
PREMI JOVE DE CÒMIC
SANT MARTÍ

PER LA PREVENCIÓ I ERRADICACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

GUIA DE RECURSOS PER
A CREAR UN FANZÍN



Índex de continguts

1. Qué és un fanzín?

2. Com es fa un fanzín?

3. Guies, iniciatives i recursos per a crear un fanzín.

4. Presenta el teu fanzín al Premi Jove de Còmic Sant Martí.



1.  Qué és un fanzín?

Un fanzín és, en termes generals, una publicació independent que recull històries o 
temàtiques que tinguin a veure amb el món cultural o artístic. L’origen de la paraula neix 
de la contracció de les paraules “Fan” i “magazine” en anglès, ja que la seva creació no 
va vinculada a una activitat comercial sinó al fet de poder transmetre idees, històries 
o il·lustracions sobre una temàtica, moltes vegades vinculades a la cultura pop. Molts 
fanzins recullen històries paral·leles sorgides des del moviment fan sobre alguna saga. 

La creació de fanzins va molt lligat al compromís de les persones que el fan possible 
així com de mitjans d’edició de baix cost i de lliure circulació. 

Són, per tant, una bona eina per desenvolupar els gustos culturals i creatius de creadores, 
il·lustradores, etc. que amb pocs recursos poden veure publicades les seves obres. De fet, 
històricament els fanzins han sigut espais des d’on crear discursos contraculturals o de 
denúncia. A més, en tractar-se d’una edició conjunta i col·laborativa promou la creació 
d’una comunitat cultural.  

En definitiva, el fanzín és un exemple de pràctica cultural lliure, autogestionada, mutant 
i diversa. No es tracta tan sols d’un projecte romàntic, de tall vintage o fetitxista, sinó 
que respon a la necessitat de recuperar i compartir la passió per certes formes de fer i 
entendre  la cultura, com diuen des de la Fanzinoteca.

2.  Com es fa un fanzín?
• La idea: Pensa en alguna cosa que t’apassioni o un tema sobre el qual t’agradaria 
reflexionar i expressar les teves idees. En el cas del fanzín per al Premi Jove de Còmic, 
ha de reflexionar sobre els estereotips i les violències masclistes que ens afecten, 
combatre-les i proposar alternatives i imaginaris més equitatius i igualitaris. Pots 
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imaginar una història alternativa d’algun personatge d’una sèrie, canviar el final d’un 
conte o inventar de nou un relat que tracti d’un món lliure d’estereotips i violències 
masclistes. 

• El contingut: Hem de pensar quin serà el contingut del nostre fanzín. Volem que hi 
hagi dibuixos, fotografies, collage, textos, còmics… o una combinació de tots o alguns 
d’aquests elements. Cadascun ens permetrà mostrar o expressar el que volem de 
formes diverses.En el nostre cas, sabem que per presentar-vos al Premi Jove de Còmic, 
el llenguatge pròpia del còmic hi ha d’estar present i tenir un paper protagonista, de fet, 
cal incloure un mínim de tres historietes amb un mínim de dues vinyetes cadascuna. 

• Escaleta i narrativa: Pensa en quin serà el fil conductor de la teva publicació. Pots 
dividir-la en diversos apartats, com si fossin capítols d’una novel·la, seguint el criteri 
que vulguis: cronològic, per temàtiques, etc.

• El format: Pensa en quina grandària t’agradaria que tingui el teu fanzín, així podràs 
triar la mida dels folis que utilitzaràs. També has de pensar quina extensió tindrà, en 
funció del contingut que vulguis incloure-hi. En el cas del Premi Jove de Còmic, el 
fanzín ha de tenir una extensió mínima de 8 pàgines i màxima de 16 pàgines.

3. Guies, iniciatives i recursos per a crear un fanzín

Hem recollit un seguit de recursos, guies i iniciatives que tenen el fanzín com a 
protagonista. Des de pàgines web que serveixen com a arxiu digital per a consultar fanzins, 
blogs que t’expliquen pas a pas com crear un fanzín i entendre la seva història fins a guies 
per a entendre tot el potencial que té el món dels fanzins. 

Recursos:

• “XOXOXO Fanzinoteca Feminista”
Aquesta pàgina web és un arxiu de consulta virtual que es trasllada de l’espai jove 
Boca Nord a la Biblioteca Juan Marsé. 



https://www.iliumcollective.com/fanzinoteca-1

• “Feminizine”
Es tracta d’un blog que recull la publicació Feminizine, una publicació realitzada 
durant els anys 2012 al 2014 editada per Bombas para Desayunar. El principal 
objectiu va ser fer difusió del treball dut a terme per dones des del feminisme i la 
cultura alternativa. 
http://bombasparadesayunar.blogspot.com/p/feminizine.html

• “Sleepydays”
En aquest blog sobre disseny gràfic, il·lustració i creativitat, explica els vuit passos 
essencials a seguir per crear un fanzín. 
https://www.sleepydays.es/2016/04/consejos-hacer-fanzine.html
Pel·lícula Moxie (2021) d’Amy Pohler

Iniciatives:

• “Fanzinoteca”
En aquest cas es tracta d’un projecte que s’articula a partir d’un arxiu de fanzins, 
hand-made books i altres edicions de difícil classificació amb l’objectiu de difondre 
aquest tipus de publicacions i promoure un espai de pràctica, estudi i reflexió 
d’aquestes.
http://fanzinoteca.net/CA/info/

• “NEUH”
NEUH és un col·lectiu constituït en grups d’autors de còmic, novel·les, il·lustracions 
i artesania que treballen conjuntament per millorar les condicions de venda, 
distribució i presència en esdeveniments de les seves autoedicions. 
https://www.neuh.es/que-es-neuh/

• “Manga Barcelona”
El festival Manga Barcelona té una secció dedicada al fanzín, un espai on poder 
conèixer una gran quantitat de fanzins actuals. 
https://www.manga-barcelona.com/es/inicio.cfm



• “Festival GRAF”
Trobada de còmic d’autor i edició independent a Barcelona. 
https://grafcomic.com/

Guies:

• Font, S. Cómo hacer un fanzine. La aventura de aprender. 
Descarrega la guia en PDF

• “Mon Magan”
En aquest web ens trobem amb una guia online que et dona idees i et guia per 
aprendre a fer un fanzine.
https://www.monmagan.com/fanzines/como-hacer/

4. Presenta el teu fanzín al Premi Jove de Còmic Sant Martí

El Premi Jove de Còmic Sant Martí busca incentivar les expressions creatives sobre 
les discriminacions de gènere i contribuir a la lluita contra les violències masclistes a 
través del llenguatge del còmic. Així doncs, té com a finalitat sensibilitzar adolescents i 
joves sobre el fenomen de la violència masclista i implicar-los en la lluita per l’erradicació 
de les discriminacions de gènere i en la creació de nous imaginaris igualitaris i no sexistes 
a través del llenguatge del còmic, en el marc de la cultura de la pau i de la no-violència.

Les persones joves teniu un paper protagonista en la construcció d’una societat lliure 
de violència masclista. T’animes a combatre-la a través del fanzín?

Les bases del Premi Jove de Còmic Sant Martí per a fanzins corresponen a la categoria 
C. Es tracta d’una categoria per a la participació de centres educatius i equipaments per 
a joves de la ciutat de Barcelona. 

• Qui pot participar de la ideació i edició del fanzín? Hi poden participar docents 
i altres membres de la comunitat educativa del centre, així com personal tècnic 
dels equipaments i serveis per a infants, adolescents i joves, però els continguts han 

http://laaventuradeaprender.intef.es/documents/10184/71399/Guia-LADA_Como-hacer-un-fanzine


Consulta tota la informació a:
barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti

d’estar creats i seleccionats majoritàriament per l’alumnat i les persones usuàries dels 
equipaments. Hi poden participar infants, adolescents i joves de totes les edats, sempre 
que estiguin vinculades al centre, equipament o servei que presenta el fanzín al Premi.

• Quina ha de ser la temàtica del fanzín? Les obres han d’estar dirigides a denunciar 
el fenomen de la violència masclista i contribuir a prevenir-la i eradicar-la, així com 
mostrar sensibilitat envers les desigualtats i discriminacions de gènere. Es poden centrar 
en qualsevol tipologia de violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació 
de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions 
de poder dels homes sobre les dones, sigui per mitjans físics, econòmics o psicològics, 
en l’àmbit públic o en el privat. També poden explorar els vincles d’aquesta violència 
amb altres aspectes com les relacions sexo afectives, les discriminacions per orientació 
sexual i identitat de gènere, els rols i estereotips, les formes de dominació cultural, les 
imposicions estètiques o la normativització de les corporalitats.

• Com ha de ser el fanzín? Les obres han de ser originals i inèdites i presentar-se 
completes i acabades L’estil, el tractament i el gènere són totalment lliures, es poden 
presentar en blanc i negre o color, en català o castellà.

• Quines característiques ha de tenir? El llenguatge de còmic hi ha d’estar present i 
tenir un paper protagonista en el fanzín, però es poden incloure altres materials i recursos 
com textos literaris o reivindicatius, fotografies, il·lustracions, collage, etc. Han de tenir una 
extensió mínima de 8 pàgines i màxima de 16 pàgines i incloure un mínim de 3 historietes 
amb un mínim de dues vinyetes cadascuna. 

http://barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti



