colours projected by translucent gels.

Acabarem aquest cap

the animation in a limbo of partially spectral images, moving with the shifting tide of the sea.
The relation Anna had with the art of animation

-

més precisa de com l’Anna es va enfrontar a
aquesta disciplina.
Comencem amb una pregunta i una assevel’animació i què és el que la diferència del cinema convencional? La distinció radica en el procés de creació del moviment. En el cinema convencional es captura en el mateix moment que
es realitza, en l’animació es crea fotograma a fotograma, ja sigui mitjançant el dibuix o la fotorics de l’animació, es fa ressò del text més
conegut de Norman McLaren:
mouen sinó dels moviments que es dibuixen.
Allò que passa entre cada fotograma és més important que allò que passa en cada fotograma.
L’animació és per tant, l’art de manipular els inA diferència del realitzador de cinema convencional, l’animador ha de ser capaç de preveure el
moviment doncs en el procés de treball el que
tiques, crea
els fotogrames i imagina el moviment que exisque l’acció es desenvolupa al mateix moment en
que es captura mecànicament o digitalment.
L’animador aprèn a desestructurar el moviment i
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well as by reading her texts. In them she clearly
lays out the framework for her thinking and the
way her work sought to emphasize the idea she
had of animation, the role it played in her artistic
sponding statement. First, what are the intrinsic
characteristics of animation and what makes it different from conventional cinema? The radical distinction is in how movement is created. In conventional cinema movement is captured in the very
created still by still, whether through drawing or
photography. Anna, as with many other directors
and theoreticians of animation, echoed the most
well-known text by Norman McLaren:

between each still is more important that what
goes on in each still. Animation is thus the art of
Unlike the maker of conventional cinema, the
animator has to be able to foresee the movement, for in the process of doing the work what is
drawn or photographed is a static image. The animator creates the stills and imagines the move-
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adquireix una profunda consciència del fotograma. El coneixement que l’Anna tenia del dibuix
del moviment, assignatura que va impartir a la Facom l’experiència que va adquirir en el camp del
dibuix animat comercial, la col·loquen en un lloc
privilegiat. L’Anna va demostrar una gran habilitat
per imaginar el moviment descompost, i la va utilitzar tant en l’animació com en la pintura.
Ja des d’un altre punt de vista menys proces-

d’una manera que el cinema convencional no és
capaç. El treball d’animació de l’Anna és en alguns casos una extensió del seu treball pictòric,
un pas més cap a la transformació d’un univers
. A vegades els seus
repeticions, i traces davant l’immobilisme de la
tenció és una altre. No percebem inquietud pel
moviment, ni tan sols per la llum, sinó més aviat
gereix l’Escola de Zagreb, tan admirada per l’Anna Miquel, animar és sobretot -donar vida i ànima
a un disseny, objectiu que no s’aconsegueix copiant sinó transformant la realitat-. En un cas
l’èmfasi recau en el moviment i en l’altre en les
possibilitats transformadores.
Què buscava l’Anna en l’animació o què esperava trobar? La sensació és que de tot una mica,
el moviment, la llum, la transformació, el temps i
de les seves animacions. Tampoc el discurs nartal, a vegades ideològic a vegades inexistent.

ment between them, but does not see this until it

camera is used, where the action takes place at
the same time as the mechanical or digital recording itself. The animator learns to destructure
the movement and acquires deep awareness of
the still. Anna’s knowledge of drawing in movement, a course she taught at the Faculty of Fine
Arts for a long period, as well as her experience
her in a privileged position. Anna demonstrated a
great ability to imagine decomposed movement,
using it both in animation and in her painting.
From a less process-based perspective, the
polymorphic shapes of the animated cartoon althat conventional cinema cannot. Anna’s animation work in some cases is an extension of her
pictorial work in painting, a further step towards
ures that seem to want to free themselves from

repetitions and traces against the immobility of
the pose. Other times, however, it seems she is
concern for movement at all, not even for light,
but rather an interest in capacities, what we could
reality. As suggested by the School of Zagreb,
which Anna Miquel admired so much, animating
involves above all giving life and soul to a design,
an objective that is not attained by copying reality but by transforming it. In one case the emphasis was on movement, while in the other the concern was for transformational possibilities.
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Tant a nivell formal com metodològic la diversitat de les seves propostes és aclaparadora.
dent de totes les seves propostes, doncs totes
elles es produeixen i difonen fora dels circuits

is that she was seeking out a little of everything:
movement, light, transformation, time, sound. It is
impossible to lay out a clear line that might delin-

va mantenir sempre en l’àmbit de l’espai expositiu -en galeries i museus- o dels festivals de súper8. Es pot trobar en totes elles també un element trencador, propi de les avantguardes

is experimental, while others it is ideological, and
in other cases non-existent. Both on a formal level
and a methodological level, the diversity of her
proposals is clearly overwhelming.

estètiques, un intent per trencar amb les tradicions establertes en el terreny audiovisual. Per últim, podem mencionar l’interès pel procés, per la

character of all her proposals, for they are all produced and distributed outside of commercial

of her animated work. The narrative discourse of

for viewing in exhibition spaces—in galleries or
vegades un joc tautològic, una forma d’interpelIn all of them we come across a rupturist feature,
marcada per els cineastes experimentals no-narratius. Ja en un ordre diferent de les coses, hi ha
altres termes que podrien associar-se a l’obra de
l’Anna. Segons els seus modes de producció polow-tech en contraposició a l’animació high-tech de la indústria

ma i un equip reduït. En aquest sentit cal destacar la importància que el cinema amateur i els
festivals de cinema de súper8 van tenir en aquell
moment, una forma d’enfrontar-se al cinema coPerò més enllà de la etiqueta, l’obra de l’Anna
és un treball d’autor amb vocació de ser reconeclar que si bé ara l’animació és un llenguatge audiovisual habitual en l’àmbit de les arts visuals, no
-
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thetic norms, attempting to break with established traditions in the audio-visual sphere. Finally, we might mention her interest for the process,
is also at times a tautological game, a way of referring to and questioning the very nature of the
medium, following a tendency set out by non-nar-

also be associated with Anna’s work in animation.
In consonance with her modes of production, we
could speak of low-tech animation, contrasting
with the high-tech
minimal infrastructure and small production
teams. Here we should also point to the importance of amateur cinema and Super 8 festivals at
that time, a way of taking on commercial mov-
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ciava al cinema de gènere fantàstic o al de series
televisives d’entreteniment. És gràcies a persones
com l’Anna que l’animació té ara un lloc en el món
de l’art, a la galeria i a la facultat. Ella, sempre va
tic, discurs que defensava des de la teoria, la docència i la pràctica. Per altra banda, l’Anna era
com hem dit una artista multidisciplinar, capaç de
treballar amb desimboltura més d’una tècnica.

Quite beyond any tags we could apply to it, Anna’s work is highly personal, produced with the
goal of being recognized in the artistic sphere. In
this sense, we should be clear that while animation is now a habitual audio-visual language in the
visual arts, this has not always been the case.
Anna had to take on a world that often looked

d’experimentació capaç d’abastar molts aspectes
-

tended to be associated with fantasy genres or
television series produced for sheer entertainment. Thanks to people like Anna Miquel, animation now has its place in the world of art, in galleries and in the academy. She always defended the
role of animation in the artistic realm, in a discourse that defended it in theory, in her teaching
and through her practice. Further to this, Anna
was, as we have insisted, a multidisciplinary artist,
able to work deftly and easily with more than a

l’Anna abasta un espectre ple de matisos. La seva

artistic work calls for disciplinary distinctions to be
overthrown, under the conviction that what de-

advocava per una superació de les disciplines i el
convenciment que són les pràctiques i no els

l’animador polifacètic, amb vincles i interessos

llum fet d’art i animació.
Marcel Pié Barba

than languages. In line with this way of approaching things, Anna was interested in being a multifaceted animator, with heterogeneous connections and interests. She defended animation as an
experimental tool able to respond to a full range
of creative manifestations, such as the intrinsic
capacity to create movement and the relationship
with time and space. For this reason, the light

passionate career and her cinematographic legacy is like an imposing shaft of light, charged with
animation and art.
Marcel Pié Barba
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