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ARRUGAS, DEL CÒMIC A LA GRAN PANTALLA
Paco Roca, autor del còmic Arrugas i Manuel Cristóbal, productor de la pel·lícula,
donaran a conèixer el procés creatiu i de producció del film

Animac presenta el 8 de febrer al CCCB la seva programació per al 2012 juntament amb
“Arrugas, del còmic a la gran pantalla”, una conversa amb els protagonistes de la
pel·lícula d’animació basada en el còmic de Paco Roca que s’estrena el 27 de gener a les
sales de cinema.
ANIMAC, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya torna un any
més al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) per presentar les novetats
de la seva 16ª edició, que tindrà lloc de l’1 al 4 de març del 2012 a Lleida.
Una sessió única per a totes aquelles persones interessades en el cinema d’animació on es
donarà a conèixer el procés creatiu i de producció d’Arrugas (2011) dirigida per Ignacio
Ferreras i basada en el còmic de Paco Roca.
La presentació mostrarà el procés d’adaptació al cinema d’un còmic com Arrugas que ha
venut més de 40.000 exemplars a Espanya i que al gener del 2012 s’ha estrenat a sales
cinematogràfiques. Es mostrarà material exclusiu i inèdit que mostra com s’ha volgut
portar Arrugas a la pantalla mantenint una gran fidelitat narrativa i estilística però
adaptant‐lo a un mitjà cinematogràfic.
Arrugas és un llargmetratge d’animació 2D per a un públic adult basat en l’aclamat còmic
del mateix títol de Paco Roca (Premi Nacional de Còmic 2008 i vengut en Alemanya,

França, Espanya, Itàlia, Japó i Finlàndia). La pel·lícula narra l’amistat entre Emilio i Miguel,
dos ancians que viuen tancats en un geriàtric, y es va presentar en el passat Festival de
Cinema de San Sebastià amb gran èxit. Ha estat catalogada per THE HOLLYWOOD
REPORTER com "una de les pel·lícules espanyoles més aconseguides dels últims anys en
qualsevol gènere".
Arrugas, ha estat nominada als Premis Goya de l’Acadèmia de Cinema en dues de les seves
categories: Millor Pel·lícula d’Animació, Millor Guió Adaptat. És la primera vegada en la
història dels Premis Goya que una pel·lícula d’animació està nominada a aquesta categoria.
També està preseleccionada als Òscar i nominada en la categoria de Millor Llargmetratge
als Premis Annie que organitza ASIFA‐HOLLYWOOD a Los Angeles
La conversa correrà a càrrec de Paco Roca, autor del còmic Arrugas i Manuel Cristóbal
productor de la pel·lícula (Perro Verde Films).
Paco Roca va obtenir el Premi Nacional del Còmic amb 'Arrugas' i és autor, entre altres, de
'Las Calles de Arena', 'La Metamorfosis', 'El Invierno del Dibujante', 'Emotional World
Tour', 'Memorias de un Hombre en Pijama' o 'El Faro'.
Manuel Cristóbal ha produït 4 llargmetratges d’animació, entre ells ‘El Lince Perdido’
dirigit per Raúl García. Es secretari general de CARTOON, vicepresident d’AEPA i membre
de la Junta directiva de FAPAE i de l’Acadèmia de Cinema. També és docent a la Universitat
Europea de Madrid.
Durant la presentació, en primer lloc (20h), Carolina López, la nova directora de l’Animac,
presentarà els continguts de la propera edició d’Animac amb la projecció en vídeo d’un
tast dels films i novetats que es podran veure a la mostra d’enguany. A continuació
(20:30h), Paco Roca i Manuel Cristóbal ens desvetllaran les entranyes del projecte
Arrugas i la “batalla” creativa que varen tenir que lliurar per adaptar l’exitosa obra de
còmic a la pantalla. Després de la xerrada, s’obrirà un torn de preguntes amb els
assistents.
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Entre l’ 1 i el 4 de març de 2012 se celebrarà a Lleida una nova edició de l’Animac, la
Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya. Un certamen organitzat per
la Regidoria de Promoció Cultural i Festes de l’Ajuntament de Lleida i que compta amb el
suport de l’Institut Català d’Indústries Culturals (ICIC) de la Generalitat de Catalunya
Animac és una mostra d’animació no competitiva que es dirigeix a aquells artistes que
utilitzen l’animació com a instrument d’expressió personal i que, amb el pas dels anys, ha
consolidat el seu caràcter independent i artístic, transgredint i qüestionant els límits de
la narrativa tradicional, buscant visionaris, treballs independents i arriscats que potenciïn
i enriqueixin la capacitat expressiva del cinema.
Creada l'any 1996, durant els seus 16 anys de vida, la mostra està considerada com un dels
esdeveniments audiovisuals més importants del país i té guanyat el prestigi
internacional pel seu rigor, dinamisme i caràcter independent.

Novetats Animac 2012
Una de les novetats més destacables de l’Animac 2012 serà la creació d’AnimaCrea, un
espai de creació continu on el públic podrà experimentar i conèixer diferents tècniques
d’animació. Cada dia s’ensenyarà una tècnica d’animació diferent i tindrà lloc a La Llotja.
Una altra novetat serà l’espai AnimacVillage. Punt de trobada on s’ubica Open Sceen
(pantalla oberta) de programació oberta a la Llotja de Lleida que té com a objectiu crear
un espai de trobada entre el públic, creadors, productors... i fomentar l’espai de festival.
També programarà cicles de conferències i taules rodones sobre temes d’actualitat i
d’interès del sector. Amb aquestes conferències es vol crear un pont entre creadors,
públics i indústria a través de la informació i implicar als diferents agents del camp de
l’animació: creadors, productors, directors...
Dins la Fira Animac es crearà l’espai Elevator Pitch. Un lloc per a la presentació de
projectes (en quant a venda de serveis i productes) davant altres professionals i indústria.

Es crearan dos espais, un per serveis i un per escoles. L’objectiu d’aquestes micro‐
presentacions és aconseguir que en un espai reduït de temps una persona pugui tenir un
panorama general de les millors propostes.
I com a novetat, també es crearà aquest any el Premi del Públic. El públic podrà votar el
curtmetratge que més li hagi agradat. Serà la primera vegada la Mostra donarà un premi
d’aquestes característiques.
Un dels principals objectius de la Mostra d’aquest any serà obrir‐la a d’altres disciplines,
entenent l’animació com a una activitat global, que toca molt de prop la il·lustració, el món
editorial o els motion graphics, entre d’altres.
La seu central de la mostra seguirà sent La Llotja de Lleida i també hi hauran activitats
programades en d’altres espais de la ciutat com ara el CaixaForum que s’incorpora de nou.
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