
Tema: Masclisme en l’anime.  
DEFINIR EL NOSTRE ITINERARI: 
El nostre itinerari passarà dins de Japó. Creiem que està bé que passi allà perquè el treball 

és de manga, uns còmics nascuts a Japó. 

Hem agafat aquesta imatge d’unes muntanyes de Japó, en la prefectura de Fukushima i he 
vist que surt com els pits d’una dona. 
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És una ciutat de Japó, Nantan, dins de la prefectura de Kioto. Hem posat aquesta foto ja 
que ens recorda a un personatge de un anime bastant conegut, parlem de Nanatsu no 
taizai. També vaiem una noia donant una patada, que podia representar a Chun Li, de 
Street Fighter.  
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1ERA TÈCNICA: 
El que he fet ha sigut després de que em donessin el meu full amb el mapa que he calcat 

respectivament desde  l'ordinador, he dibuixat una de les noies que hem dit que estava 

sexualitzada. He intentat treure les línies sobrants amb pintura blanca, després a sobre he 

pintat tota la seva roba, i aquest a sigut el resultat. M’ha semblat que seria una mica 

complicat sobretot per haver pintat les línies sobrants, tampoc ha quedat gaire bé.  

 

 



2NA TÈCNICA:  
En aquesta segona tècnica, he intentat fer uns pits de dona amb forma, que una de les 
imatges del mapa és podia intuir. Primer he marcat el dibuix en una base de fusta, després 
he fet diferents rodones en goma EVA de diferents mides, per així enganxar-les entre elles i 
li donés forma de pits. Quan he posat la goma EVA per damunt d'aquests pits, m'he adonat 
que no enganxava bé, ja que aquest material absorbeix la cola, va bé quan s'enganxa en 
superfícies planes, però no va bé en superfícies corbes. 

 

3ERA TÈCNICA: 
En aquesta tercera tècnica, hem fet un dibuix que és posava damunt del mapa, el dibuix 

que he fet ha sigut la Elisabeth de Nanatsu no Taizai. Primer hem posat la fotografia del 

mapa al IbisPaint (l'aplicació que la Judith usa), després hem fet les proporcions per saber 

més o menys com està posat. També hem fet l'esbós, ho hem acabat i ho hem colorejat. 

Hem posat al darrere el fons del mapa, i ha quedat d'aquesta manera. També hem fet una 

edició d’una imatge, amb la Chun Li, un personatge de Street Fighter. L’hem fet que sembli 

que les cames són el camí que surt a la foto. Ha quedat molt millor que els altres dibuixos, 

potser el primer hauria de posar-li una mica més de color.  



 



PRODUCTE FINAL: Aquestes tres imatges són les que hem acabat fent, és podria dir 
que representen els animes, els mangas i els videojocs.  

 
Elizabeth - Judith Sumoy 
Nanatsu no Taizai va començar a emetres al 2014, i ve de un manga. Va de una noia i els 
Sets Pecats Capitals i les seves aventures per arreglar el seu país, Britannia. És un anime 
bastant popular i está dins de la categoria Shonen (anime per adolescents nois) És una noia 
de Nanatsu no Taizai, representa el masclisme dins del anime. Entra en el masclisme ja que 
el creador de Nanatsu no Taizai a les noies els hi crea els vestits molts petits, o inclus casi 
no porten res.  

 
Scarlet - Judith Sumoy 
Fairy Tail va començar el 2006, i ens mostra les aventures d’un noi i una noia per un món 
màgic. Aquest manga és un dels més populars, a part de que està dins de la categoria 
Shonen (manga per adolescents nois). És una noia de Fairy Tail, representa el masclisme 
dins del manga. Entra en el masclisme ja que el creador de Fairy Tail sempre en les baralles 
les noies acaben despullades.  



 
Chun Li - Santi Panting 
Street Fighters és va fer el 1987, és un videojoc de lluita. És una noia de Street Fighter, 
representa el masclisme dins dels videojocs. Entra en el masclisme ja que el seus fans 
sempre les sexualitzen.  

CONCLUSIONS: Ens ha sigut difícil fer aquest projecte ja que només érem dos, i un 

company ha estat absent bastants dies. Igualment, ens ha agradat com ha quedat. 

DESTINATARI: Hem trobat dos entitats, un institut de dibuix a Japó i una persona que 

dibuixa manga.  
De l'institut de dibuix en Japó l'inconvenient és que en Japó serà una mica més complicat 
contactar-los. 
La dibuixant de manga hispanoparlant, Andrea Jen, serà bastant més fàcil de parlar amb 
ella, ja que parla Espanyol i té diferents xarxes socials per contactar-la. 
La hem contactat per Gmail, però no ens ha contestat.


