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ABSTRACT 
 
 
 
 
Aquest projecte pretén realitzar una Novel·la Gràfica que contempli les meves 
dues grans passions: Dibuixar i Viatjar. 
 
L’enquadre d’aquesta novel·la gràfica narra el viatge que va fer Ramon Oliver i els 
seus companys a Egipte i Sudan l’any 1984. Emmirallats en els antics exploradors 
del segle XIX, buscaven nous destins per oferir des de la seva modesta agència 
de viatges alternatius. Joves, sense recursos i amb moltes il·lusions, pensaven 
com podrien finançar aquest projecte. A la Universitat de Barcelona, un jove 
sudanès estudiant de Filologia Anglesa els proposa un intercanvi: Un bitllet d’avió 
d’anada i tornada al seu país a canvi d’allotjament i fer-los de interpret i guia 
durant tot el viatge. Confiats, però sense garanties, emprenen junts un viatge ple 
d’aventures que els portarà a viure situacions límit com: Haver de travessar zones 
militars egípcies, protegir-se enmig d’un comboi de camions per vorejar un camp 
de refugiats etíops o vendre gasoil al mercat negre per poder completar el seu 
viatge.  
 
Durant el relat s’intercalaran les realitats dels personatges (vivències, il·lusions, 
renúncies, etc.) amb la descoberta de nous costums, paisatges i tradicions, que 
no deixaran a cap d’ells indiferent. 
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CAST 
 
Este proyecto pretende realizar una Novela Gráfica que contemple mis dos grandes pasiones: Dibujar y 
Viajar. 
 
El encuadre de esta novela gráfica narra el viaje que hizo Ramon Oliver y sus compañeros a Egipto y 
Sudán el año 1984. Fascinados por los antiguos exploradores del siglo XIX, buscaban nuevos destinos 
que ofrecer desde su modesta agencia de viajes de aventura. 
Jóvenes, sin recursos y con muchas ilusiones, pensaban como podrían financiar su proyecto. En la 
Universidad de Barcelona, un joven sudanés estudiante de Filología Inglesa les propuso un intercambio: 
Un billete de avión de ida Y vuelta a su país a cambio de alojamiento y hacerles de interprete y guía 
durante todo el viaje 
Confiados pero sin garantías, emprenden juntos un viaje lleno de aventuras que les llevará a vivir 
situaciones límite como: Tener que atravesar zonas militares egipcias, protegerse dentro de un convoy 
de camiones para rodear un campo de refugiados etíopes o vender gasolina en el mercado negro para 
poder completar su viaje. 
 
Durante el relato se interpondrán las realidades de los personajes (vivencias, ilusiones, renuncias...) con 
el descubrimiento de nuevos costumbres, paisajes y tradiciones, que no dejarán a ninguno de ellos 
indiferente. 
 
 

ENG 
 
The aim of this project is to create a graphic novel around two elements that are my great passions: 
Drawing and Travelling. 
 
Its development involves the story of the journey that brought Ramón Oliver and his companions to 
Egypt and Sudan in 1984. Fascinated by the early nineteenth-century explorers, they were searching 
new destinations to offer to the customers of their modest adventure travel agency. 
With no means but full of dreams and hopes, the two young men were trying to figure out how to 
finance the project. They met by chance a sudanese student of English Studies at the University of 
Barcelona who proposed them a deal: A return plane ticket to Spain and he would provide them 
accommodation and be their interpreter and guide throughout the trip. 
Confident, but with no guarantees, the gang undertook a journey full of adventures that took them to live 
extreme situations such as crossing military zones in Egypt, surrounding a field of Ethiopian refugees in 
a convoy of trucks or selling petrol on the black market to complete their journey. 
 
The story interweaves the reality of the characters (experiences, dreams, failures...) with the discovery of 
new customs, landscapes and traditions that leaves none of them indifferent.  
 
 

FRA 
 
Ce projet a pour but de réaliser un Roman Graphique qui traite de mes deux grandes passions: le 
Dessin et les Voyages. 
 
Le cadre de ce roman graphique retrace le périple qu'entreprirent Ramon Oliver et ses compagnons en 
Egypte et au Soudan en 1984. Fascinés par les premiers explorateurs du XIXe siècle, ils étaient à la 
recherche de nouvelles destinations à faire découvrir depuis leur modeste agence de Voyage et 
d'aventure. 
Jeunes, sans ressources et pleins d'illusions, ils réfléchirent à un moyen de financer leur projet. À 
l'Université de Barcelone, un jeune étudiant soudanais de Philologie Anglaise leur a alors suggéré un 
marché: Un billet d'avion aller-retour vers son pays en échange d'un hébergement et de leur servir 
d'interprète et de guide tout au long du voyage.  
Confiants, mais sans aucune garantie, ils entreprirent ensemble un voyage plein d'aventures qui leur 
fera vivre des situations extrêmes telles que devoir par des zones militaires égyptiennes, se protéger à 
l'intérieur d'un convoi de camions afin de contourner un champ de réfugiés éthiopiens ou encore vendre 
de l'essence sur le marché noir pour pouvoir achever leur voyage. 
 
Tout au long du récit, les réalités des personnages (Expériences, rêves, regrets ...) s'interposent avec la 
découverte de nouvelles coutumes, de nouveaux paysages et de nouvelles traditions qui ne les 
laisseront pas indifférents. 
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OBJECTIUS i PLANTEJAMENT 
 
 
 
L’Objectiu d’aquest projecte és publicar la meva primera novel·la gràfica. A 
mesura que he anat aprofundint amb la documentació necessària per donar 
contingut a la meva història, he anat sent conscient de la complexitat d’aquest 
projecte tan ambiciós. 
Degut a la curta durada del curs i la feinada que comporta fer una novel·la gràfica 
em plantejo el TFG com un procés de treball que consisteix en: 
  
 · Recollida d’informació i documentació del context històric i costums de 
l’època. Per tal efecte, he utilitzat diferents fonts: El diari original de Ramon Oliver 
que va escriure durant el viatge, Internet, diferents fonts bibliogràfiques i, a més, el 
desembre de 2014 vaig realitzar, amb els meus pares, un viatge a Egipte.  
 
 · Documentació del procés de treball: Realització d’esbossos previs, 
disseny de personatges, “Story Board” i la formalització de la novel·la gràfica 
(dibuix, entintat i maquetació).  
 
 · Lliurament de les primeres 9 pàgines del llibre, on es presenten els 
protagonistes i s’explica l’inici del viatge. 
 
El guió de la novel·la està basat en una història real, un viatge que va fer el meu 
pare, Ramon Oliver i 5 acompanyants, a Egipte i Sudan l’any 1984. A la dècada 
dels 80, ell i tres amics més, van fundar una agència de viatges anomenada 
Viatges l’Arc. Els quatre treballaven de guia a diferents països del món com ara 
Marroc o el Zaire (ara República Democràtica del Congo) i es passaven llargues 
temporades fora. El viatge del qual tracte la novel·la va ser una ruta a la recerca 
de nous destins per oferir des de la seva agència. Ell i un dels seus socis, en 
“Jim”, van escriure un anunci a la premsa per buscar acompanyants i d’aquesta 
manera repartir els costos. Així és com van conèixer la resta d’integrants del 
viatge. 
 
Ja des de ben petit, el meu pare m’explicava les seves aventures en forma de 
contes abans d’anar a dormir. Això em va fer despertar ben aviat la passió per 
viatjar i conèixer món. Després dels contes van venir els viatges dels quals en 
conservo les experiències viscudes i que m’han fet ser com sóc. El fet d’haver 
conegut cultures molt diferents m’ha ajudat a tenir una visió àmplia i respectuosa 
amb la diversitat. Als diferents llocs que he visitat he anat comprant vàries 
novel·les gràfiques i a poc a poc s’ha anat despertant en mi una gran passió pel 
gènere.  
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Fa temps que tinc al cap aquest projecte i a poc a poc li he anat donant forma, el 
TFG ha estat el motor que m’ha impulsat a donar-li el tret de sortida. El desembre 
de 2014 vaig anar a Egipte per conèixer el país i fer un arxiu fotogràfic que em 
servis de guia a l’hora de dibuixar. Encara que el primer capítol no passi a Egipte, 
veig oportú entregar una mostra de fotografies del viatge, ja que aquest forma 
part del procés de treball i per tant entra dins del contingut del TFG 
 
Un cop acabat el llibre m’agradaria publicar-lo en alguna editorial. Si no puc 
publicar-lo aquí, em plantejo traduir-la a l’anglès o al francès i buscar editorials 
fora del país com per exemple a Anglaterra, França o Bèlgica on hi ha una gran 
tradició i públic. 
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REFERENTS 
 
 
 
He escollit alguns dels referents que m’han influït a l’hora de treballar. En 
cadascun d’ells mostro una breu biografia de l’autor per ajudar a contextualitzar la 
seva obra, destacant-ne aquells aspectes més atractius per a mi.  
 
 
 · Craig Thompson: [HABIBI] (Novel·la Gràfica) 
 
Craig Thompson va néixer el 21 de setembre de 1975 a Traverse City, Michigan. 
És considerat un dels màxims representants de la nova ‘historieta’ estatunidenca.  
L’estil de Thompson es veu clarament influenciat per la novel·la gràfica francesa i 
belga.  
Amb menys de quaranta anys ja ha publicat dues obres mestres d’aquest gènere: 
Blankets (2003), que narra la infància de l’autor, crescut a una petita comunitat 
rural a Wisconsin. I Habibi (2011), una història d’amor ambientada en ell món 
àrab. Per aquestes, ha rebut nombrosos reconeixements com ara quatre premis 
Harvey, dos premis Eisner i dos premis Ignatz. 

 
 

 
 
 
Habibi desperta en mi una gran admiració per la forma poètica en què narra el 
drama d’una història d’amor plena d’entrebancs, ambientada en el món àrab.  
 
Tant la seva narrativa, com el seu estil a ‘hora de dibuixar són d’una gran 
originalitat i suposen una gran innovació dins de l’àmbit del còmic.  
 
La composició de les vinyetes dins la pàgina, entenent-les com un conjunt, m’han 
fet canviar la meva forma d’entendre aquesta disciplina artística.  
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 · Joe Sacco: [REPORTAJES] (Periodisme en format de Còmic) 
 
 
Joe Sacco va néixer el 2 d’octubre de 1960 a Malta. És un periodista 
estatunidenc característic per narrar en forma de còmic les seves cròniques. 
Graduat de periodisme a la universitat d’Oregón va tornar a Malta, el seu país 
natal, per dedicar-se al còmic, ja que segons ell, “escriure no el motivava perquè 
no hi havia res que el diferencies dels altres”. És mundialment conegut pels seus 
articles de conflictes de guerra com: Palestine (1993) o Safe Area Goražde: 
The War in Eastern Bosnia 1992-1995 (2000). El 2012 va publicar Reportajes, 
un llibre on es recullen alguns dels seus reportatges de conflictes polítics i bèl·lics 
actuals, més importants. Sacco ha rebut nombrosos premis tals com el premi 
Einser. 

 

 
 

 
Reportajes és un recull de cròniques periodístiques en format de còmic. Aquest 
llibre consta de diversos articles que han sigut significatius en la carrera de Joe 
Sacco. En aquests s’expliquen, sovint en format d’entrevista, diferents conflictes 
polítics i territorials actuals, Txetxènia, Palestina i Iraq entre d’altres. 
 
L’estil de dibuix detallat de Sacco ha sigut per a mi una influència clara alhora de 
dibuixar i, ha suposat per a mi un punt d’inflacció. 
 
D’aquest autor en destaco més l’aspecte gràfic, això no vol dir que no m’interessi 
l’aspecte conceptual, però no em serveix com a referència alhora de crear el guió 
de la meva novel·la.  
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 · Marjane Satrapi: [PERSÉPOLIS] (Novel·la Gràfica) 
 
 
Marjane Satrapi és una dibuixant de còmic nascuda a Rasht, Iran, el 22 de 
novembre de 1969. És coneguda mundialment per Persépolis, la seva primera 
novel·la gràfica. Un llibre autobiogràfic que narra la revolució que va viure Iran als 
anys 80 en què es va enderrocar al Xa de Pèrsia i van pujar al poder els Aiatol·làs. 
En ella explica les seves experiències des de nena fins a l’edat adulta. El llibre es 
va publicar per fascicles des del 2000 fins al 2003. El 2007 es va publicar el 
Monovolum i conjuntament amb el director Vincent Paronnaud van fer una 
pel·lícula força fidel al guió original. Persépolis va assolir un gran èxit i se’n va fer 
una gran difusió venent-se més de 300.000 còpies.  
 
 
 

 
 
 

Persépolis és una novel·la gràfica ambientada a Iran als anys 80. L’autora 
explica, des d’una visió subjectiva, la revolució que va enderrocar el Xa de Pèrsia i 
com els anys posteriors van afectar la vida de la seva família, passant d’un país 
moderadament obert a un règim totalitari que reprimia les idees i restringia les 
llibertats. Satrapi transmet en primera persona el procés dolorós d’adaptació que 
finalment la va portar a l’exili a Europa. 
 
La sensibilitat i el tractament d’aquesta història m’inspiren alhora de construir el fil 
argumental del meu relat. 
 
M’interessa també la composició narrativa de les vinyetes tot i que no agafo com 
a referent l’estil de dibuix de Satrapi. 
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 · Sebastião Salgado: [SAHEL, L’HOMME EN DÉTRESSE] (Fotografia) 
 
 
Sebastião Salgado és considerat com un dels fotògrafs documentals més 
important de tots els temps. Nascut a Aimorés, Brasil, el 8 de febrer de 1944, 
Salgado ha recorregut el món, denunciant les situacions de pobresa de diferents 
parts del planeta. El seu primer llibre, Otras Américas, va ser publicat el 1986 i 
mostra la situació de precarietat en què viuen diversos habitants d’Amèrica 
Llatina. El mateix any va publicar Sahel: el fin del camino (en castellà) el resultat 
de 15 mesos de viatge amb l’organització ‘Médicos sin fronteras’ recorrent la 
regió del Sahel africà, que patia una forta sequera i una crisi greu de fam. 
A més Salgado ha publicat nombrosos llibres i exposicions que l’han convertit en 
un del fotoreporters més influents i ha rebut nombrosos premis a Europa i al 
continent americà. 
 
 
 

 
 

 
Sahel, l’homme en détresse és un llibre fotogràfic compost per imatges que 
l’autor va prendre a la regió africana del Sahel, en un moment on aquest patia una 
forta crisi de fam. Les fotografies estan fetes duran el període en què transcorre la 
meva història i en un dels capítols posteriors del meu llibre s’explicarà les 
dificultats dels personatges en haver de travessar una regió on estan instal·lats 
diferents camps de refugiats etíops. 
 
Aquest llibre és per a mi un arxiu documental en el qual puc recolzar-me per 
contextualitzar i compondrer les vinyetes de la meva obra. 
 
Cal dir que tant la composició com el tractament de la llum de les fotografies de 
Salgado són elements que tinc en compte, tot i tractar-se de disciplines 
artístiques diferents. 
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 · Alaa Al Aswany: [L’AUTOMÒBIL CLUB D’EGIPTE] (Novel·la) 
 
 
Alaa Al Aswany va néixer a El Cairo, Egipte, el 26 de maig de 1957. Dentista de 
professió, està considerat un dels escriptors més influents del món àrab. 
L’escriptor col·labora amb diaris egipcis redactant articles novel·lístics, polítics i 
socials, a més d’escriure novel·les literàries. Proper als intel·lectuals d’esquerres, 
Alaa Al Aswany es definia contrari al règim de Hosni Mubarak. També ha donat 
suport a la lluita Palestina, als moviments anti-guerra d’Iraq i a la revolució egípcia 
de 2011 que va enderrocar a Mubarak. 
El seu estil narratiu és proper i descriptiu. Tracta sobre temes actuals i fa un retrat 
acurat de la societat egípcia. Ha publicat llibres com: Chicago (2007) o 
L’Automòbil Club d’Egipte (2013) 

 
 

 
 
 
 
L’Autimobil Club d’Egipte és una novel·la literaria ambientada a la ciutat de El 
Cairo als anys 40. L’Eix central del llibre se situa en la vida dels treballadors de 
l’Automobil Club, un espai exclusiu per a la noblesa egipcia i per als colons 
Anglèsos. El relat se centra en la familia d’Abdelasis Hamam, una familia 
benestant de l’Alt Egipte que, per problemes econòmics, es veu obligada a 
emigrar a la capital.  
 
La narrativa detallista i costumista d’aquest llibre m’ha permès coèixer la cultura i 
la quotidianitat del egipcis. Això enriqueix el meu imaginari simbòlic i alhora em 
permet dotar de rigorositat el meu relat. 
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 · Guy Delisle: [CRÓNICAS DE JERUSALÉN] (Novel·la Gràfica) 
 
 
Guy Delisle és un animador i dibuixant de còmic nascut a Quebec, Canadà, el 19 
de gener de 1966. Ha treballat arreu del món acompanyant a la seva dona, que 
treballa per Metges sense Fronteres. Això li ha permès publicar diversos àlbums 
autobiogràfics on explica les impressions i vivències que té als països on es 
desplaça, descrivint així, des d’una visió subjectiva, la situació social en què es 
troba el lloc on ell habita temporalment. Algunes d’aquestes novel·les gràfiques 
són: Pyongyang (2003) ambientada a Corea del Nord, Crónicas Birmanas 
(2007) o Crónicas de Jerusalén (2011). Per aquest últim llibre va guanyar el 
premi al millor àlbum al Festival Internacional de Còmic d’Angoulême el 2012. 
 

 

 
 

 
Crónicas de Jerusalén és una novel·la autobiogràfica narrada en primera 
persona. Relata un any de la vida de l’autor a la ciutat de Jerusalem.Mitjançant 
una forma detallista i aparentment despreocupada de narrar, Guy Delisle fa un 
retrat acurat de la societat israeliana i de la seva situació política. És crític amb el 
conflicte Palestí i planteja diferents dubtes morals al lector. 
 
M’interessa, per tant, aquesta forma de narració vivencial en primera persona i el 
tractament, sovint satíric però respectuós, que l’autor fa sobre l’entorn per on es 
mou. 
 
Considero que la seva forma de dibuixar és un element a tenir en compte i prenc 
com a referència el tractament del color de les seves vinyetes, des saturat i subtil. 
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 · Gabi Martínez & Tyto Alba: [SUDD] (Novel·la Gràfica) 
 
 
Gabi Martínez és un escriptor que va néixer el 1971 a Barcelona. És un dels 
autors de llibres de viatges més destacat del gènere. D’entre les seves novel·les, 
Sudd va ser escollida com a una de les 10 millors de 2007. 
 
Tyto Alba va néixer el 1975 a Badalona. Dona els seus primers passos 
professionals com a pintor exposant a diverses galeries de Barcelona. Durant una 
estada a Mèxic, Alba, va publicar el seu primer còmic Black River Together . 
També ha treballat diversos anys il·lustrant articles al diari El Periódico de 
Catalunya. El 2010 va adaptar al còmic la novel·la literària Sudd, treballant 
conjuntament amb l’autor barceloní. 

 
 

 
 
 
Sudd explica la història d’un viatge en vaixell pel Nil sudanès per celebrar la pau al 
país. Aquest viatge es va torçant i acaba sent una aventura inquietant i força 
fosca. El relat es du a terme a sobre del vaixell i se centra en les relacions i els rols 
que adopten els diferents personatges en aquest espai tan reduït. 
 
El meu interès per aquesta obra es focalitza en els personatges i en l’entorn on es 
desenvolupa l’història, el Sudan. La forma d’il·lustrar de Tyto Alba, tot i que em 
sembla destacable i és un punt fort del llibre, no la prenc com a  influència a l’hora 
de crear el món gràfic en el qual es desenvolupa la meva novel·la. 
 
Si que m’estimula el tractament sociològic de l’obra i la diversitat ètnica dels 
integrants del vaixell, que em serveix com a font documental  pel meu projecte.
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· Marguerite Abouet & Clément Oubrerie: [AYA DE YOPOUGON] (Novel·la Gràfica) 
 
 

Marguerite Abouet és una escriptora que va néixer a Abidjan, Côte d’Ivoire, el 
1971. És coneguda per escriure la sèrie de novel·les gràfiques Aya de 
Yopougon. Als dotze anys, el seu pare, els va enviar a estudiar Paris, a ella i al 
seu germà. Després de diferents oficis, Abouet, es dedica per complet a 
l’escriptura. El seu amor per la literatura l’ha portat a crear una ONG que es 
dedica a construir biblioteques a Àfrica (www.deslivrespourtous.org).  
 
Clément Oubrerie és un dibuixant parisenc nascut el 1966. En finalitzar els seus 
estudis d’arts plàstiques, va passar dos anys als Estats Units. En tornar a França 
va publicar els seus primers ‘fanzines’. El 2005 va publicar, conjuntament amb 
Marguerite Abouet, Aya de Yopougon, per la qual van rebre el premi al Primer 
Àlbum al Festival Internacional de Còmic d’Angoulême. 
 
 

 
 
 

Aya de Yopougon narra de forma atractiva la vida quotidiana de diferents 
personatges de la petita regió de Yopougon. L’autora pretén mostrar, a través de 
la seva obra, una Àfrica autèntica i menys coneguda, que es desmarca dels tòpics 
de fam i guerra. Alhora, imprimeix en els seus llibres el caràcter i la forma 
d’entendre la vida dels africans, arrelada en la seva cultura i tradicions. 
 
D’aquesta saga, el que més m’ha influït és el context cultural on es desenvolupa 
la història. Geogràficament, una part del Sudan i Côte d’Ivoire es troben situats a 
l’Àfrica subsahariana i tropical, per aquest motiu, comparteixen algunes similituds 
que em poden ser útils per il·lustrar la meva obra. 
 
També trobo molt interessant la forma dibuixar de Clément Oubrerie i ho prenc 
com a referent per crear els meus personatges. 
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DOCUMENTACIÓ: CONTEXT HISTÒRIC [Anys 80] 
 
Egipte

 
 

 
 

La cultura egípcia té més de cinc mil anys d'història escrita. L’Antic Egipte va ser una de 
les primeres civilitzacions humanes amb una cultura complexa, diferenciada i estable que 
va influenciar altres cultures d'Europa, de l'Orient Mitjà i d'Àfrica. 
 
L’octubre de 1981 el president Anwar Sadat va ser assassinat per un grup de militars 
contraris a la Infitah (l’obertura econòmica i política del país després de la guerra de 1973 
contra Israel) i també a la repressió que el govern exercia sobre els moviments islàmics 
fonamentalistes. Va ser el seu vicepresident, Hosni Mubarak, qui va assumir la 
presidència.  
Per Egipte, el 1984 va ser un any d’obertura interna i de moderats èxits en la política 
exterior. Mubarak es va constituir com un dels mediadors del conflicte entre Israel i 
Palestina. Tot i ser un país de majoria musulmana, el govern apostava per un estat laic on 
hi convivien minories cristianes i cristianes coptes. La participació de capital estranger en 
l’economia del país va registrar en creixement notable entre 1980 i 1986.  
 
Sudan  

 

 
 

Des de l’antiguitat, la història del Sudan ha estat lligada profundament amb la història 
d’Egipte, pertanyent successivament a diversos estats fins que va obtenir la seva 
independència a mitjans del segle XX. A partir d’aquest període fins a l’actualitat, el 
Sudan ha patit dues grans guerres civils, la primera de 1955 a 1972 i la segona de 1983 
fins a 2005. Degudes a conflictes ètnics, religiosos i econòmics entre la població àrab-
musulmana del nord i les diferents ètnies negres no-musulmanes del sud.  
 
El 1983 el president d’aleshores Gaafar al-Numeiry va introduir la llei islàmica de la sharia, 
fet que va contribuir a l’inici de la segona guerra civil, que va provocar més de 4 milions 
de desplaçats deteriorant profundament l’economia del país. 

Egipte és un dels països més poblats del continent africà, la majoria 
de la seva població viu a les vores del riu Nil. Gran part del seu territori 
pertany al desert del Sàhara, zona generalment deshabitada. 
 
La gran riquesa de la seva civilització antiga ha fet del país un dels 
destins turístics més interessants del món. Monuments com les 
Piràmides de Giza, la Vall dels Reis o el temple de Karnak són 
considerats patrimoni de la humanitat. 

Sudan era el país més gran d’Africa, situat al sud d’Egipte, feia 
frontera amb 8 països més. La població sudanesa és una 
combinació d’africans indígenes amb llengua materna nilo-
sahariana i descendents d’ emigrants de la península aràbiga. 
Degut al procés d’arabització, comú a la resta del món musulmà, 
avui en dia la cultura àrab predomina al Sudan. La majoria de la 
població professa l’Islam. El riu Nil creua el país de sud a nord. 
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 · VIATGE A EGIPTE | Desembre de 2014 - Gener de 2015 
 
 
El desembre de 2014 vaig fer un viatge a Egipte amb els meus pares per conèixer 
el país i així poder documentar amb més seguretat la seva forma de viure. Penso 
que és important ser rigorós i per tant, conèixer de primera mà allò sobre el que 
vols escriure és essencial. 
El fet de poder-hi anar amb el meu pare, em va permetre buscar indrets i 
localitzacions en les quals ubicaré parts de la novel·la gràfica, llocs on ell va estar 
fa just 30 anys. 
 
Tot i la curta estada en el país, el meu coneixement previ d’altres països africans i 
d’altres països musulmans, em va facilitar la inclusió rapida a l’estil de vida d’allà.  
Una de les meves prioritats va ser crear un ampli arxiu fotogràfic que em permetés 
il·lustrar posteriorment la cultura, el territori i els costums, detalladament. També 
em va permetre conèixer aquells espais emblemàtics, destacats en els llibres de la 
bibliografia llegida. 
 
El nostre viatge se centra en dues parts del territori, la ciutat d’El Cairo i les seves 
rodalies i la part de l’Alt Egipte i Núbia. On, des de Luxor, vam recórrer la carretera 
paral·lela al riu Nil fins a arribar a Aswan, travessant tots els pobles que hi ha entre 
les dues ciutats. 
 
 
Recull Fotogràfic del viatge 
 

     
Bar El Horryia, ciutat d’El Cairo. 
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Cafè El Fichaoui, situat a Khan Al Khalili, El Cairo. 
 
 
 

 
 

Barberia del carrer Souk Al Taoufik, Downtown, El Cairo. 
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 Carrer Al Moez, Islamic Cairo.          Paradeta de Falafel, Khan Al Khalili, El Cairo. 
 
 

   
 
 Piràmide de Khafra (Khefren), Giza.                      Skyline d’El Cairo des de la  
                 Ciutadella de Salah El Din. 
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Camps de conreu, West Bank, Luxor. 
 
 
 

 
 

Transbordador que creua el riu Nil de Luxor fins a West Bank. 
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Restaurant de carretera, direcció a Aswan. 
 
 
 

 
 

Mercat d’Edfu. 
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Fragment d’un relleu de Philae Temple, Aswan. 
 
 
 

 
 

Vista del riu Nil des de les tombes Nubis de Qubbet El Hawa, Aswan. 
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 · MATERIAL FOTOGRÀFIC de Ramon Oliver (1984) 
 
A més de les fotografies preses a Egipte, disposo de diapositives que es van fer el 
1984 durant el viatge, el qual narra la meva novel·la. Les he digitalitzat per a 
facilitar la consulta d’aquestes a l’hora de treballar en el còmic. 
 

 

 
 

D’esq. a dta: Ramon, Ali, Adil, Marga i Toni, integrants del viatge. Wad Medani, Sudan. 
 
 

 
 

Estació d’autocars prop de la plaça Tahrir, El Cairo, Egipte.  
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Gent intentant desencallar un camió, ruta de Kosti cap a El Obeid, Sudan. 
 
 
 

 
 

Camió travessant una tempesta de sorra al desert, direcció cap a Nyala, Sudan. 
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   Estret de Korinthos, Grècia.        Piràmide de Khafra (Khefren), Giza, Egipte.  

 

 
Muntanyes de Kassala, Sudan.     Tren, El Obeid, Sudan  
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PROCÉS CREATIU 
 
 

 
 

 
  
 
 · GUIÓ DEL PRIMER CAPÍTOL  
 
 
Comença el capítol a l’estret de Korinthos, Grècia. Es veu el vaixell on els 
integrants del viatge han carregat el seu vehicle per estalviar-se quilometres i 
desembarcar directament al port d’Alexandria, Egipte. 
 
Les primeres imatges situen el protagonista, Ramon Oliver, desvetllat en el seu 
cambrot mentre els seus companys, Jim i Tere, dormen. No pot evitar pensar en 
el que ha deixat enrere, per això, agafa la motxilla i surt a una de les terrasses del 
vaixell a airejar-se.  
 
Un cop fora, encén un cigarro i treu de la motxilla el diari que li va regalar la Neus 
abans de marxar. 
 
Comença el Flashback: Apareix en Ramon al pis de la Neus, en primer pla, amb el 
diari a les mans. Fa poc que es coneixen però la passió que senten l’un per l’altre 
és molt intensa, els dos saben que estaran una llarga temporada sense veure’s. 
Sembla que aquest allunyament els exciti, volent assegurar el seu record amb la 
intensitat que viuran aquesta nit. 
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Sona el despertador a les 08.00 am, per la Neus és un dia laborable més. En 
Ramon però, no vol aixecar-se. Els dos eviten parlar de la separació tot i que 
saben que aquests sis mesos poden fer trontollar la incipient relació. 
 
Esmorzen ràpid com si fos un dia qualsevol. Tot i que la Neus s’ha fet seriosos 
propòsits d’evitar un comiat nostàlgic, els sentiments la traeixen i, a la porta, just 
abans de sortir, li diu: Et trobaré a faltar. 
 
S’acomiaden amb un petó i en Ramon es queda al pis. Surt al balcó per 
observar-la com se’n va. Ella no es gira.  
 
Amb aquesta imatge gravada al cervell, es dutxa, es vesteix i marxa. Es dirigeix al 
pis que comparteix amb en Jim, el seu company de viatge, per acabar de fer la 
maleta, segur que ell està fent el mateix. Necessita una mica de companyia 
perquè aquesta soledat que sent no l’envaeixi. 
 
Aquesta és la nit de comiat amb els amics i companys de Viatges L’Arc, l’agència 
on treballen tots dos.  
 
Han quedat a la Plaça Reial, al bar Karma. En Ramon és un dels últims en arribar i 
alguns l’esperen fora.  
 
En aquest punt del capítol es presenten els altres integrants del viatge: En Jim, la 
Tere, en Toni, en Gerard i l’Anita. A més ha vingut la Isabel, una amiga que és 
infermera i els hi ha de posar les vacunes. 
 
A falta d’un espai millor, decideixen fer-ho a la cabina del Dj. D’un a un van 
passant a buscar la seva dosi, fins i tot algú podria pensar que es tracta d’una 
altra cosa en lloc de tètanus. 
 
La nit s’acaba. 
 
El Flashback té una segona part. Aquesta comença amb 6 imatges a manera de 
“passi de diapositives” on es mostra rapidament com, els viatgers, han arribat a 
l’estret de Korinthos. 
 
A continuació es mostren els personatges asseguts a una taula de la terrassa del 
vaixell. En la conversa hi apareix l’Adil, el seu enllaç al Sudan, què els ha de venir 
a buscar a Egipte i facilitar-los l’allotjament per tot el país. 
 
Alguns dels integrants del grup no les tenen totes amb ell. De fet no el coneixen 
gairebé de res i l’única garantia que els hi ha donat és la seva paraula. 
 
Es tanca el Flashback i en Ramon, cansat de pensar, se’n va a dormir. 
 
El segon capítol començarà amb l’arribada del vaixell a Alexandria. 
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 · ESBOSSOS I DISSENY DE PERSONATGES  
 
 
Gràcies a la documentació proporcionada per Ramon Oliver, i a les fotografies 
fetes a Egipte, vaig començar a treballar amb el disseny dels personatges. 

 

 
 

Primer esbós dels personatges. 
 
 
 

 
 

Fotomuntatge per integrar els personatges en l’entorn. 
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Esbossos previs d’en Ramon, el protagonista de la novel·la. 
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En la meva estada a Egipte també vaig aprofitar per fer apunts ràpids de persones 
que em cridaven l’atenció. 

 

 
 

Apunts presos a Aswan, Egipte. 
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Apunts presos a Aswan, Egipte. 
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 · GUIÓ TÈCNIC 
 
Abans de començar a treballar en l’Storyboard, vaig fer el guió tecnic. Un 
esquema a on hi dibuixo la primera idea que tinc de les pàgines i a on hi escric tot 
el contingut que hi va a dins, tant el text del “bocates”, com els aspectes tècnics 
que em serviran per crear l’Storyboard. 

 

 
 

Guió tècnic de les pàgines 1, 2 i 3. 
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Guió tècnic de les pàgines 4, 5 i 6. 
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Guió tècnic de les pàgines 7, 8 i 9. 
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 · PROCÉS DE TREBALL (Storyboard, Entintat, Color, Text i Maquetació) 
 
 
Per explicar amb claredat el Procés de Treball utilitzo com a exemple un llibre 
anomenat Historia de una página, publicat per Glénat l’any 2003. En aquest, 
diversos autors d’historieta i còmic mostren el seu procés de treball mitjançant 
l’anàlisi d’una de les pàgines de la seva obra. Començant des del blanc del paper 
i transcorrent per les diferents fases del procés: Storyboard, dibuix a llapis, 
entintat, color, text i maquetació. 
 
He escollit la pàgina número 5 de la meva novel·la que servirà com a exemple per 
a entendre el procés de formalització de l’obra. 
 
 · STORYBOARD 

 

 
 

Dibuix esquemàtic de la pàgina número 5, realitzat a llapis en format Din A 5 
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 · DIBUIX A LLAPIS 
 
 
 

 

 
 

Dibuix a llapis de la pàgina número 5, en format real: 24x18cm. 
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 · ENTINTAT 
 

 
 

 
 

Pàgina número 5 passada a tinta, format ampliat a Din A 4 per facilitar l’entintat. 
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 · COLOR 
 

 
 

 

 
 

Pàgina número 5 pintada per ordinador. 
 



 39 

 · TEXT I MAQUETACIÓ  
 

 
 

 

 
 

Pàgina número 5 amb els textos i la maquetació.
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CONCLUSIONS 
 
 
  
Després de provar diferents disciplines artístiques durant aquests anys a la 
facultat, he anat descobrint que el dibuix pot ser una eina poderosa per explicar 
coses. El meu interès cap a aquest camp s’ha anat orientant cap al món de la 
il·lustració i la novel·la gràfica. 
 
Això em permet explicar histories i alhora aprofundir en l’expressió gràfica, de 
forma que aquestes dues disciplines es complementin, formant una simbiosi 
harmònica entre literatura i dibuix. 
 
El fet d’explicar una història que evoluciona i on els personatges es mouen i viuen 
diferents situacions, m’obliga a treballar la perspectiva, l’anatomia i les 
expressions facials perquè aquesta història sigui creïble i transmeti sentiments. 
 
Desenvolupar una història basada en fets reals i ubicada en un context geogràfic i 
temporal concret, exigeix fer un treball de recerca i documentació per tal que, tant 
l’estètica com el contingut de l’obra, siguin rigorosos. 
 
Fer una novel·la gràfica és un treball complex, que requereix molta concentració i 
dedicació. Tot i el gran esforç que suposa, és apassionant i m’estimula a 
continuar. 
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ANNEX 
 

El dijous 7 maig de 2015, el diari El Mundo va dedicar dues pàgines de la secció 
cultural Tendències a Can Fugarolas, ubicat a Mataró. Aquest espai és la suma 
de diverses iniciatives que duen a terme diferents col·lectius de la ciutat. El 
projecte ha convertit un antic concessionari i taller de vehicles en un espai 
multidisciplinar i sostenible, que engloba vàries disciplines artístiques, socials i 
culturals amb l’objectiu de crear un entorn on la participació i la iniciativa local 
promoguin la fomentació de la cultura i del treball col·lectiu dins del barri de 
l’Havana de Mataró. 
 
L’Eric Sánchez, un company de la universitat, i jo hi tenim el nostre taller, des d’on 
treballem en el projecte final de Belles Arts. 
 

 

 
 

Fragment de l’article sobre Can Fugarolas ( Pàgina 7 del suplement Tendències, diari El Mundo). 
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