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La paraula animació ve, es-
clar, d’animar, d’ànima. I
l’origen de la paraula àni-
ma és, com tantes coses, en
el grec clàssic: llavors volia
dir “buf, bufada, alenada”. I
tot i que avui acostumem a
pensar en l’animació només
com la tècnica més o menys
enginyosa que dóna vida als
dibuixos, qui entri a viure
l’exposició Metamorfosis al
CCCB s’adonarà que, de la
mateixa manera que Adam i
el Gòlem van ser creats del
fang, la bona animació con-
sisteix, com si el creador fos
un déu o un alquimista, a in-
suflar vida, esperit, a la ma-
tèria. I no a qualsevol matè-
ria: a la matèria dels somnis.
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JUSTO BARRANCO El lloc on neixen
tots els somnis

EL CCCB DEDICA UNA FASCINANT EXPOSICIÓ A TRES GENIS DE

L’ANIMACIÓ: STAREWITCH, SVANKMAJER I ELS GERMANS QUAY

witch (1882-1965), format en
entomologia; del txec Jan
Svankmajer (1934), admira-
dor de la cort fantàstica de
Rudolf II, i dels germans bes-
sons Stephen i Timothy Quay
(1947), uns nord-americans
més inquietants que els bes-
sons ginecòlegs que encar-
nava Jeremy Irons a Insepa-
rables i que, justament, han
dedicat documentals a col-
leccions mèdiques.
Malgrat que exposar ci-

nema de vegades és difícil i
d’altres impossible, la mostra
del CCCB se’n surt de mane-
ra brillant no només projec-
tant les creacions de cadas-
cun d’aquests, sinó també
recreant els seus singulars
universos, omplint les sales
dels personatges i objectes

‘Fétiche’ (1933), de Ladislas Starewitch. COL·LECCIÓ MARTIN-STAREWITCH

PerquèMetamorfosis recor-
re –deixant el públic fasci-
nat, divertit i, de tant en tant,
pertorbat– la impactant obra
de quatre creadors que du-
rant el segle XX han bastit
tot un món fantàstic barre-

jant ciència, tècnica i màgia,
realitat i somnis, art i psico-
logia. Quatre hereus naturals
del jardí de les delícies d’El
Bosco, dels devastadors pai-
satges de Brueghel, dels co-
llages vegetals d’Arcimboldo

o de l’art africà, i sens dub-
te pares destacats de l’ani-
mació del segle XX, inclosos
Tim Burton o el sud-africà
William Kentridge. I és que
Metamorfosis recorre l’obra
del polonès Ladislas Stare-


