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ABSTRACT 

Resum: 

El meu treball té dos objectius principals: aprofundir en la teoria filosòfica del 

Übermensch (Superhome) de Friedrich Nietzsche i l’estudi del procés  de 

creació d’un còmic i tot el que aquest comporta.  

El contingut d’aquest treball és una explicació teòrica del que comporta el 

procés de creació d’un còmic i la creació d’un propi basant-se en la teoria del 

Superhome de Friedrich Nietzsche.  Ha sigut crucial tant la lectura del llibre 

‘’Així parlà Zaratustra’’, com l’ús i domini de programes digitals i d’una tauleta 

gràfica.  

En conclusió, aquest treball és una manera perfecte de combinar dos mons 

diferents i endinsar-se per igual en aquestes branques. 

Abstract: 

My work has two main objectives: to deepen into the philosophical theory of 

Friedrich Nietzsche’s Übermensch (Overman) and to study the process of 

creating a comic and all it entails.  

The content of this work is a theoretical explanation of the process of creating a 

comic and creating my own one based on Friedrich Nietzsche's theory of the 

Overman. The most important parts to make this project possible was reading 

the book ‘’Així parlà Zaratustra’’ and also having control of digital programmes 

and a graphic tablet . 

In conclusion was the perfect combination of two different worlds and this is the 

perfect project if you want to deep into this branches of knowledge.  

Key words: 

Superhome: Overman, Còmic: Comic, Filosofia: Philosophy, Programes 

digitals: Digital programs, Creation, Tauleta gràfica: Graphic tablet. 
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INTRODUCCIÓ 

Amb aquest treball el meu propòsit és crear un còmic,  buscant respondre ‘’com 

convertir-se en Superhome’’, una teoria del filòsof Friedrich Nietzsche.  

En aquest còmic desitjaria explorar el progrés i pas d’un estadi a l’altre i com de 

forma ‘’natural’’ podria produir-se aquest canvi d’actitud i de valors amb l’ajuda 

del llibre Així parlà Zaratustra. Com a objectius del treball, més enllà del 

desenvolupament d’un guió literari i tot el procés de creació d’un còmic, des 

dels materials necessaris, la distribució de les vinyetes, la creació dels 

personatges, l'enquadernació, aquesta recerca també pretén fer una reflexió 

sobre el sentit de l’existència. Una reflexió sobre com acceptar-se a un mateix i 

tots els seus errors, trencar amb tots els estereotips i valors que ens envolten i 

créixer com a persona.  

Amb l’ajuda de totes les possibilitats que ens ofereix el dibuix, amb un toc de 

fantasia i metàfores visuals intentaré explicar el concepte de Superhome, i a la 

vegada respondre a la qüestió de si és possible assolir aquest estat.  

He escollit aquesta recerca perquè així puc unir dues de les meves passions, la 

filosofia i el dibuix. Per a mi aquest treball és un repte per superar-me i  veure 

fins on sóc capaç d’arribar. 

He aprofitat aquesta oportunitat per complir un dels meus somnis, fer un còmic. 

El motiu de l’elecció de la teoria del Superhome de Nietzsche com a temàtica 

del còmic és perquè em vaig sentir molt identificada amb gran part de la seva 

filosofia, amb les seves idees, que jo ja pensava abans de saber de l’existència 

de Nietzsche. 

Aquest treball va dirigit tant a persones que gaudeixen amb els còmics com als 

que estan interessats en la filosofia. Un dels meus objectius seria explicar d’una 

forma entenedora un concepte complicat amb una forma de representació 

gràfica clara per poder arribar a molt  públic i , sobretot, a aquell que té 

dificultats per endinsar-se en continguts filosòfics. 
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2. Nietzsche 

                                                                               https://www.puntomedio.mx/nietzsche-dionisio-y-cine/ 

Abans de començar amb el procés de creació del còmic és necessari tenir una 

història, un argument, alguna cosa que explicar. En aquest cas, serà una 

història basada en la teoria del Superhome del filòsof i filòleg Friedrich 

Nietzsche. El concepte Übermensch s’introdueix i explica en el llibre Així parlà 

Zaratustra, que està conformat per quatre parts publicades per separat, essent 

l’última publicada l’any 1885. Nietzsche va ser un gran escriptor i va marcar un 

abans i un després en la literatura alemanya. La seva gran habilitat com a 

escriptor porta l’obra a un altre nivell amb la utilització de moltes comparacions i 

metàfores on la interpretació queda a mans del lector, així, emulant a l’autor, el 

meu còmic estarà obert a la interpretació i plantejarà preguntes al lector. Tot i 

que el llibre de Nietzsche inclou conceptes que al llarg dels anys s’han discutit i 

aclarit per molts altres filòsofs, aquest passarà pel meu propi filtre i la meva 

interpretació. 

En la meva història, a l'igual que en les novel·les naturalistes, posaré un 

personatge a prova i a partir de les seves experiències i vivències veurem si es 

pot ‘’transformar’’ en Superhome, amb una gran influència del personatge 

Zaratustra, de la seva vida i experiències. 
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2.1. La segona filosofia de Nietzsche 

En l’obra de Nietzsche es distingeixen dos moments, fases clarament 

diferenciades, no obstant això hi ha un element comú, tota la seva filosofia està 

marcada per la mort de Déu, ‘’God is dead’’. La religió, en el seu cas el 

cristianisme, imposava els valors de la societat de la seva època en el món 

occidental. La felicitat i el sentit de la vida de les persones estava basada en 

una cosa no terrenal, en una esperança, en un anhel de la vida després de la 

mort. La vida terrenal no tenia valor ja que la vida “real” començava amb la 

mort. La vida a la terra era només un camí, un pas per arribar a Déu. Per 

aquest motiu les persones no s’enfrontaven als problemes, acceptaven les 

dificultats i vivien prenent una postura de resignació i conformisme envers la 

vida, és a dir, es refugiaven en la seguretat que els proporciona la religió per no 

encarar la realitat. 

Una vegada Nietzsche és conscient d’aquesta situació, busca una solució. En 

la seva primera filosofia, la postura que va prendre per enfrontar-se a la pèrdua 

de valors, va ser en comunitat, en societat amb una reinterpretació de les idees 

gregues, on Apol·lo és la raó i Dionís la festa, on hauria d’haver un equilibri, 

entre la diversió i la racionalitat. Segons Nietzsche, hem perdut aquest equilibri 

i hem de recuperar la importància de Dionís, la festa, on la música i el conjunt 

(una transformació en grup) donen sentit a la vida (això es explicat en el seu 

llibre Apollo vs Dyonisus). L’objectiu és superar aquesta pèrdua de valors. 

Aquest pensament acaba una vegada és traït per Wagner i se n’adona que la 

societat en conjunt no pot millorar i que l’única manera de ‘’salvar-nos’’ és 

mitjançant l’individualisme. 

Aquí neix aquesta segona filosofia on es troba l’ Übermensch. El sofriment 

forma part de la felicitat, és positiu i necessari per a ser feliç. És molt important 

acceptar i estimar els nostres errors, que ens han fet qui som, ens han fet més 

forts i dels quals hem après. Ens hem de prioritzar a nosaltres mateixos per a 

poder avançar, tenir la nostra llibertat i crear els nostres propis valors. Segons 

Nietzsche la societat no funciona i té molta ràbia a aquesta, en aquest punt 

elimina la compassió (considera que l’església està obsessionada amb aquest 

valor). Aquest segon moment està marcat pel Superhome i la doctrina de 

l’Etern retorn que són les claus per crear nous valors i trobar la felicitat. 
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2.2 El Superhome i les seves característiques 

Nietzsche fa una distinció entre el Superhome i l’Últim home. El Superhome és 

aquell que pot superar els valors morals tradicionals, els rebutja i  crea els seus 

propis. En canvi l’Últim home és aquell home que després de la mort de Déu, 

de ser conscient de que tot en el que creia no era real, no canvia, no crea nous 

valors i decideix no avançar. Fingeix ignorància, actua amb indiferència i es 

creu l’ésser més feliç, encara que la seva felicitat és falsa. Es consideren 

superiors i segons Nietzsche són encara pitjor que el propi home que no es 

conscient d’aquesta situació. 

L’home ha de decidir si enfrontar-se al dolor, al patiment d’acceptar la mort de 

Déu, per tal de veure la realitat i decidir superar-se a ell mateix i ser lliure, 

avançar per el camí del Superhome o al contrari, viure en la indiferència, 

ocultant el dolor de descobrir la realitat i creure en una falsa felicitat fins al final 

dels seus dies, el camí de l’Últim home. 

Les característiques més importants per al Superhome són: seguir el sentit de 

la terra, la voluntat de poder, la doctrina de l’etern retorn i la pròpia llibertat per 

sobre de la societat, la soledat.  

La figura del Superhome segueix el sentit de la terra i és fidel a ella. Això 

significa que no aspira a una vida millor després de la mort, ja que no té cap 

sentit, ja que no existeix (ja que Déu ha mort). Per aconseguir la superació 

personal l’home ha de seguir el sentit de la terra que implica buscar, 
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transcendir i ajudar a l'existència del Superhome. Ha de viure al màxim la vida 

terrenal que és la que realment importa, negar la transcendència i superar 

l’estadi d’home.  

‘’Antes la  blasfemia contra Dios era la peor, però Dios ha muerto, la mayor 

blasfèmia ahora es ir en contra de la tierra.’’1 

La voluntat de poder consisteix en voler arribar a allò que et fa sentir realitzat, 

al poder que tens sobre la teva vida. És la força que fa que l’home es mogui i 

es superi a un mateix. 

La doctrina de l’etern retorn es basa en la creença de Nietzsche de la 

impossibilitat de la existència sense l’error i que l’error és l’única forma per 

arribar a totes les possibilitats que ofereix la vida. Una existència no pot tenir 

lloc sense error. L’etern retorn consisteix en la possibilitat de repetir la teva vida 

per sempre i com es pren aquesta decisió. L’home ha d’acceptar els seus 

errors, aprofitar el patiment, estimar les seves decisions i no penedir-se 

d’aquestes. En tenir control sobre la seva vida, l’home està per sobre del 

patiment i decideix com afrontar les situacions. 

La llibertat és vital per al Superhome, tant vital que està per sobre de la societat 

i de qualsevol persona, per tant és imprescindible l’individualisme, la solitud. 

Cada persona té les seves pròpies prioritats i en qualsevol tipus de relació amb 

implicació emocional, com podria ser una amistat, una persona podria imposar 

alguna de les seves prioritats a l’altre, s’estarien tallant la llibertat i no es 

deixarien expressar el seu màxim potencial. La solitud és necessària per trobar-

se i mantenir-se a un mateix. Gràcies a la solitud pots crear per sobre del que 

ets i seguir avançant. Les següents cites són part de les evidencies. 

 

“Solitario, recorres el camino que lleva a ti mismo. ¡Tu camino pasa por ti 

mismo, y por tus siete demonios! Quemarte has de querer con tu propia llama. 

¡Cómo ibas a renovarte si no te has convertido primero en ceniza! Solitario, 

recorres el camino del creador. ¡Un dios quieres crearte de tus siete demonios! 

Con lágrimas ve a tu soledad, hermano. Amo a quien quiere crear por encima 

de sí mismo y de esta manera perece”.2 

                                                           
1
 NIETZSCHE, Friedich (2008). Así habló Zaratustra. Madrid, Catedra Ediciones, pàg. 140. 

 
2
 NIETZSCHE, Friedich (2008). Así habló Zaratustra. Madrid, Catedra Ediciones, pàg. 202. 
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El Superhome, crea i viu per a la seva virtut. La virtut és la voluntat d’anar cap 

al seu ocàs, cap al seu final i és la meta que persegueix per a la seva felicitat, 

sense meta, sense virtut, el Superhome no té ni és res. 

 

2.3. “ Com convertir-se en Superhome” 

 

El procés de convertir-se en Superhome consta de tres estadis: el camell, el 

lleó i el nen. Aquests tres estadis són transformacions de l’esperit però no tots 

els esperits poden passar per aquesta transformació. Només poden dur a 

terme aquest procés esperits que poden suportar càrrega.  
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2.3.1. Primer estadi: el camell 

El camell representa la enorme càrrega que 

suporta l’esperit que no és més que el pes 

dels valors antics i les tradicions. En aquest 

primer estadi, l’individu és limita a la 

resignació, és conscient de la situació i per 

això té una càrrega, però no actua, té una 

postura molt passiva, és respectuós. El 

camell obeeix, segueix ordres, ‘’tu-has-de’’. 

Podríem considerar que aquest estadi és com 

venim de ‘’sèrie’’. 

‘’Las más pesadas de todas las cosas carga el espíritu capaz de llevar carga, 

igual que el camello que cargado se apresura al desierto’’.3 

2.3.2. Segon estadi: el lleó 

El lleó representa el desafiament vers la càrrega 

(els antics valors) del camell. El lleó és el ‘’jo 

vull’’, és el treure’s les cadenes per a ser lliure. El 

lleó encara no és capaç de crear els seus propis 

valors, però ara té llibertat per a crear ja que s’ha 

desfet d’aquesta càrrega. El lleó és un 

depredador i, a diferència del camell que és 

respectuós, té el valor per ‘’robar’’ i aconseguir la 

seva llibertat. 

En el llibre està simbolitzat com una lluita entre el 

lleó i un drac (que representa els antics valors). 

‘’ Todo valor ha sido ya creado, y todo valor 

creado- eso soy yo. ¡ En verdad no debe de haver ya ningún ‘’yo quiero’’! Así 

habló el dragón.’’4 

 
                                                           
3
 NIETZSCHE, Friedich (2008). Así habló Zaratustra. Madrid, Catedra Ediciones, pàg. 154. 

4
 NIETZSCHE, Friedich (2008). Así habló Zaratustra. Madrid, Catedra Ediciones, pàg. 154. 
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2.3.3. Tercer estadi: el nen 

En aquest tercer i últim estadi, el nen és 

capaç de crear nous valors. Nietzsche 

anomena a aquest estadi ‘’el nen’’ ja que un 

infant és lliure, fa el que vol, fins al moment 

on se l’imposen normes. El nen crea amb 

total llibertat, té un futur brillant per 

endavant. El plaer, les passions i la victòria 

són exemples dels nous valors que pot 

crear.  

 ‘’ Inocencia es el niño y Olvido, un nuevo 

començar, un juego, una rueda automotriz, 

un primer movimiento, un santo decir-sí.’’5 

2.4. Ensenyances del Superhome 

Des del meu punt de vista, més enllà de les transformacions de l’esperit, el 

concepte del Superhome no és més que una forma de vida, en la qual s’ha 

d’aprendre dels errors i gràcies a ells som qui som. Per arribar a la felicitat un 

s’ha d’esforçar i ha de sofrir, perquè no tot és un camí de roses i gràcies a 

aquest sofriment serem realment feliços, els errors i el sofriment són 

necessaris, per tant l’error és una cosa positiva. Perdre la por a equivocar-se. 

‘’Trencar les cadenes de la societat’’, lluitar per allò que un vol sense que res 

l’aturi, perseguir els seus objectius encara que no estiguin acceptats per la 

societat, perquè allò és el que et fa feliç. Aconseguir la felicitat, buscar un sentit 

a la vida, i trobar-lo en intentar ser millors, superant-nos sempre dia a dia, no 

conformar-nos i no penedir-nos dels nostres actes. Aquestes són les 

ensenyances.  

 

 

 

 

                                                           
5
 NIETZSCHE, Friedich (2008). Así habló Zaratustra. Madrid, Catedra Ediciones, pàg. 155. 
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3. Gèneres del còmic 

El còmic ha tingut molta influència de la literatura i el cinema, i per tant, dels 

seus gèneres, els quals han adaptat i els han fet seus. Els diferents gèneres 

són:   

- Còmic infantil: Per la seva temàtica i l’edat que tenen els personatges 

són recomanats a nens, però poden ser gaudits per qualsevol tipus de 

públic. Destaquen històries humorístiques i d’aventures.  

                                

 Portada del còmic Bone de Jeff Smith.              Portada del còmic La bruja madrina de Jill  Thomson. 

- Ciència-ficció: En aquest gènere la trama succeeix en mons irreals, 

planetes desconeguts, viatges espai-temps, futurs apocalíptics i poden 

aparèixer alienígenes.  

                                       

Portada V de Vendetta d’ Alan Moore y David Lloyd                    Appleseed de Masamune Shirow. 
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- Superherois: superen a l’heroi clàssic (bombers, policies) amb poders 

sobrenaturals. 

                   

      Spiderman, Marvel                                                                 Sailor Moon, Naoko Takeuchi 

- Fantasia: en aquest gènere es poden trobar historietes que narren 

aventures extraordinàries amb un toc de fantasia. Poden trobar-se 

personatges mítics com dracs. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

I 

El anillo de nibelungo de Perhig Russell                     Indiana Jones de Philip Gelatt 
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- Sobrenatural: En aquest trobem tot el que estigui més enllà de la 

natura, anomalies i conté terror també. Elements que s’inclouen en 

aquest gènere són: àngels, dimonis, màgia… 

                                                    

  30 días de Noche de Steve Niles i Ben Templesmith                  Hellboy de Mike Mignola 

 

- Serie negra o detectivesca: Aquest gènere es va inspirar directament 

en el cinema i per tant té les mateixes temàtiques que aquest. Molts 

delictes, assassinats... 

           

 

 

  El Detectiu Conan de Gosho Aoyama.                       Sin City de Frank Miller 
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- Bèl·lic: Aquest gènere es va començar a elaborar a principis dels anys 

40, a partir de fets històrics de la Primera i Segona Guerra Mundial.  

     

Two-fisted Tales de Ec Comics                                    Hazañas Bélicas de Boixcar 

-  Històric i biogràfic: Expliquen la vida d’un personatge important de la 

història o bé d’un fet de la història. 

                       

Houdini: el rey de las esposas de Jason Lutes y Nick Bertozzi     Persèpolis de Marjane Satrapi 
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- Underground: El gènere underground es defineix com un gènere 

d’històries que sortien dels cànons tradicionals del còmic. 

 

 

El Rrollo Enmascarado de Javier Mariscal                    Zap de Comix 

      -  Còmic eròtic: Aquest gènere està enfocat a un públic més adult, per la 

gran càrrega eròtica i sexual que presenta. 

3.1. Gènere escollit: gènere de fantasia 

Tenint en compte la temàtica filosòfica d’aquest còmic, ha costat encaixar-lo 

dintre d’un gènere, però al final al que més s’acosta és al gènere de fantasia 

pels elements com els dimonis, àngels, dracs i somnis que apareixen. 
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4. Guió literari 

4.1. Sinopsi 

La paraula sinopsi prové del grec sýnopsis que es traduiria a ‘’visió del 

conjunt’’.  Una sinopsi segons el diccionari és: 1.Esquema o exposició gràfica 

dels punts generals d’un tema o matèria. 2.Resum breu i general d’una cosa, 

especialment d’una novel·la, pel·lícula o obra de teatre. En aquest cas ens 

referim a la seva segona accepció, un resum breu del còmic que es crearà per 

tal que el lector es pugui fer una idea global de la història i capti el seu interès. 

Hi ha dos tipus: sinopsis argumentals i sinopsis curtes i comercials. En aquest 

cas serà una sinopsi curta i comercial, que és la que s’utilitza en portades de 

DVD, llibres, còmics i estan dirigides al públic. 

Les característiques principals d’una sinopsi són: 

- Ha d’incloure els elements claus i primordials: els personatges principals, 

el conflicte principal de l’argument i el context (època). 

- Inclou l’objectiu del protagonista i  els obstacles que es troba. 

- S’escriu en tercera persona i veu activa. 

- Ha de ser senzilla i clara d’acord amb el to i tipus de història. 

- No s’incorporen diàlegs. 

- No s’esmenta el desenllaç de la història. 

- Té una extensió d’una a tres pàgines (en el cas de sinopsi comercial). 

 

4.1.1. Sinopsi del guió literari del còmic 

Sara, una adolescent de 17 anys, estudiant d’un batxillerat que no li agrada, 

perduda i desmotivada. Els seus pares no la deixen seguir la seva passió, la 

música, que és l’única cosa que la motiva i que la fa feliç. Insegura i resignada 

amb la seva vida, fins que un somni del Superhome, acabarà per despertar-la, 

obrirà els ulls a la realitat i lluitarà per a complir els seus somnis. Podrà la Sara 

convertir-se en qui vol ser? Podrà la Sara superar-se a si mateixa? Podrà 

transformar-se en Superhome? La història d’una noia perseguint la seva virtut i 

arribant al seu ocàs. Has arribat al teu? 
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4.2. Justificació filosòfica 

La història comença amb la Sara tenint un somni en el qual veu la figura del 

‘’Superhome’’ representat de la forma més errònia possible. A la vinyeta 

apareixen unes cites, que ja deixen clar que la figura del Superhome en si no 

és possible sinó que és com un mite, realment és una forma de veure la vida, 

un cicle de sempre millorar-se a un mateix. 

La Sara (que es diu Sara, perquè s’assembla a pronunciar Zaratustra en català) 

just abans de despertar sent la frase ‘’ vés al teu ocàs’’. Això vol dir que la Sara 

no serà un Superhome, ja que en el llibre Nietzsche explica que el que és bo 

dels humans és que no són una meta, sinó un trànsit i un ocàs, que és al que 

aspirarà la Sara. 

Ella desperta, està molt cansada, i aquest cansament no és només físic, és 

mental. A mesura que la història va avançant, la Sara té menys ulleres 

simbolitzant, que a poc a poc s’està desfent del pes que té a sobre. Al principi 

la Sara està frustrada i no té cap aspiració a la vida, l’únic que la fa feliç és la 

música. La música representa la virtut que ha de seguir el Superhome i a la 

qual ha de dedicar-li la vida i aquesta virtut sorgeix de les passions. En aquest 

punt ella encara no ha començat amb la ‘’transformació’’ ja que actua amb 

indiferència. Després en el moment en què està a classe i se n’adona que ja no 

vol seguir així, es resigna, sent el pes de les cadenes i comença a sentir 

aquesta càrrega. La Sara ha passat per el primer estadi: el camell.  Els seus 

pares no la deixen estudiar música, seguir la seva passió i ella de moment 

actua de forma passiva i porta resignant-se segurament tota la seva vida. 

Un punt molt important és que els seus pares representen l’Últim home, és a dir 

‘’l’ésser encara més menyspreable que l’home’’. Són aquells que es creuen 

feliços, que són conscients de les cadenes, dels antics valors, però viuen en la 

indiferència. Aquests volen que la seva filla, no sigui música, que segueixi les 

normes establertes de la societat  i cregui en aquesta falsa felicitat. La Sara ara 

ja ha obert els ulls, ja ‘’és ‘’ el camell i en arribar a casa després de l’escola té 

un enfrontament amb els seus pares. Els pregunta, si realment són feliços i 

s’enfronta a ells per primera vegada (comença poc a poc a deixar la passivitat 

del camell). Aquesta baralla, porta a la Sara a reflexionar sobre el sentit de la 
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seva existència, a plantejar-se si és feliç i se n’adona de dues coses vitals per a 

aquest treball: 

- Arriba a la conclusió que no vol ser com els seus pares (l’últim home) 

veu que no vol seguir així, tal i com és ara (home) vol superar-se a si 

mateixa, millorar (Superhome). 

- Accepta i reconeix que la música és la seva passió, la seva virtut, i 

s’introdueix el concepte de voluntat de poder perquè és en aquest 

moment on la Sara pren el control i les decisions de la seva vida. 

El moment en que comença a lluitar pels seus somnis, al decidir-se, al dir el 

‘’vull ser música i això serè’’, aquest jo-vull la porta a la segona transformació 

de l’esperit, el lleó. 

La Sara s’ha decidit, sap el que vol, però al igual que el lleó no pot crear els 

nous valors, la Sara tampoc sap com perseguir la seva virtut ni els seus nous 

valors. No sap per on començar. 

A l’endemà torna a l’institut i s’introdueix el personatge d’una suposada amiga 

seva, la qual només vol atenció i que l’escoltin, la Gemma. La Sara sap el que 

vol i el fet que els seus pares no la deixin estudiar música, ja no la frena, en 

hores d’institut es centra en estudiar harmonia pel seu compte, però la Gemma 

no la deixa avançar, ja que només li importa ella mateixa. Aquesta situació 

impedeix que la Sara pugui seguir estudiant, la Gemma és un obstacle. En 

aquest moment s’explica que el Superhome ha d’avançar sol, és un camí 

individual, tot és per tu i has de mirar per tu mateix ser millor. La Sara veu que 

amb la Gemma mai podrà millorar com a persona, ella ha d’avançar sola. 

Unes setmanes després, la Sara té l’oportunitat de tocar davant del públic, al 

festival escolar, i al tocar s’equivoca. Això la destrossa. Tenia por a l’error i s’ha 

equivocat, i gràcies a això, la Sara aprèn a acceptar els errors i entén que són 

necessaris per millorar i que formen part de la felicitat. 

Després de l’actuació, a la nit, la Sara torna a tenir un somni, en aquest cas 

serà sobre l’etern retorn. En aquest somni s’explica i representa tot aquest 

concepte. Quan la Sara estira la mà i està envoltada de plomes, ella ha escollit 

l’àngel, ha escollit seguir la doctrina de l’etern retorn. 
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Quan la Sara s’aixeca i es mira al mirall, en el seu reflex es veu a ella de petita 

envoltada del llampec del Superhome perquè acaba d’arribar al tercer estadi (el 

nen) ja compleix totes les característiques del Superhome i ara és capaç de 

crear i inventar els seus propis valors.  

Però aquesta transformació no dura gaire, ja que la Sara cau en la compassió i 

un superhome no pot ser compassiu, això està representat en el mirall que es 

trenca. Un lligam familiar no és fàcil de trencar i la Sara sent compassió de la 

situació en la que es troben els seus pares, que són l’Últim home. Això implica 

que la Sara ja no és un Superhome? 

La idea final d’aquest còmic es basa en la frase de Nietzsche : 

‘’Lo que hay de grande en el hombre es que es un Puente y no una meta. Lo 

que puede amarse en el hombre es que es un tránsito y un ocaso’’.6 

La idea del Superhome, és la idea de superació constant, mai pot acabar 

d’assolir-se i la Sara va cap al seu ocàs, no pararà de perseguir aquesta idea, 

fins al dia que mori seguint la seva passió. 

4.3. Paradigma 

El paradigma s’utilitza per organitzar la informació i tenir clar l’argument. 

Bàsicament és la distinció entre plantejament, nus i desenllaç de la trama. 

Cadascun d’aquests punts es desenvolupa i ja tindríem el paradigma amb el 

punts més importants de la història organitzats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 NIETZSCHE, Friedich (2008). Así habló Zaratustra. Madrid. Catedra ediciones, pàg.142. 
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4.4 Guió 

El guió en un còmic es una pauta per a poder explicar la història amb imatges i 

text. Abans d’escriure’l s’ha de definir l’argument, i a partir d’allí desenvolupar-

lo. També tenir clars els personatges i la seva forma d’actuar i la localització, ja 

que tots aquests detalls s’inclouen en el guió. El guió defineix de cada pàgina, 

cadascuna de les vinyetes que la conformen en ordre. Primer fa un resum 

general de la pàgina (les vinyetes en total i com estan situades) i després 

defineix les vinyetes. Aquestes inclouen el diàleg que apareix, com es dit, si es 

una narració o quin personatge ho diu, quin fons hi ha i es descriu com està el 

personatge (i com es sent) , la situació i des de quin pla i angle es veu. Sempre 

s’escriu en present per fer-ho el més fàcil d’entendre a l’hora de dibuixar. 

 

Pàgina extreta del guió de Faded de Carlos Nieto. 

 

4.4.1. Guió del còmic 

PÀGINA #1 

Una única vinyeta. Apareix un gran ésser, semblant a un gegant a sobre d’una 

ciutat. Té els punys pressionats i els ulls buits. Tant el fons com l'interior del 

gegant ple de llampecs. Pla americà.  
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                                                                                NARRADOR (VEU EN OFF) 

                                           ‘’ Ha de néixer el poble escollit- i d’ell el superhome.’’ 

                                            ‘’El superhome és el llampec, és aquesta bogeria.’’ 

PÀGINA #2 

5 vinyetes horitzontals, dos juntes consecutives. 

VINYETA 1 

Fons negre, l’únic que hi ha en aquesta vinyeta és el text en gran. 

                                                                                 NARRADOR (VEU EN OFF) 

                                                                               “ VÉS AL TEU OCÀS, SARA” 

VINYETA 2 

Pla detall del despertador digital de la Sara, marcant les 07:00 del matí. 

L’alarma està sonant, so de la alarma al voltant, onomatopeia (bip bip). 

VINYETA 3 

Exactament el mateix pla, només canvia la hora a les 07:01 i es veu la mà de la 

Sara apagant l’alarma. La pantalla s’il·lumina. 

VINYETA 4 

Angle zenital, primer pla de la cara de la Sara mig dormint, i que li cau la bava. 

La Sara encara està estirada al llit i tapada. 

VINYETA 5 

Mateix pla que la vinyeta anterior,  angle zenital però una mica més a prop de 

la Sara. Aquesta ja té els ulls oberts i mira el sostre. Es veu molt cansada i 

pensativa sobre el somni que acaba de tenir. 

                                                                                                       SARA (pensa) 

                                                       “Cada dia somio coses més estranyes”. 

 

PÀGINA #3 

3 vinyetes horitzontals. 

VINYETA 1 

Vinyeta oberta on està la Sara dreta de perfil, pla general, amb la motxilla de 

l’escola penjant, tocant la funda de la seva guitarra com si digués adéu.  

                                                                                                         SARA (narra) 

‘’Dilluns. Tornar a l’institut. Seguir amb aquesta vida vida monòtona que jo no 

he escollit. Que han escollit per mi. Dient adéu al meu instrument, l’única cosa 

que em fa feliç, per a poder centrar-me en els estudis, en el que és important.’’ 
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VINYETA 2 

La Sara ja està camí de l’escola, és veu el cel. Primer pla, angle normal. S’està 

posant els auriculars i la música encara no sona. Té els ulls buits, com si no 

tingués vida i moltes ulleres. 

VINYETA 3  

Exactament mateix pla, angle i situació que en la vinyeta anterior. Aquí la Sara 

ja s’ha posat els auriculars, i ja s’està reproduint música. Hi ha notes musicals 

per la vinyeta, i per primera vegada la Sara somriu. Tornar a tenir vida als ulls. 

                                                                                                        SARA (narra) 

                  No sóc feliç. Sento un buit indescriptible. Només la música m’omple. 

PÀGINA #4 

La Sara ja ha arribat a l’institut, i  hi ha dos vinyetes amb rellotges que indiquen 

que les hores passen molt lentes i hi ha moltes onomatopeies indicant com de 

lent passa el temps (TIC...TAC, TIC...TAC) 

*UN COP A L’INSTITUT* 

                                                                                                          SARA(narra) 

“Les classes comencen. Les classes passen més lentes. Pressió i més 

pressió.” 

“No m’agrada gens el que estic estudiant, em limito a resignar-me” 

VINYETA 3 

Angle picat, la Sara està esgotada i està recolzada contra la taula. L’envolta 

una negror, i l’envolten unes cadenes.  

                                                                                             SARA (narra i pensa) 

“Vull marxar, però no puc. Sento una càrrega a sobre. Aquestes cadenes no 

em deixen marxar.” 

PÀGINA #5 

Una única vinyeta, la Sara té els ulls tancats, se la veu cansada i tant els seus 

braços com el seu cos està envoltat de cadenes que la tenen presa. Darrere 

seu hi ha una gran ombra d’un camell, que en el seu interior hi ha les paraules 

‘’He de’’ 

                                                                                NARRADOR (VEU EN OFF) 

‘’PRIMER ESTADI: EL CAMELL’’ 

‘’Esperit que suporta una enorme càrrega, els antics valors morals i les 

tradicions. Es resigna, és esclau i passiu.’’ 
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PÀGINA #6 

3 vinyetes.  

VINYETA 1 

Primer pla del rellotge, mentre sona el timbre indicant que les classes han 

acabat. 

VINYETA 2 

Primer pla de la Sara de perfil, sospirant alleujada ja que les classes han 

acabat. Segueix tenint unes gran ulleres i la segueixen envoltant cadenes 

(aquestes són molt poc visibles). 

 

                                                                                                      SARA (pensa) 

                                                                                           Per fi! Ara cap a casa. 

VINYETA 3 

Pla mitja de la Sara, a la porta de casa seva obrint la porta i 

saludant.                    

                                                                                                                    SARA 

                                                                                                  Hola! Ja sóc aquí. 

PÀGINA #7 

VINYETA 1 

Els seus pares amb un somriure fals i els ulls buits, envoltats  

                                                                                            PARES DE LA SARA 

                                 Com ha anat l’escola Sara? Se’t veu cansada. 

Què  passa? 

VINYETA 2 

La Sara està esgotada i els respon. 

 

                                                                                                                   SARA 

Què m’ha de passar? M’obligueu a estudiar una cosa que no vull dia a dia, i 

sento un pes enorme a sobre, com unes cadenes. 

VINYETA 3 

La Sara aquí està molt més a la defensiva, i una de les cadenes del voltant és 

trenca.  

               

                                                                                                                  SARA  
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Sé que les veieu, sé que no feu res. Per què no puc estudiar música? Per què 

no voleu que sigui feliç? Vosaltres sou feliços o és el que voleu creure? 

 

PÀGINA #8 

Una gran vinyeta, pla general de la Sara plorant al terra recolzada a la porta de 

la seva habitació. I una altra vinyeta d’un primer pla de la Sara totalment 

destrossada i esgotada. 

                                                                                                         SARA 

(pensa) 

“Quin sentit té la meva vida? Tinc clar que no vull ser com els meus pares, però 

tampoc vull seguir igual que ara, vull millorar, aprendre, progressar.” 

 

PÀGINA #9 

2 vinyetes. 

VINYETA 1 

Una ombra  al centre, que representa la Sara  en un corda fluixa, on ha 

d’escollir entre l’últim home i el Superhome. 

                                                                                                  SARA (reflexiona) 

                      Estic a la vora d’un abisme. He d’avançar he d’escollir el meu 

camí. 

VINYETA 2 

La Sara més decidida que mai, amb molta força. Aquesta pàgina inclou la 

voluntat de poder. 

                                                                                                                     SARA 

                                                                                   “Vull ser música, això seré”  

 

PÀGINA #10 

Una única vinyeta. Hi ha un gran drac mort al terra i el lleó, que ensenya les 

dents, està sobre el drac amb un gest de victòria. La Sara esta contenta amb 

un braç aixecat agafant una cadena trencada. 

                                                                                   NARRADOR VEU EN OFF 

 

SEGON ESTADI: EL LLEÓ 
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El lleó representa el desafiament contra els antics valors. El lleó és el treure’s 

les cadenes per a ser lliure. El lleó encara no és capaç de crear els seus propis 

valors. 

“Jo vull” 

Valors tradicionals. 

 

PÀGINA #11 

VINYETA 1 

La Sara està sobre la taula pensant sobre com avançar. 

L’ENDEMÀ  

“Ja m’he decidit, vull ser música, però que he der fer ara? No sé per on 

començar… Hauria d’estudiar harmonia? Preparar repertori ?? Encara no sóc 

capaç de crear el meu propi camí… 

VINYETA 2 

Per més que vulgui canviar les coses he de seguir anant a l’escola… Les coses 

mai seran fàcils? Bé, és la gràcia d’un repte, no? Si vull una cosa m’he 

d’esforçar. 

PÀGINA #12 

VINYETA 1 

La Sara està a classe estudiant harmonia i algú s’acosta i la crida. 

                                                                                                         SARA(pensa) 

                                        “ Com pot ser que m’hagi sortit un uníson un altre 

cop?!” 

                                                                                                  GEMMA (cridant)  

                                                                                                                “SARA!!!” 

VINYETA 2 

Mateixa situació que la vinyeta anterior. 

“Sara, tinc moltes coses per explicar-te, ja pots estar deixant el que estiguis 

fent” 

“Gemma… Estic ocupada ara.” 

VINYETA 3 

Mateixa situació que les dos vinyetes anteriors. 

                                                                                                                GEMMA 

                                                        “Què hi ha més important que escoltar-me?” 
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                                                                                                                     SARA 

                                                                                                                  ‘’QUÈ?’’ 

 

PÀGINA #13 

VINYETA 1 i 2 

La Sara s’enfronta a la Gemma i aquesta es queda sense paraules. 

  

                                                                                                                    SARA 

“Gemma, para. He trobat el que em fa feliç i vull dedicar-li tot el temps possible. 

A tu només t’importes tu mateixa i no m'estàs aportant res. Quan canviïs 

d’actitud, parlem. “ 

VINYETA 3 

Primeríssim pla dels ulls de la Sara, decidits, brillants. 

                                                                                                       SARA (pensa) 

                           ‘’Si vull arribar al meu objectiu, he de seguir aquest camí sola.’’ 

VINYETA 4 

Es veu el braç de la Sara agafant un cartell en el que posa ‘’FESTIVAL 

ESCOLAR TOTHOM HI POT PARTICIPAR!!!!’’ 

                                                                                                        SARA (pensa) 

                ‘’Aquest matí no sabia per on començar, i acabo de trobar la solució.’’ 

 

PÀGINA #14 

VINYETA 1 

Una Sara dibuixada en un estil molt més simple pensa com organitzar-se per a 

poder actuar en el festival escolar. Té la seva idea i es representa amb una 

bombeta a sobre del seu cap.                

                                                                                                        SARA 

(pensa) 

                             “Per a poder assolir aquest objectiu primer m’he d’organitzar 

“ 

1- Escollir una peça 

VINYETA 2 

Aquesta vinyeta inclou el text:’’2- Moltes hores d’estudi’’, i està plena de 

rellotges que indiquen el pas de moltes hores. 
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VINYETA 3 

La Sara dibuixada encara més com una caricatura està amb la seva guitarra, 

després d’una actuació de 10. Aquesta vinyeta inclou el text: ‘’3- Èxit’’, i tot brilla 

al seu voltant. 

VINYETA 4 

La Sara espera el seu torn per a sortir a tocar a l’escenari i està molt nerviosa. 

                                                                                           PROFESSOR(cridant) 

                                                                              Sara Fernàndez, el teu torn!!!! 

                                                                                                        SARA (pensa) 

        Ha arribat el moment que tant he esperat… Per què estic tant nerviosa ?!? 

 

PÀGINA #15 

Una única vinyeta de la Sara tocant la guitarra, gaudint i tranquil·la. Hi ha gent 

mirant-la, però no tenen importància. 

PÀGINA #16 

VINYETA 1 

La Sara continua tocant, però s’equivoca. Aquest error la descol·loca totalment 

i la mareja. 

                                                                                                        SARA (pensa) 

“M’he equivocat, què faig? He de seguir, he d’arribar al final, he d’acabar com 

pugui.” 

VINYETA 2 

Amb tot el fons negre, un primer pla de la Sara plorant de frustració. 

                                                                                                        SARA (pensa) 

“Com després de tantes hores d’estudi m’he equivocat? No un error, molts. H e 

fet el ridícul, com vull dedicar-me a la música amb tal fracàs.” 

VINYETA 3 

Exactament la mateixa situació que a la vinyeta anterior, però ara la Sara té un 

mig somriure, al començar a entendre que és necessari equivocar-se. 

                                                                                                        SARA (pensa) 

“Calma. Si no m’equivoqués quin sentit tindria seguir estudiant? La música és 

un art, i a poc a poc aniré millorant, d’aquesta experiència puc aprendre i ser 

millor.” 
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PÀGINA #17 

VINYETA 1 

La Sara ja ha arribat a casa seva després del festival. Està estirada al llit. 

                                                                                                         SARA(pensa) 

“El millor que puc fer és descansar, però per més que intenti acceptar aquest 

error, estic frustrada.” 

VINYETA 2 

Primer pla de la Sara tancant els ulls començant a dormir-se. 

                                                                                                         SARA(pensa) 

“Sento dolor, però el que no et mata et fa més fort… Així se sent la felicitat? 

 

PÀGINA #18 

Una única vinyeta on hi ha la divisió entre el dimoni i l'àngel envoltant la idea de 

l’etern retorn.   

 

PÀGINA #19 

En aquesta pàgina, al estar dintre del somni tots els fons negres menys el de la 

vinyeta 4. 

VINYETA 1 

La Sara està confosa, no entén res. 

                                                                                                                    SARA 

                 “L'etern retorn? Què és això? On estic? Estic tenint un altre somni?’’ 

VINYETA 2 I 3 

Tot està negre i la Sara i aquest ésser interactuen. 

                                                                                              ÉSSER MISTERIÓS 

“Si un ésser et fes repetir la teva vida eternament, sense poder canviar-la 

acceptaries els teus errors i el teu patiment una vegada rere l’altre? Aquest 

ésser seria un àngel o un dimoni per a tu? Escull!” 

                                                                                                    SARA (confosa) 

                                                                                  “Què ets com he d’escollir?” 

VINYETA 4 

Pla detall del braç de la Sara com intentant arribar o escollir la decisió que ha 

pres, envoltat de plomes. 
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PÀGINA #20 

VINYETA 1 I 2 

Torna a sonar el despertador. Mateixa imatge que a la segona pàgina.  

VINYETA 3 

La Sara obre els ulls, de sobte, està processant  el somni que acaba de tenir. 

VINYETA 4 

La Sara seguda al llit somriu i feliç diu: 

                                                                                                      “ Ho he entès!” 

 

PÀGINA #21 

Una única vinyeta. La Sara davant d’un mirall amb la mà sobre aquest. El reflex 

és ella, però de petita, una ombra, representa al nen,  està ple del llampec del 

superhome. 

                                                                                NARRADOR (VEU EN OFF) 

TERCER ESTADI: EL NEN   

“El nen és capaç de crear els seus propis valors (com el plaer, la victòria). És 

lliure, juga, crea. És l’estadi final del Superhome.”   

“Jo sóc” 

 

PÀGINA #22 

Dos vinyetes. 

VINYETA 1 

La Sara està molt feliç ja que per fi ha arribat a  l’últim estadi, i els nous valors i 

el raig i llampec que caracteritza el Superhome, l’envolta. 

                                                                                                       SARA (pensa) 

“ Sento que puc somiar més alt! Tocar en llocs llunyans i simplement gaudir de 

la música allà on vagi.” 

VINYETA 2 

La Sara reflexiona i cau en la compassió. 

SARA (PENSA) 

“ Però si marxo lluny… Què serà dels meus pares? veuen les cadenes i no fan 

res, m’han prohibit seguir els meus somnis i encara així, sento… COMPASSIÓ. 

 

PÀGINA #23 
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Dos vinyetes.  

VINYETA 1 

La Sara davant del mirall horroritzada, ja que aquest s’ha trencat. Torna a tenir 

ulleres. Molts vidres trencats al voltant. 

VINYETA 2 

Només importa la reflexió final, un degradat de fons. 

                                                                                 NARRADOR (VEU EN OFF) 

“Què va ser de la Sara? Va convertir.se en Superhome? El Superhome 

existeix? O no és més que una filosofia de vida. Una forma de viure?” 

“El que es pot apreciar en l’home és que no és una meta, és un trànsit i un 

ocàs.” 

“ La Sara ha trobat el seu camí per a ser feliç i sap què li dedicarà la seva vida, 

a la seva màxima passió, la música. Una adolescent perduda s’ha acceptat a si 

mateixa i per més que s’equivoqui, sempre buscarà millorar.” 

 

PÀGINA #24 

Una única vinyeta. La Sara carregada amb la guitarra girada d’esquenes 

somrient amb el ocàs darrera seu. 

                                                                                 NARRADOR (VEU EN OFF) 

                                                     “Ella perseguirà el seu ocàs, l'ocàs de la 

Sara.” 

     

 

 

4.3. Creació de personatges 

Per a crear personatges s’ha de tenir en compte que hi ha diferents rols, el 

protagonista, l’antagonista, els secundaris i figurants. Dels que tenen un paper 

important en la història s’ha de fer un estudi a fons, entendre realment com són 

i la seva forma d’actuar i fer-los el més realistes possible. Juntament amb el 

disseny del personatge s’ha de completar tota una fitxa del personatge que 

inclogui informació com nom, edat, sexe, descripció física, residencia, biografia, 

habilitats, caràcter...  
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PROTAGONISTA 

Nom: Sara Fernández Rodríguez 

Edat: 17 anys 

Sexe: Dona 

Descripció física: noia d’estatura estàndard, uns 1’65 m. 

Cabell arrissat curt/mitja melena. Té els ulls marrons i un 

nas punxegut. Llavis una mica molsuts. 

Residència: qualsevol ciutat d’Espanya. 

Habilitats: És una noia amb molta sensibilitat musical, 

sap tocar la guitarra i té molta memòria. 

Caràcter: és molt insegura i no creu en si mateixa. Té un 

caràcter molt fort i temperamental dins que porta reprimint 

tota la seva vida. És molt negativa, però això no treu que 

sigui apassionada al que li agrada, si una cosa la motiva 

treballarà a mort per allò. La seva passió és la música, 

però no té la suficient confiança en si mateixa per 

enfrontar a sons pares. Reflexiona molt i és una persona molt emocional ni que 

ho amagui amb una màscara d’indiferència. 

 

SECUNDARIS 

-Pares de la Sara 

Caràcter: Representen l’últim home, per tant 

són persones que es creuen felices quan en 

realitat no es preocupen per res. Són la 

indiferència en persona i impedeixen a la 

Sara estudiar música perquè creuen que no 

és el camí correcte (culpa de les influencies 

societat).  

Edat: 52 anys. 
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-‘’Amiga’’ de l’institut 

Nom: Gemma 

Edat: 17 anys 

Sexe: Dona 

Caràcter: és una noia que només es preocupa 

per si mateixa i es amiga de la Sara simplement 

perquè vol que algú l’escolti i sentir-se 

important. És creu superior als altres i és molt 

creguda. 
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5. Storyboard 

L’ storyboard (o story) s’utilitza en el còmic i cinema. En el cas del còmic, 

l’storyboard és l’esbós previ de cadascuna de les pàgines. S’organitzen les 

vinyetes, i així es pot veure si s’han distribuït correctament. Gràcies a 

l’storyboard es veu molt fàcilment quins plans s’han utilitzat, la distribució i 

situació dels diàlegs (posició bafarades) i personatges. Així es pot controlar la 

fluïdesa de la història, la seva narrativa i el ritme narratiu. Els stories es 

realitzen a parells, és a dir, es posen juntes les pàgines que aniran 

parell/imparell al còmic. D’aquesta forma es veu el conjunt i si s’està explicant 

correctament la historia. 

 

  

Storyboard de la pel·lícula ‘’El viaje de Chihiro’’         Storyboard d’un còmic. 
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5.1. Storyboard del còmic 

 

 



39 
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6. EL CÒMIC. Procés de creació 

6.1. Material 

El material que ha sigut necessari és per tota una part d’esbós inicial, llapis, 

paper, diferents retoladors (pilot) i colors per a veure una mica més l’estètica, 

les idees, etc.  i per a crear el còmic definitiu s’ha utilitzat l’ordinador, on s’ha 

connectat una tauleta gràfica (Wacom intuos) i amb un programa, en aquest 

cas Medibang Paint s’ha dibuixat el còmic (storyboard, entintat, afegir el text)  i 

posteriorment amb el Publisher s’han agrupat totes les pàgines. 

         

Logotip del programa Medibang Paint                 Tauleta gràfica, Wacom Intuos S 

6.2. Fases d’una pàgina  

6.2.1. Composició de les pàgines i distribució de les vinyetes 

La composició de les pàgines i la distribució de les vinyetes és la planificació de 

la pàgina del còmic. És vital una bona composició de les vinyetes per a poder 

expressar bé el contingut, ja que la transició entre vinyetes permet la narració.  

En els primers còmics s’establien en un format de quadrícula i el mètode de 

lectura és d’esquerra a dreta (en el manga, el mètode de lectura és de dreta a 

esquerra). Al llarg dels anys s’han utilitzat diferents formes creatives, noves 

distribucions diferents al format de quadrícula. Cal tenir en compte també el 

gutter, que és l’espai entre vinyetes, és un element articulador, i ajuda a marcar 

el ritme narratiu de la historia. 
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Més enllà de la distribució de vinyetes, una vinyeta és la unitat mínima narrativa 

que per si mateixes ja aporten informació amb finalitats narratives i hi ha de  

diferents tipus. 

- Vinyeta tancada/oberta 

- Vinyeta ortogonal/diagonal 

- Vinyeta exterior/interior (vinyeta continguda dintre d’una més gran) 

- Vinyeta decorativa 

- Vinyeta trencada(una part del dibuix surt fora dels límits de la vinyeta) 

- Vinyeta psicològica (està relacionada amb els efectes especials, busca 

fer sentir al lector, crear-li una sensació concreta) 

 

Diferents tipus de vinyetes i d’organització i disposició en les pàgines. 
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6.2.1.1. Tipus de plans 

Els plans es classifiquen prenent com a referència la persona humana. Els 

tipus de pla indiquen la proximitat o llunyania dels objectes o personatges i 

defineix l'enquadrament escollit a l'hora d'explicar un moment o acció dintre 

d'una vinyeta. 

 - Gran pla general: Veiem un gran escenari, un gran paisatge o una     

multitud. La natura o l'entorn tenen més importància que la persona. 

 

                                           Vinyeta  extreta del manga One Piece. 

- Pla de conjunt: Veiem un petit grup de persones o un ambient 

determinat. La persona és en un espai definit, però té marge de 

moviment. 

 

 

                                           Vinyeta  extreta del manga One Piece. 
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- Pla general: Els límits inferior i superior de la vinyeta coincideixen amb 

el cap i els peus d'un o dos personatges. 

 

 

- Pla americà: Els límits inferior i superior de la vinyeta coincideixen amb 

el cap i els genolls d'un o dos personatges. Es diu americà perquè 

s'utilitza als westerns per mostrar dos elements clau: la cara i la pistola 

(talla el personatge pels genolls). 
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- Pla mig: Talla la persona per la cintura, trobem les variables del pla mig 

llarg (talla per l’alçada del maluc) i el pla mig curt (talla per l’alçada del 

pit). 

                 

- Primer pla: Veiem el rostre sencer d'una persona o bé rostre sencer i 

espatlles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Primeríssim pla: Veiem una part del rostre o del cos d'una persona. 
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- Pla de detall: Veiem un objecte o una part d'un objecte, l'autor ens 

reclama atenció. 

 

 

6.2.1.2. Angles de visió 

Els angles de visió fa referència a l’angle imaginari que forma una línia  

perpendicular a l'objectiu de la càmera i que passa per la cara del personatge 

principal. Hi ha diferents tipus d’angle: 

- Angle normal: angle de càmera paral·lel a terra. 

 

 

Vinyeta del còmic, L’ocàs de la Sara, Júlia Mora. 
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- Angle picat: El dibuixant es mira les coses des de dalt, mostrar 

profunditat o inferioritat.  

   

                          Vinyeta de Indiana Jones.                 Vinyeta del còmic, L’ocàs de la Sara, Júlia Mora. 

 

 

          

- Angle zenital: el dibuixant està situat a sobre del personatge. 

 

                               Una vinyeta de Ben Casej. 
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- Angle contrapicat: punt de vista des de baix, reforça el valor expressiu i 

el personatge sembla més gran. És l'angle de visió oposat al picat. 

      

Vinyeta del Manga Death Note.                                    Pàgina extreta del còmic, L’ocàs de la Sara 

- Angle nadir: El dibuixant/lector veu les coses des de baix amb una 

posició pràcticament vertical en un angle perpendicular a terra. 

 

Vinyeta extreta d’un còmic de Star wars. 
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- Angle holandès: crea inestabilitat ja que està poc inclinat. 

 

 

6.2.2. Creació d’una pàgina 

Per a la creació d’una pàgina s’ha de tenir el guió previ, i a partir d’aquí 

començar amb l’ storyboard. Una vegada aquest estigui acabat i tot estigui 

correctament (tingui un bon ritme narratiu, les bafarades situades, etc.)  es 

passaria a la següent fase, creem la pàgina amb la mida escollita i la màxima 

qualitat possible, i treballem sobre ella, un esbós, l’entintat i l’addició dels 

screentones.  

6.2.3. Entintat i color 

L’entintat és el procés en el qual passem del story, de l’esbós a la línia 

definitiva. En el cas de que es fes manualment es necessitaria ploma, pinzells, 

tinta xina etc.,  però en aquest cas al fer-ho digitalment amb la tauleta gràfica, 

en el programa trobarem totes aquestes opcions per a les textures que 

vulguem. En l’entintat hi ha un aspecte molt important anomenat ‘’liner’’, que es 

el gruix de la línia. Hi ha la ligne claire, és a dir línia clara i la línia gruixuda (per 

exemple la que s’utilitza en els superherois americans). Depenent del gruix que 

s’utilitzi  determinarem la posició del objecte (més 
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llunyà o més proper). 

Sobre el color, en aquest cas s’utilitzaran screentones. El screentone és una 

tècnica per aplicar textures i ombres al dibuix, hi han de molts tipus que 

produeixen efectes diferents i ajuden a estalviar 

molt de temps.   

 

Exemple de screentone i screentone aplicat a una vinyeta del còmic 

 

6.2.4. Bafarades 

Les bafarades  incorporen, contenen els diàlegs o el text del còmic. Estan 

compostes per dues parts, dues formes: el cos i la cueta o delta. El cos o 

globus conté les locucions que parlen els personatges, i s’indica l’emissor, de 

quin personatge prové mitjançant la cua (delta invertit). Depenent del tipus de 

bafarada, de la seva forma i la línia utilitzada es marcarà la seva intencionalitat i 

el seu sentit  (indiquen com s’està dient, el to de veu, si s’està pensant…). 
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Esther Villanueva, 2016.                           Vinyeta extret de L’ocàs de la Sara, Júlia   

 

6.2.5. Retolació i tipografia 

La retolació és tot el text que apareix en una pàgina de còmic, juntament amb 

tots els elements per englobar el text i delimitar-ho (ja siguin bafarades o 

qualsevol altre dibuix, com una explosió) exceptuant el text propi del fons, de la 

escenografia (per exemple el nom d’un restaurant que forma part del fons). Té 

moltes possibilitats com a mitjà expressiu. 

                     

En tipografia, la família tipogràfica és el conjunt de caràcters, cossos i sèries 

diferents amb el mateix dibuix. En aquest cas, s’ha escollit una tipografia per a 

la coberta, contraportada i portadella, una per al còmic en utilitzada en els 

diàlegs i una altra que s’utilitza en el còmic per a explicar els conceptes 

filosòfics. Al jugar amb dos tipografies diferents es pot destacar una de les 

dues, ressalta més el missatge i en aquest cas és perquè cridi l’atenció la part 

de la teoria filosòfica i es diferenciï fàcilment.  

Tipografia còmic: 

- Per a els diàlegs i còmic en general s’utilitza la font:  

CC-Wildwords                           

És de Pal sec, sense serifa. 

- Per a la part filosòfica s’utilitza la font:  

 

I en aquest cas és decorativa. 
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Comparació entre les dues tipografies. Primera imatge tipografia CC- Wildwords. 

Tipografia coberta, contraportada i portadelles: 

En primer lloc ses va fer una selecció de diverses tipografies per a veure quina 

encaixava més amb l’estil del còmic. 

Tipografies cercades: 

’

 

L’’ocAs de la Sara 

Freezone Abandon 

 (Aquestes tipografies no inclouen accents, però amb l’ajuda del Publisher es 

podrien afegir). 

 

L’ocàs de la Sara 

 

L’OCÀS DE LA SARA 

Skirmisher Berlin Sans FB 

 

Finalment va ser escollida la tipografia Berlin Sans FB, que per més que no fos 

decorativa con les altres, té més força i és la que millor encaixa amb la temàtica 

i estil del còmic. Per exemple la tipografia Skirmisher  no era gens encertada, ja 

que recorda a l’espai, una pel·lícula gal·làctica. 



56 
 

6.2.6. Recursos gràfics 

Els recursos gràfics són un recurs visual, la seva interpretació és immediata, 

facilita la comprensió i dóna informació. Hi ha diversos recursos gràfics, com 

les onomatopeies, les línies cinètiques, les metàfores visuals, els signes de 

recolzament i els codis gestuals.  

Les onomatopeies són la representació gràfica de la traducció fonètica d’un so 

determinat ( dependrà del llenguatge en el que estigui el còmic). Poden estar 

ubicades tant dintre com fora del globus, i al llarg dels anys s’han anat 

consensuant i moltes s’entenen universalment. 

Les metàfores visuals o els elements paralingüístics simbolitzen estats d’ànim o 

moments determinants, expressen una idea a través d’una imatge i són 

universals.  Per exemple, alguns elements paralingüístics representen paraules 

mal sonants (llamps, serps, armes..) o un altre cas seria com una idea està 

representada amb una bombeta encesa. 

  

          Il·lustració de l’usuari Grego.09 
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Les línies cinètiques són artificis gràfics que representen el moviment ja sigui 

dels personatges o dels objectes de les vinyetes.  

- Hi ha la trajectòria, que són el conjunt de línies que marquen el 

recorregut, el desplaçament del cos en qüestió, i depenent del traç 

s’entén si ha passat de forma lenta, ràpida, directa o sinuosa.  

- L’impacte representa el xoc d’elements i es representa amb una 

expansió de línies que es dispersen en forma estrellada irregular. 

    

Vinyetes extretes del còmic, L’ocàs de la  Sara. 

Una sèries d’elements com els núvols de pols (indica velocitat), les estrelles 

(atordiment, xoc), la tremolor, línies al voltant del personatge que indica 

nerviosisme, por etc. 

 

En aquesta vinyeta podem observar aquestes línies per expressar la tremolor. 
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Els signes de recolzament serveixen per millorar, reforçar l’expressió dels 

personatges (signes d’admiració o d’interrogació..). En canvi, els codis gestuals 

són part de l’expressió del personatge (cabells en punta quan té por, boca molt 

oberta – sorpresa…). 

 

6.3. Acabat final 

Una vegada tenim el còmic finalitzat, s’ajunten totes les pàgines en un arxiu en 

format pdf  amb l’ajuda del Publisher (ja que té moltes facilitats i mides) per a 

posteriorment anar a la impremta, fer una prova de color per veure que tot està 

correctament i no hi ha hagut cap problema en colors, distribució a l’hora de la 

impressió.  

 

6.4. Coberta i contracoberta 

La coberta o portada és un dels elements visuals més importants, ja que és el 

que crida l’atenció, la primera cosa que veurà el lector del còmic. Tant de la 

portada com de la contraportada s’han de tenir en compte les diferents 

tipografies, i la imatge escollida. També existeix la portadella, que és el full que 

procedeix la portada i només inclou el títol de l’obra. 

Per a la coberta d’aquest còmic és van fer dues propostes: 

Aquesta era la primera proposta. Representen 

les tres transformacions de l’esperit de la teoria 

del Superhome, és a dir els 3 estadis diferents: 

el camell, el lleó i el nen. El seu interior està fet 

amb l’ screentone que en tot el còmic s’ha 

utilitzat per a representar el Superhome. Inclou 

un pentagrama, fent referència a la música, que 

és clau per aquest treball, i de fons l’ocàs, per a 

que lligués amb el títol de la obra. 
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Com a segona proposta, trobem la idea 

errònia del Superhome que apareix en la 

primera pàgina del còmic, juntament amb 

elements crucials per a la història, com a 

l’esquerra, novament l’ombra dels tres 

estadis, i a la dreta una guitarra, que 

representa la passió de la Sara, la música. 

En el centre trobem a la Sara, agafant unes 

cadenes, representant tot l’objectiu de 

l’obra, que trenqui aquestes cadenes i 

‘’arribi’’ al superhome per arribar al seu 

ocàs. 

 

La segona proposta va ser la definitiva, com es pot 

veure a la imatge amb la tipografia ja seleccionada 

anteriorment Berlin Sans FB. 

Per a la contraportada, simplement s’ha 

seleccionat una tonalitat taronja com a color de 

fons, i s’ha incorporat la sinopsis del còmic, també 

en la mateixa tipografia.  

 

 

També s’ha inclòs la portadella, en aquest cas fent una referència al llibre Així 

parlà Zaratustra de F. Nietzsche, on en la portadella d’aquest posa: ‘’ Així parlà 

Zaratustra. Un llibre per a tots i per a ningú’’. En el cas d’aquest còmic la 

portadella conté : ‘’L’ocàs de la Sara. Un còmic per a tots i per a ningú’’.  
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També s’ha inclòs una cita de Nietzsche en el còmic, que és la base d’aquest 

treball. 

6.5. Enquadernació 

Una vegada s’ha superat la primera prova de color i tot està correcte i comptem 

amb la portada i la contraportada ja es pot a anar a enquadernar el còmic, i ja 

obtindríem el resultat final. Abans de la enquadernació s’han de tenir clares les 

mesures i els diferents tipus d’enquadernació.  

Depenent de les diferents tècniques d’enquadernació són més utilitzades en el 

còmic, trobem: 

- Enquadernació amb grapes: és una opció molt econòmica que és molt 

útil per a un còmic de poques pàgines, on les pàgines d’aquest sempre 

seran múltiples de 4 per grapar-les pel centre. Normalment la portada en 

aquests casos és més gruixuda i es plastifica. Un exemple serien els 

còmics americans. 

- Enquadernació encolada i cosida: aquí les pàgines es poden cosir o 

les uneixen enganxant-les sobre el conjunt de fulles unint-lo amb la 

coberta. Poden tenir tapa dura o cartoné (més car, dóna aspecte de que 

el còmic és més valuós, cartró)  o tapa tova ( més econòmic que la tapa 

dura, paper). 
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Sobre les mides predominen dues opcions:  

 - A5 , 210 alt x 145 mm ample (mida manga). 

 - B5, 26 cm alt x 17 cm ample (còmic americà). 

Finalment la mida escollida ha sigut un B5, i el tipus d’enquadernació serà..... 

                         

Coberta Manga Naruto, Masashi Kishimoto.                Còmic Star wars volum 49 

Per a l’enquadernació d’aquest còmic s’ha decidit una mida B5 enquadernat 

amb grapes, ja que no és molt extens, una enquadernació amb llom quedaria 

una mica buida, i així s’afegeix un toc més juvenil . 
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6.6. Bloc fotogràfic: postures  i llocs d’interès 

Aquest recurs s’utilitza per tenir referències de postures i de llocs, fons per al 

còmic. En aquest cas, s’ha anat més enllà i amb l’ajuda d’una aplicació de 

telèfon, Comica, una vegada fetes aquestes fotos s’han pogut organitzar com 

una pàgina del còmic i no només ha fet la funció de bloc fotogràfic sinó que ha 

ajudat en el procés d’organitzar les pàgines, en l’storyboard. 
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Aquí podem observar el paral·lelisme entre aquest esbós i referència d’una 

pàgina feta amb l’aplicació Comica i la pàgina definitiva del còmic. 

           



64 
 

             

No només amb aquesta aplicació s’han pogut dur a terme aquests 

paral·lelismes, sinó que altres imatges que podien servir de referència s’han 

pogut utilitzar gràcies a la edició que s’ha fet amb aquesta aplicació. 

    

Aquestes imatges han servit de referència per a les pàgines on la Sara tocava 

la guitarra, per fer-ho dintre de la simplicitat, el més realista possible per a 

l’instrument. 
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7. CONCLUSIONS 

Les conclusions a las que s’han arribat després de la posterior recerca 

filosòfica és , segons la meva interpretació, que el superhome no és  com a tal 

una persona i no hi ha forma d’arribar a ser-ho. El propi Nietzsche mai ho va 

deixar clar i des del meu punt de vista, la teoria del Superhome és una forma 

de veure i d’afrontar-se a la vida. No pots arribar mai al estat del Superhome ja 

que sempre estaràs intentant millorar i mai s’arriba a una perfecció. Acceptes 

els teus errors, les teves decisions i segueixes endavant. El Superhome és la 

superació constant fins el dia de la teva mort, fins al teu ocàs. 

He trobat moltes dificultats en aquest treball i si no fos per la gent que 

m’envolta, no l’hagués pogut acabar. Les meves pròpies inseguretats, 

enfrontar-me a inseguretats, ja que per a mi aquest treball de recerca ,com vaig 

dir en la introducció, fer un còmic no només era un somni, sinó un gran repte 

que he superat.  

A part de les dificultats que m’he posat a mi mateixa inconscientment hi ha 

hagut molts problemes a l’hora de definir la trama de la història per tal de que 

complís totes les condicions del superhome i que les coses no semblessin 

forçades. La lectura del llibre Així parlà Zaratustra va ser molt complicada, 

arribar a comprendre la teoria em va costar molt de temps a part del lent ritme 

de lectura per tal d’entendre el contingut.  No només la part filosòfica, sinó totes 

les hores invertides a cadascuna de les pàgines del còmic. 

Una vegada acabat, puc dir que crec que s’ha aconseguit una molt bona 

interpretació, que si bé al principi la intenció era introduir la filosofia de 

Nietzsche a qualsevol, ara per a poder gaudir aquest còmic i entendre tots els 

seus detalls, una mínima base de coneixement sobre Nietzsche seria 

necessària. Aquest còmic també pot despertar l’interès sobre la filosofia. 
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9.ANNEXOS 

Còmic complet: 
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