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0. Introducció 

Mars Oddity és un projecte de còmic interactiu que neix com a treball de fi de grau de 

tres estudiants de Comunicació Audiovisual, Ana Mar López Contreras, Eric Sueiro 

Eglicerio i Pilar Villanueva Martín; i una estudiant d’enginyeria informàtica, Roser 

Pruaño Milla; tots quatre estudiants de la Universitat Pompeu Fabra. 

El projecte lliurat avui, dia 20 de Juny de 2016, és fruit del treball realitzat des d’inicis 

del curs 2015 fins a finals de Juny de 2016. En un inici, Mars Oddity va néixer com a 

projecte de final d’assignatura a tercer de Comunicació Audiovisual, a l’assignatura de 

Taller de Guionatge i Disseny d’Interactius. L’interès que va generar en tot l’equip el fet 

de treballar amb un nou format narratiu, com és el del còmic interactiu, va fer que 

reprenguéssim aquest projecte fins arribar al punt en el que ens trobem actualment, on 

presentem un projecte interactiu com a treball de fi de grau, que està programat i 

dissenyat parcialment (el tercer capítol dels sis que formen Mars Oddity) però amb una 

trama ideada en la seva totalitat. 

A nivell individual, el grup de treball ha tingut uns rols establerts des del principi, tot i 

que hi ha aspectes del projecte que han estat completament grupals, com és el guionatge 

i tractament de la història, o la ideació de l’storyboard del tercer capítol de Mars Oddity, 

capítol que serveix com a primer tast del que aquest còmic interactiu pretén ser. 

D’aquests rols individuals destaquem: el departament de producció i màrqueting a 

càrrec d’Ana Mar López, el departament de programació i tècnic a càrrec de Roser 

Pruaño, el departament sonor i musical a càrrec d’Eric Sueiro i el departament artístic i 

visual a càrrec de Pilar Villanueva. 

Al llarg de les següents pàgines farem un repàs de tota la feina feta en tots els àmbits de 

creació que requereix un còmic interactiu de les característiques de Mars Oddity: des 

del guió (tractament i diàlegs), al disseny artístic (storyboard, lineart i dibuix 

pròpiament), al disseny sonor (composició, producció musical, efectes de so i recerca de 

sons), així com la programació de tot això per fer-ho funcional en navegador web i, per 

últim, la producció que hi ha al darrere d’aquests mesos i que ha coordinat tots els 

àmbits i departaments de Mars Oddity. 
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1. Sinopsi 

Després de sis anys de terraformar i colonitzar Mart, Lupe García i Yun Lao estan a 

punt d’arribar al planeta vermell com la tercera expedició d’astronautes de l’Agència 

Internacional Espacial (ISA). Però saben ben poc de la situació perillosa en la que 

s’estan endinsant... 

Anteriorment a l’arribada dels nostres protagonistes, els científics, biòlegs i enginyers 

del projecte M-LISA han descobert un nou bacteri, que confirma l’existència de vida 

extraterrestre i que, a més a més, té unes propietats biològiques mai vistes. Danae, nom 

amb que la van batejar, és capaç de generar oxigen per sí mateixa, el que genera un gran 

interès en el seu estudi, però que també té el seu revers negatiu al posar-se en joc altres 

interessos dels tripulants. Mica en mica, l’avarícia d’alguns fa que comencin a sorgir 

tensions en l’equip de treball, deixant una situació desoladora a l’arribada de Lupe 

Garcia i Yun Lao, que hauran de resoldre els problemes causats per la tripulació i 

continuar endavant sigui com sigui. 

1.1. Logline 

Mars Oddity és un còmic interactiu fet en HTML5 que narra les desventures de dos 

astronautes en una base marciana i la fosca història que s’amaga al seu darrere. 

Actualment es troba en fase de desenvolupament i només es pot llegir una part del tercer 

capítol dels sis que conformen la història completa, que estarà disponible en català, 

castellà i anglès. 
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2. Guió 

2.1. Personatges 

A Mars Oddity hi ha tres generacions d’astronautes que conviuen alhora en les diferents 

bases que la ISA ha construït a Mart al llarg dels anys. Anem a veure breument qui són 

aquests personatges, d’on provenen i quin paper tenen en la trama de Mars Oddity. 

2.1.1. Tercera generació 

 Lupe García  

Coprotagonista de Mars Oddity. Enginyera 

aeronàutica i de formació militar d’origen argentí. Té 

31 anys. Líder per naturalesa i amb molt respecte per 

la jerarquia. En Yun és el seu gran recolzament 

emocional i al llarg de la trama aquesta relació es 

veurà debilitada per la nefasta evolució dels 

esdeveniments. Va perdre la seva mare de ben jove el 

dia del seu aniversari i això li ha ocasionat un trauma 

infantil important. 

 Yun Lao 

Coprotagonista de Mars Oddity. Biòleg taiwanès de 28 

anys. Prové d’una família adinerada del Taiwan. És 

fred amb les relacions humanes i molt independent i 

solitari, tot i que amb la Lupe té una relació d’amistat 

molt estreta. És pragmàtic i ordenat en la seva feina i es 

capfica molt en la biologia i les seves investigacions. 

La vida l’obliga a prendre la fatal decisió d’acabar amb 

la vida d’una companya i això el trastoca profundament 

fent que la seva relació amb Lupe comenci a trontollar. 
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2.1.2. Segona generació 

 Wang-Mu Si 

Enginyera aeroespacial d’origen xinès amb 51 anys 

d’edat. És una dama de ferro, és ferma amb les seves 

decisions i no tolera les injustícies. Freda en les relacions 

humanes, la seva debilitat és la seva companya Alyssa 

Carsson, a qui tracta com una filla. És l’encarregada de 

fer arribar a la ISA totes les investigacions i avenços que 

es facin a Mart, fet que la situa en una posició important 

de l’equip. 

 Gabriel Beaumont 

Xenobiòleg d’origen francès de 29 anys. Home 

d’accions i de conviccions fermes, el seu objectiu a 

Mart es trobar la manera de fer sobreviure espècies de 

plantes terrestres sota condicions extremes i, en certa 

manera, ho aconseguirà. Té una relació sentimental molt 

forta amb Rashida Jones, xenobiòloga de la primera 

generació, i sent una apatia molt gran pel comandant de 

l’expedició Clarke Collins. Gabriel mor a causa d’una 

infecció, generada per un bacteri marciana, que el farà 

convertir-se en una amenaça per l’equip. 

 Alyssa Carsson 

Tripulant més jove de l’expedició. Amb només 20 anys 

ha aconseguit anar a Mart sent enginyera electrònica 

nord-americana. La seva funció primordial es ser la 

community manager del projecte, sent així la cara 

pública i l’encarregada de portar un blog i pujar vídeos 

a la xarxa de les investigacions. És molt dependent i té 

un vincle molt gran amb Wang-Mu Si, a qui tracta com 

la seva mare. 
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2.1.3. Primera generació 

 Clarke Collins 

Principal antagonista de la trama. Té 42 anys i és físic i 

enginyer mecànic. És el comandant de l’expedició i qui 

prendrà gran part de les decisions importants, fins i tot, 

algunes que no agradaran a tot l’equip, fet que generarà 

tensions importants. L’aïllament a Mart ha fet que les 

seves tendències obsessives i autoritàries s’hagin vist 

agreujades, convertint-lo en un personatge generador de 

conflictes. 

 Rashida Jones 

Xenobiòloga de 27 anys i musulmana, és un 

personatge amb grans conviccions religioses. És una 

persona molt perspicaç i valenta, no tindrà cap mena 

de por a enfrontar-se a Clarke Collins quan sigui 

necessari. Amb l’arribada de la segona generació 

d’astronautes a Mart començarà una relació 

sentimental amb Gabriel Beaumont. Juntament amb 

ell, portarà les investigacions sobre la nova espècie 

descoberta al planeta vermell. 

 Piotr Klimuk 

Geòleg rús de 38 anys. Extrovertit i rialler per sobre 

de tot, és el tripulant que engrescarà a la resta de 

l’equip en el ple aïllament planetari que viuen. És el 

personatge maleït de l’expedició ja que mor a causa 

d’una infecció provocada per la seva pròpia curiositat, 

al continuar d’amagat una investigació amb una nova 

bactèria descoberta quan la resta de l’equip no era 

conscient de les seves accions. Yun Lao descobreix el 

seu cadàver sota la sorra a l’aterrar a Mart. 
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2.2. Arbre trama 

Narrativament, Mars Oddity té una estructura poc ortodoxa. Aprofitant que partíem 

d’un mitjà no convencional i amb àmplies possibilitats d’interactivitat, vam prendre la 

decisió de fer una estructura narrativa que s’identifiqués amb l’esperit dramàtic que hi 

havia al darrere.  

El nostre objectiu era crear una història de ciència ficció que donés molta importància a 

les relacions humanes i com aquestes van canviant en funció dels esdeveniments que 

succeeixen en els punts àlgids de la història. És per això que vam trobar necessari 

buscar una manera de fer arribar al lector aquesta diferenciació de subjectivitats dels 

personatges protagonistes. Per aquest motiu ens vam decidir per una narrativa en 

paral·lel, que acompanyés als protagonistes Lupe Garcia i Yun Lao per separat, i a la 

vegada hi haguessin moments on s’ajuntessin ambdós camins i visions de la història. 

La narració en paral·lel ens serveix, doncs, per explicar els dos punts de vista dels 

personatges, les dues versions d’una mateixa història, amb les conseqüències narratives 

que això té pels personatges i pels lectors. Per una part, el desconeixement parcial del 

que està vivint en Yun pel seu compte farà que la Lupe comenci a sospitar d’ell, i a la 

inversa. L’aventura que viurà la Lupe serà diferent de la d’en Yun. Aquesta bifurcació 

de camins dels personatges farà que comencin a néixer les diferències, que es veuran 

agreujades en els moments en que es retrobin. L’aïllament marcià i la solitud dels 

personatges farà que la mentalitat amb la que arriben al planeta vermell no sigui la 

mateixa al cap d’un temps i això serà font de conflictes, sobretot al retrobar-se i retreu-

re’s la veracitat de les seves paraules. 

De cara al lector això té una importància clau, ja que no serà el mateix decidir veure la 

història de la Lupe que la d’en Yun. A nivell de perspectives, cada personatge tindrà la 

seva pròpia visió i versió dels mateixos fets de la història, i aquestes versions estaran 

sota la mirada completament subjectiva dels protagonistes. Així doncs, una acció d’en 

Yun en la línia temporal de la Lupe podrà tenir diferent rebuda per part del lector que si 

ho fa a través de la línia temporal d’en Yun.  

Els protagonistes es separen al final del primer capítol a causa d’una inesperada 

tempesta de sorra marciana i, en conseqüència, només es podran contactar a través del 
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seu intercomunicador (anomenat “habbek”). Aquestes comunicacions es donaran 

puntualment al llarg de la història i permetran al lector veure com avança l’altra trama 

mentre segueix una de les dues. Cal destacar, que un cop escollit l’itinerari d’un dels 

dos personatges no es podrà saltar a l’altra línia instantàniament, sinó que els lectors 

hauran de visitar en ordre capítol per capítol de cada personatge. 

Aquest aspecte de l’arbre trama de Mars Oddity genera un conflicte molt interessant 

entre el que sap l’usuari i el que no sap. A través de la narració paral·lela juguem amb el 

que s’ensenya i el que no, el que en certa manera anima als lectors a consultar les dues 

línies narratives del còmic, per així poder abastar tot l’univers narratiu en la seva 

complexitat. En realitat, ambdues parts tenen sentit per sí mateixes i no requereixen de 

la lectura de les aventures de l’altre protagonista tot i que, al conèixer les dues, els 

usuaris tindran una visió global de la història molt més acurada i que els permetrà 

aclarir molt millor quins són els problemes reals dels tripulants del projecte M-LISA i 

les decisions que han pres per quins motius les han pres. 

A Mars Oddity creiem haver aprofitat les possibilitats que dóna la navegació interactiva 

del mitjà per a crear una història basada en narracions paral·leles, situades en diferents 

plans però que formen part d’una mateixa trama conjunta. Hem estat capaços de crear 

una història que es construeix a través de bifurcacions narratives, que seran claus a 

l’hora de recrear els laberints mentals plens de dubtes que tenen els protagonistes al cap 

i que pretenem que traspassin a les ments dels nostres lectors virtuals. 
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2.3. Arc narratiu 

   

Accediu a l’esquema en gran a 

través d’aquest codi QR. 
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2.3.1. Primer acte 

Pròleg: Es presenta l’univers de Mars Oddity. Posem en context al lector en l’espai i el 

temps en que succeeix la història. S’explica que en un futur no molt llunyà, una 

tripulació de la ISA (International Space Agency) s’embarcarà per primer cop en un 

viatge d’un any a Mart per colonitzar el planeta. 

Capítol 1: Ja fa anys que es va establir la primera 

base marciana i la tercera tripulació està de camí. 

Es presenten als dos personatges protagonistes, la 

Lupe García i en Yun Lao, i els seu món quotidià 

d’astronauta. És quan aterren a Mart que esdevé el 

detonant: una massa de fum espès, semblant a una 

tempesta de sorra, els separa. És el primer conflicte 

amb el que s’enfronten els protagonistes. És també 

en aquest punt quan les línies narratives se separen. 

El detonant té com a conseqüència el primer punt 

de gir. Es aquí quan cadascun ha de decidir què 

fer. La Lupe es queda buscant a en Yun, però se li 

acaba l’oxigen i decideix anar fins a la base 

principal. En arribar, totes les entrades estan tancades. Quan el seu oxigen està a punt 

d’acabar-se, una explosió procedent de dins la base la deixa inconscient. Només 

aconsegueix veure com unes persones l’arrosseguen a dins. 

Per altra banda, en Yun segueix a una figura que sembla la Lupe. Però un cop han sortit 

fora de la fumarada, cau per un barranc i s’adona que està sol. Quan aconsegueix sortir 

del cràter es troba un cadàver d’un dels antics tripulants, en Piotr Klimuk. 
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2.3.2. Segon acte 

Capítol 2: La Lupe es desperta dins la base. No sap qui l’ha portat allà ni què hi fa. Per 

fi es pot posar en contacte amb en Yun, que li explica que ha trobat el cadàver d’en 

Piotr. Abans de que pugui explicar res més, apareixen en Clarke Collins i la Wang-Mu 

Si. Són els que han rescatat a la Lupe, però es comporten d’una manera molt estranya. 

Aleshores és quan apareixen els primers obstacles: per una banda en Collins es 

comporta de manera sospitosa, i per altra banda apareix un fum estrany que fa tenir 

al·lucinacions a la Lupe i a la Wang-Mu. 

Per la part d’en Yun, aconsegueix arribar a una base annexa a un jaciment. Aconsegueix 

posar-se en contacte amb la Lupe, que la posa al dia i coneix a en Collins i a la Wang-

Mu i el seu estrany comportament. Un cop acabada la conversa i sabent que la Lupe està 

sana i estalvia, visita el jaciment. Allà es troba documents que parlen de “Danae” i 

descobreix una plantació de tomaqueres gegants. Després d’investigar, veu que els 

nivells d’oxigen són similars als de la terra i decideix treure’s el casc, però comença a 

tenir al·lucinacions amb el cadàver d’en Piotr  i un ratolí que el porta fins a l’entrada 

d’un laboratori. 

Capítol 3: En aquest episodi, la Lupe descobreix la pertorbadora ment d’en Collins i, 

juntament amb la Wang-Mu, intentaran alliberar-se d’ell en varies ocasions. El risc 

augmenta: Collins està disposat a acabar amb elles i alhora retorna el fum misteriós que 

els vigila de ben aprop. Lupe es separa de Wang-Mu, mentre intenten fugir d’en Collins 

i es troba amb l’Alyssa, que estava empresonada a la sala de vigilància. Des d’allà 

veuen com en Collins mata a la Wang-Mu, és acorralat pel fum i surt a l’atmosfera de 

Mart sense el vestit adequat. Aquesta seqüència és el midpoint de la Lupe, no hi ha 

marxa enrere, han de sortir d’allà. 

En Yun, seguint el ratolí, entra dins el laboratori adjacent al jaciment. Allà dins es troba 

la sala com si algú hi hagués estat recentment, però tot està cobert amb una fina capa de 

pols. Curiós, remena i rebusca en els documents firmats per Rashida Jones, trobant 

arxius sobre un bacteri, Danae, que produeix oxigen però que, testejat en ratolins, fa que 

embogeixin. En un ordinador, troba una sèrie de diaris en vídeo on apareix Rashida 

narrant els experiments duts a terme amb Piotr, qui es va injectar el bacteri. Els diaris 

revelen que la situació es va tornar cada vegada pitjor, amb la mort de Piotr, de Gabriel i 
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en Collins amenaçant-la i tancant-la a una sala adjacent perquè trobés un antídot pel 

bacteri. 

Yun, guiat per uns estranys sorolls, entra a la sala adjacent i troba a Rashida en un estat 

molt precari, famèlica i infectada pel bacteri. Yun intenta ajudar-la, però Rashida li 

demana que la mati. Si Yun decideix matar-la per pietat, la Rashida morirà de forma 

ràpida. Si Yun no la mata, la Rashida és suïcidarà i serà una mort molt violenta. En 

ambdós casos, del cos de la Rashida sorgirà un fum que entrarà en el cos del Yun i 

l’infectarà. Aquest és el low point d’en Yun, la pèrdua de la Rashida anuncia una futura 

tragèdia… 

Capítol 4: La Lupe i l’Alyssa enterren el cos de la Wang-Mu. Després de tot el que ha 

passat, tenen temps per reflexionar tot el què ha passat. Aquest capítol és la lluna de 

mel. Apareixen nous personatges i es desenvolupen les subtrames. En aquesta ocasió, 

l’Alyssa li explica a la Lupe com les tensions entre els membres de la missió M-LISA 

van créixer a causa d’un combustible descobert per Piotr i com Collins volia endur-se 

els mèrits del descobriment. 

En Yun, en canvi, després de ser infectat té un estrany viatge psicodèlic que reflexa les 

seves vertaderes pors: la soledat, la seva relació amb la Lupe i la seva infecció del 

bacteri que el fa tornar boig. Finalment, Yun vomita les pastilles que s’havia pres com a 

aparent intent de suïcidi fallit i decideix retornar amb la Lupe, malgrat que li ha 

d’amagar que està infectat i que pot ser perillós per a ella. 

Al final d’aquest capítol, en Yun i la Lupe es reuneixen, cadascun amb la càrrega del 

que ha patit quan estaven separats. 
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Esbós del retrobament d’en Yun i la Lupe. El lector veuria una de les dues imatges  

segons el personatge escollit inicialment. 

Capítol 5: Un cop reunits la Lupe i en Yun, acompanyats de l’Alyssa, decideixen que 

han de retornar a la terra amb l’ajuda del nou combustible descobert, però primer l’han 

de trobar. Durant la cerca, en Yun ha d’amagar la seva infecció de la Lupe i la mort de 

la Rashida. L’Alyssa reconeix immediatament el seu estrany comportament i avisa a la 

Lupe, però ella confia en en Yun i li hagués dit res si estigués infectat. Però ràpidament 

s’adona de la seva inusual actitud i interroga a en Yun, però ell esquiva totes les 

preguntes fins que finalment, la Lupe li dóna un cop per cridar-li l’atenció. En Yun perd 

la raó per culpa de la infecció i es retorna escanyant a la Lupe. Quan torna en si i 

s’adona del mal que li està fent, surt corrents atemorit. 

Aquest és el worst of the worst pels protagonistes, la descoberta de la traïció d’en Yun 

i la nova separació és el segon punt de gir. 
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2.3.3. Tercer acte 

Capítol 6: La Lupe i l’Alyssa decideixen continuar endavant amb el pla, malgrat l’estat 

d’en Yun. Aconsegueixen arribar fins al combustible i la Lupe descobreix que és la 

mateixa substància que Danae: un bacteri maliciós, però no tenen cap més remei que 

emportar-se-la, ja que és l’única manera de tornar a la Terra. 

En Yun, horroritzat pel seu comportament, es troba amb en Collins, segueix amb vida 

però té els mateixos símptomes que ell. Yun no vol saber res d’ell, però Collins li 

ofereix un antídot que els salvaria a tots a canvi de col·laborar amb ell per recuperar els 

bidons de Danae. Abans que Yun pugui dir res, veuen com Lupe i Alyssa carreguen els 

bidons en un rover, llestes per marxar. Collins agafa a en Yun amb força i el porta fora 

de la base. Poden respirar a causa de la infecció. 

Collins es col·loca amb en Yun davant del 

rover i amenaça amb matar-lo si la Lupe no li 

dóna el combustible. La Lupe no sap fins a 

quin punt és real, però baixa per negociar. La 

tensió entre en Collins i la Lupe augmenta fins 

que es barallen a cops de puny. Quan sembla 

que la Lupe està guanyant, Collins l’ataca a 

traïció i l’estaborneix. En Yun intenta fer 

quelcom, però el fum misteriós torna aparèixer 

i s’adelanta, enfrontant-se amb en Collins. Per 

primera vegada veiem que és en Gabriel Beaumont, antic tripulant. Depenent de si 

anteriorment en Yun a matat o no a la Rashida, en Collins o la Lupe acabaran matant en 

Gabriel. La baralla acaba, finalment, amb en Yun assestant el cop final a en Collins, 

matant-lo per totes. 

Yun agafa a la Lupe i, juntament amb l’Alyssa, marxen fins a la nau.  Però a la nau, la 

Lupe veu que en Yun està massa infectat per tornar i se li oposen dues idees 

contradictòries: està infectat, l’ha traïda i per tant es mereix quedar-se a Mart o, tot i 

estar infectat, és el seu company i amic i no es mereix morir sol a Mart. El temps 

d’enlairar-se s’apropa i la Lupe ha de decidir... 
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Aquest és el vertader clímax de la seqüència. Si la Lupe decideix salvar a en Yun, es 

reuniran en una abraçada i, encara que el viatge sigui precari, estaran junts. Si decideix 

deixar-lo a Mart, en Yun ho entendrà i, mentre s’enlaira la nau la Lupe plorarà mentre 

deixa enrere al seu company. 

Recreació del moment en què la Lupe decideix salvar en Yun. Està infectat, l’infectarà 

a ella també? Es tornarà boig com en Collins? 

Epíleg: Hi ha dues resolucions de la història segons la decisió presa en el clímax. Si es 

salva en Yun, un cop la nau aterra a la Terra, els treballadors de la ISA rescaten a la 

Lupe i a l’Alyssa. Estan malnodrides però sanes i estalvies. Però quan van a treure en 

Yun, la Lupe els hi diu que no ho facin però se sent un crit, ja és massa tard... 

Si no es salva en Yun, després d’arribar a la Terra, la Lupe i l’Alyssa estan en una roda 

de premsa, cansades demanen que les deixin en pau. La Lupe mira a la càmera i veiem 

que té els ulls triangulars, està infectada. 
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2.4. Tercer capítol 

Vam decidir desenvolupar el tercer capítol de Mars Oddity. L’elecció de fer-ho amb un 

capítol de la meitat del relat va estar motivada, sobretot, pel fet que ens endinsàvem en 

un nou format amb els ulls embenats ja que així, tindríem una oportunitat per explorar 

els mecanismes dels que disposàvem sense cap tipus de limitació narrativa i amb la 

intenció d’utilitzar tot el que hem après produint el tercer capítol de cara a la posterior 

producció de la resta del còmic de Mars Oddity. 

2.4.1. Sinopsi 

Lupe descobrirà la veritat que s’amaga darrere del seu comandant Collins, qui planeja 

des de fa temps fer-se amb el control absolut del projecte M-LISA i prescindir de la 

resta de companys sota amenaces o utilitzant força física. Mentrestant, en Yun farà 

descobriments importants al jaciment geològic de l’expedició relacionats amb una nova 

bactèria marciana que és capaç de sobreviure en les condicions extremes del planeta 

vermell, a la vegada que es trobarà amb una Rashida Jones moribunda i molt malmesa 

pel temps que ha estat en contacte amb aquest bacteri marcià, ja que havia estat la 

biòloga encarregada d’estudiar el nou ésser viu. 

2.4.2. Elements narratius del tercer capítol 

En aquest capítol succeeixen fets molt importants 

que influiran en els capítols posteriors, especialment 

en com canviarà la relació d’amistat entre Lupe i 

Yun. El més significatiu és que en Yun, quan es 

troba amb la biòloga Rashida Jones, es veurà obligat 

a decidir entre acabar amb la vida d’aquesta o negar-

se a fer-ho. Totes dues decisions, que les prendrà 

l’usuari i que també tindran un efecte posterior en el 

sisè capítol, tindran el mateix resultat. Rashida 

morirà i al morir el seu cos desprendrà un fum nociu 

que entrarà dins el cos d’en Yun, fent que aquest 

quedi també infectat pel mateix bacteri que ha 

acabat amb la biòloga, i això farà que en Yun 
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amagui a la Lupe que ha quedat infectat i que la Rashida ha mort degut a la seva acció o 

inacció. 

Això per la banda d’en Yun. En relació a la Lupe, la protagonista comprova en primera 

persona que en Clarke Collins, qui en un principi s’havia mostrat amable i com a 

benefactor, en realitat és tot el contrari i porta temps maquinant com posar-se en contra 

de tot l’equip i fer-se amb el control de tot. Després d’una breu trucada amb en Yun a 

través del habbek, la situació es tornarà tensa i tant ella com la tripulant Wang-Mu (qui 

l’acompanya des del principi del segon capítol) fugiran d’en Collins després de deixar-

lo estabornit. En el camí de fugida la Lupe perdrà el rastre de la Wang-Mu i s’amagarà 

en un habitacle, passant desapercebuda d’un enfadat Collins i del que sembla ser una 

massa de fum que el persegueix per tota la base. Lupe, en estat de shock, començarà a 

sentir una música que la portarà fins al davant d’una porta darrere la qual es troba 

Alyssa Carsson, la tripulant més jove del M-LISA. Per casualitat, Alyssa i Lupe toparan 

amb unes càmeres de seguretat que tenen accés a tots els racons de la base, les quals 

utilitzaran per trobar en Collins i malauradament es trobaran amb una escena en la qual 

Collins es topa amb Wang-Mu i la mata sanguinàriament davant la càmera. En un últim 

moment, en Collins serà engolit per la mateixa massa de fum que el perseguia pel 

passadís, de la qual apareixerà una figura fosca que li arrencarà un braç. Collins, cridant 

de dolor, fuig com pot i fa un forat a la lona de l’habitacle en el que es troba i 

desapareix en mig de la descompressió instantània a la que es sotmesa la sala. 

 

 

 

 

 

 

Accediu a l’annex de guió a través d’aquest codi QR, hi  

trobareu el tractament complet, les fitxes de personatges 

i el guió del capítol 3. 
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3. Disseny interactiu 

3.1. Esquema de navegació 

           

Visualitzeu millor l’esquema en 

aquest codi QR. 
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3.2. Model narratiu interactiu 

Mars Oddity és essencialment una història interactiva que segueix un model narratiu en 

paral·lel, en què transcorren dues històries simultàniament que s’aniran separant i 

ajuntant a mesura que avança la història. En ocasions el lector haurà de prendre 

decisions que repercutiran en algun altre moment de la trama. En aquesta primera fase 

de desenvolupament, només hem inclòs dos moments de decisió, ja que en un inici 

plantejàvem fer tot el còmic sencer i vèiem molt complicat poder fer tota la imbricació 

d’històries, sobretot a nivell tècnic. Una de les decisions serà “falsa” ja que canviarà un 

element de la història però no la modificarà, i l’altra decisió si serà determinant, ja que 

canviarà quin és el final de la història. 

Per una altra banda, teníem la por que al idear moltes variants diferents, la història es 

diluís i perdés consistència, donant com a resultat que es tornés menys interessant per 

l’usuari. Hem optat per fer dues històries ben fetes i tancades, però molt diferents. 

Preferim que l’atractiu principal del còmic estigui en com es pot formar una visió 

diferent depenent el punt de vista del personatge amb el que segueixes l’aventura i com 

alhora totes dues històries formen part del mateix univers i ajuden a entendre què està 

passant a Mart. Juguem amb “allò que la Lupe sap i què en Yun no sap”, que en última 

instància es trasllada a allò que l’usuari sap o no sap. 

3.3. Disseny d’interfície 

Una bona interfície per Mars Oddity és essencial per poder permetre als usuaris l’accés 

als diversos elements del còmic, com són els capítols del còmic o les opcions. Volíem 

que la interfície estigués integrada dins la narrativa de la història que volem explicar i 

que no fos només un punt d’accés als continguts. Es per això que la idea de que la 

interfície inicial fos la cabina de pilotatge d’una nau espacial, en concret la que porten 

els protagonistes en el primer capítol. 

La interfície inicial no apareixeria fins acabar de veure el pròleg, que serveix com a 

introducció del còmic interactiu. L’usuari pot accedir a diversos apartats a través de les 

pantalles que apareixen en el tauler de controls de la nau. En fer clic a qualsevol opció, 

apareixerà una pantalla hologràfica al centre, ressemblant a la que es fa servir per als 

habbeks (els intercomunicadors que utilitzen els protagonistes). 
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L’opció central, i la més gran de totes, és la de Començar/Continuar. Com el seu nom 

indica, aquest botó  té dues opcions: la primera inicia la història si és la primera vegada 

que llegeixes el còmic. La segona et porta al menú de capítols, mostrant-te els capítols 

llegits de la línia temporal d’en Yun i de la Lupe i per quin et vas quedar. Alhora, aquest 

menú et permet accedir als capítols que l’usuari ja ha llegit i al posterior un cop 

finalitzats. No obstant, l’usuari no podrà saltar a qualsevol capítol a través de les dues 

línies temporals, sinó que haurà de llegir progressivament cada línia, sense saltar-se 

detalls. Això és degut a que volem incentivar que l’usuari es centri en llegir primer la 

història d’un personatge i així tenir el mateix coneixement i tenir una visió particular de 

les decisions personals que pren al llarg de la història. Per exemple, si l’usuari ha arribat 

fins al capítol 3 de la Lupe, no podrà accedir al capítol 3 d’en Yun si abans no ha llegit 

els altres capítols d’en Yun. 

A l’esquerra de la interfície trobem els botons de informació i opcions. Informació 

permet a l’usuari conèixer més sobre la història de Mars Oddity, amb una breu sinopsi 

del còmic, i conèixer els autors. Opcions dóna als usuaris eines per configurar el volum 

de la música del còmic i l’opció de reiniciar la història des de zero. Aquesta opció farà 

que s’esborri tot el progrés de la història i està destinada als usuaris que ja s’hagin llegit 

la història per complet però vulguin rellegir-la prenent diferents decisions que alteren el 

transcurs de la trama. Més endavant, també tenim l’objectiu d’incloure la configuració 

del volum dels efectes i l’elecció de la llengua del còmic. 

A la part dreta, hi ha dos botons més. Fites porta a un recull d’ous de pasqua que es 

poden trobar al llarg del còmic. Aquesta estratègia de gamificació incentiva a l’usuari a 

llegir-se amb detall el còmic i tornar-lo a llegir vàries vegades per trobar tots els ítems 

amagats i poder obtenir més informació “secreta” del projecte. I per últim Xarxes 

Socials, com el nom bé indica, és un recull de d’enllaços a les diferents xarxes socials 

del projecte Mars Oddity. 

No volíem que la interfície inicial fos només un punt de connexió entre els diversos 

continguts, també volíem que acompanyés la història. D’aquesta manera vam proposar 

la idea que, a mesura que la trama avancés, s’afegissin diferents elements que 

reflectissin el que estava passant en la línia de cada personatge. Per exemple, incloure 

una fotografia conjunta d’en Yun i la Lupe que, a mesura que la seva relació es posa en 

perill, en la fotografia es van separant o tenen diferent expressió facial. També col·locar 
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objectes representatius dels dos personatges, com records del seu poble natal, plantes 

per a en Yun, insígnies militars per la Lupe, etc. 

Dins el còmic, hem volgut que la interfície afavoreixi la immersió dins la història. Per 

aquesta raó, el còmic ocupa l’espai principal de la pàgina i el menú s’ha situat en unes 

barres superior i inferior que només apareixen quan s’apropa el cursor i desapareixen 

quan no es fan servir. A la part dreta de la barra superior del menú trobem el control del 

volum principal, mentre que a la barra inferior, les xarxes socials estan a la dreta i 

l’accés al menú principal és a l’esquerra. 

Arribar fins aquest model d’interfície va suposar treballar amb diferents idees i fer 

diversos tests d’usuari per valorar i escollir quina era la millor opció. Entre elles, un dels 

principals temes a discussió va ser la interfície dins el còmic. Es va debatre si el menú 

havia d’estar visible en un marge o que flotés per sobre el còmic. Per aquesta raó, es van 

desenvolupar dos prototips i es va dur a terme el primer test d’usuaris. En ell es va 

arribar a la conclusió què, amb marge el menú era molt més visible i entenedor, però el 

flotant incidia menys en la lectura del còmic. Després de fer recerca d’altres projectes 

interactius, com al webdoc “Amb Títol” de Neus Ballús, vam decidir que un model amb 

barres que apareixen i desapareixen seria perfecte per al nostre webcòmic.  

A l’apartat referent a la programació (el sisè d’aquesta memòria) trobareu el procés de 

test d’usuaris més desenvolupat i també les diferents versions per les que va passar la 

interfície fins arribar al model actual. 

 

   

Imatge de la interfície del menú inicial.  
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3.4. Dispositius d’interactivitat 

3.4.1 Scroll 

En el model inicial que vam idear a tercer de carrera es contemplava passar de vinyeta 

fent click aleatòriament on fos. Vam comprovar que aquest dispositiu no acabava de 

funcionar i vam decidir trobar una nova manera de fer la lectura del còmic més còmoda 

fent ús de l’scroll. 

En un moment inicial van sorgir dues propostes molt interessants respecte el concepte 

de l’scroll. Una d’elles era fer que l’scroll actués com a control de l’espai-temps, 

impossibilitant la seva lectura cap enrere ja que les vinyetes es buidaven de personatges 

i bafarades al tornar-les a revisitar. Vam descartar la idea perquè generava molta 

confusió. 

Una altra proposta que ens agradaria haver dut a terme era fer que en les vinyetes 

anteriors aparegués un fum que impossibilités la lectura del còmic, però que es pogués 

dissipar fent rollover sobre ell. Vam descartar-ho finalment perquè no acabava d’estar 

justificar per la narrativa i també per la dificultat que implicava programar-ho.  

Al final vam acabar optant per l’scroll com a principal iniciador dels canvis i 

animacions entre vinyetes, sense incloure cap altre element i, de fet, sense fer-lo visible, 

ja que desapareix la barra d’scroll lateral. 

Creiem que l’scroll és un dispositiu bastant interioritzat i utilitzat per l’usuari, i que ens 

estalvia haver de donar gaire explicacions que trenquin amb la història. Cal tenir en 

compte, però, que les animacions que aquest scroll genera no succeeixen de dalt a baix 

com és el funcionament comú de l’scroll, sino que recorda al mecanisme del swipe dels 

smartphones, servint senzillament com a eina per avançar en la narració. Pot tenir 

diverses funcions, ja que pot moure vinyetes, animar-les, fer-les desaparèixer… 

bàsicament actua com a iniciador de gran part de les coses que succeeixen en pantalla, 

sempre i quan no hi hagi un element clicable que interfereixi en la successió habitual 

amb scroll. 

No obstant, com vam poder comprovar en proves d’usuari posteriors, sembla que l’ús 

de l’scroll no queda tan clar si no hi ha com a mínim a l’inici del còmic una petita 

animació que exemplifiqui l’ús de l’scroll com a eina principal de lectura. És per aquest 
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motiu que la interfície de lectura del còmic compta amb una petita icona animada a la 

banda dreta inferior de la pantalla que representa un ratolí, al què se li il·lumina o bé 

l’scroll o bé el botó esquerre quan s’ha de fer clic, o apareix una creu quan l’usuari ha 

d’esperar a que una determinada animació acabi. 

 

A la cantonada inferior dreta es troba la icona que il·lustra la utilització de l’scroll per fer el canvi de 

vinyetes. 

3.4.2 Clic 

Les ocasions en que l’usuari haurà de fer click sobretot són presents en moments en que 

volem que l’usuari faci un descobriment (il·luminant o bé un objecte o bé un lloc), o 

quan volem que l’usuari incideixi de forma directa en una de les accions que fan els 

protagonistes del còmic, resultant en una major assimilació i participant d’allò que fa el 

protagonista que han escollit. També hi hauran petits moments lúdics en què l’usuari 

haurà de resoldre un petit enigma per continuar endavant. 

 

En aquesta escena del tercer capítol l’usuari activa la trucada del habbek a través del click. 
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3.4.3 Rollover 

El rollover pot tenir diverses funcions al llarg del còmic; per una banda, pot servir per 

revelar elements ocults que serveixen per fer avançar la història, però també pot mostrar 

que hi ha quelcom clicable ocult, que afegiria una fita al menú inicial, on es poden 

descobrir detalls addicionals de la història i de la creació del còmic interactiu.  

 

 

La utilització del rollover descobreix la imatge de sota. En Yun i la Lupe han estat soterrats sota la 

tempesta de sorra i l’usuari podrà escollir amb qui continua la història fent click. 

 

 

 

 
Podeu accedir a la demo de Mars Oddity 

a través d’aquest codi QR. 

 



                                                                                      Mars Oddity – Treball de Fi de Grau 2016 

 

24 
 

4. Direcció artística 

4.1. Disseny d’storyboard  

El desenvolupament de l’storyboard comença un cop tancat el guió del capítol a 

desenvolupar (en el nostre cas, el tercer), primer la part de la Lupe i després la d’en 

Yun. L’objectiu de crear un storyboard és estudiar i definir les visuals de la història. En 

el nostre cas, també havíem d’incloure la interactivitat i per això vam haver de pensar en 

un format que fos fàcil de treballar, reproduir i discutir els aspectes interactius del nostre 

còmic.  

És per aquesta raó que vam decidir fer l’storyboard en paper, utilitzant dos elements 

essencials: Una llibreta de dimensions allargades, molt semblants al que seria la 

interfície de la pantalla, i Post-It’s de diferents dimensions, que farien la funció dels 

elements que apareixen en la interfície com són les vinyetes, les bafarades, etc. Els Post-

It’s ens permetien recrear de manera manual i fàcilment la interactivitat del projecte a 

través de moviments, de superposició, simular gifs, animacions, transicions, alhora que 

treballàvem l’aspecte visual del còmic. El que em fet, en el fons, és un mock-up en 

paper del nostre projecte. 

Durant la creació de l’storyboard, s’ha tingut en compte des del primer moment 

l’essència interactiva del còmic. Es per això que la distribució i la forma de les vinyetes 

han estat molt pensades i treballades en aquesta fase de la preproducció. Un element que 

no vam tenir en compte fins començar l’storyboard va ser el canvi de pàgina del còmic. 

Al ser un còmic interactiu, volíem jugar amb les possibilitats que ens ofereix l’infinite 

canvas dins el marc digital, però alhora lligar-ho a la història que volíem explicar. Per 

traslladar aquesta idea al format analògic del paper, vam haver de decidir en quin 

moment es passava de pàgina (dins l’storyboard) o es “netejava” la pàgina (digital). Per 

tal de tenir una consistència i estil marcat, van tenir en compte a l’hora de “passar 

pàgina” el canvi d’espais; el canvi d’accions, i el canvi d’objectius dels personatges. 

D’aquesta manera, les vinyetes es superposen en una mateixa pàgina fins que esdevé un 

d’aquests elements i es fa un “rentat” de vinyetes i es torna a començar. 

Un dels inconvenients que ens vam trobar va ser que això provocava alguns espais en 

buit injustificats que alteraven tant l’estètica com la història, per això un dels reptes que 
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ens va sorgir va ser plantejar-nos com fer aquests canvis tenint en compte tots dos 

aspectes, que va estar present fins a la programació final del capítol. 

Mentre es creava l’storyboard en paper, es duia a terme el desglossament tècnic del 

capítol, on es documentava tot el que s’havia treballat (tipus de pla, personatges, 

accions, diàlegs, interactivitat, efectes sonors o ambients), alhora que es detallaven certs 

aspectes que no es podien visualitzar en l’storyboard de paper, com són els tempos, la 

música i els sons. Tant l’storyboard com el desglossament tècnic ens han servit com a 

base i guia per crear el projecte final. 

 

 

Les imatges superiors són la primer versió de les pàgines 15 i 16 fetes en paper, i les inferiors 

són el resultat final. 

Trobem certes diferències estructurals i d’estils entre l’storyboard de la Lupe i el d’en 

Yun. El desenvolupament de la part de la Lupe va ser el nostre primer contacte amb el 

format del còmic interactiu. Es per això que a l’hora de treballar-ho ens adheríem més al 

format de còmic europeu: vinyetes rectangulars, més quadriculat i lineal. La 

interactivitat es basava en el canvi de vinyetes. A mesura que ens anem familiaritzant 

amb el nou format i l’acció i tensió de la història va en crescendo, aquest treball més 

formal es va desconfigurant, deixant veure una estètica més atrevida, jugant amb formes 

de vinyeta abstractes, desordenades, superposades, etc. 
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Aquest canvi veu el seu punt àlgid amb la part d’en Yun, quan ja estàvem més 

familiaritzats amb el format i l’àmplia gamma de possibilitats que ofereix. Podríem dir 

que el seu tractament té un punt més experimental que el de la Lupe. La seva trama té 

un punt més observacional i de mirada interior, que ens ha permès ser més atrevits 

alhora de plantejar-nos l’storyboard i el tipus d’interaccions que hi succeirien.  

 

Un exemple d’interactivitat:  la recreació d’un escritori d’ordinador on pots navegar. 

Un cop finalitzat l’storyboard en paper, la Pilar es va encarregar de redibuixar-lo de 

manera més detallada en format digital. El procediment va ser semblant al storyboard de 

paper: es va tenir en compte els diferents elements que composaven una vinyeta i la 

seva interactivitat. L’storyboard digital consisteix en un arxiu de Photoshop dividit en 

diferents carpetes, cada una d’elles corresponent a una pàgina del capítol. Dins, es 

subdividia en diferents vinyetes i cada una en diferents elements que la composaven 

(fons, personatge, bafarada...). 

Aquesta fase ens ha permès, amb l’ajuda del tractament, acabar de detallar certs 

aspectes que no estaven en el prototip físic com, per exemple, replantejar plans o 

reestructurar pàgines que entorpeixen la lectura i millorar-les per tal de que s’adeqüin a 

l’estètica i narrativa plantejades originalment. Això és degut a que l’storyboard en 

digital s’aproxima més al format final, i hem pogut veure aspectes que en la versió en 

paper no haguéssim apreciat.  
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En la primera versió de la pàgina 4 ens vam adonar que les vinyetes creaven una forma massa simètrica i 

antiestètica. Per això vam decidir re-estructurar-lo. Per una banda vam superposar les noves vinyetes amb 

les de la pàgina anterior, i les vam col·locar en una mateixa línia. En el segon cas, la pàgina 5, vam veure 

que hi havia una falta de ràcord en la posició dels personatges i, al canviar-los de posició, es va haver de 

re-estructurar la pàgina de nou. 

Alhora, es crea una nomenclatura per tal de 

facilitar el diàleg entre els diferents agents de la 

producció durant el muntatge i la programació del 

còmic interactiu. Així doncs, cada element del 

projecte photoshop està anomenat seguint un patró 

prèviament establert. 

Exemple de nomenclatura de la primera pàgina de Mars 

Oddity. En els annexes es pot trobar la guia per nombrar  

cada element. 

  

Accediu a l’annex de direcció artística, on podreu veure 

l’storyboard en paper i en digital i les imatges del tercer 

capítol, entre altres documents. 
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4.2. Disseny de personatges 

Abans de la concepció de la història de Mars Oddity, va sorgir la idea d’un grup de 

personatges divers convivint  junts a Mart, amb diferents afinitats i adversitats. Al ser 

una història coral, ens vam plantejar, en primer lloc crear un cast basat en la diversitat, 

tant de sexe com d’origen. Això ens va permetre, no només crear personatges de trets 

distintius entre ells a nivell estètic, sinó també amb una clara intenció de crear un 

projecte amb representació inclusiva sociocultural en una història futurista semi-realista, 

ja que projectes com Mars One o Journey to Mars pretenen que la colònia marciana 

estigui composta per gent de diferents orígens culturals, religiosos, ètnics i de llocs ben 

diversos del món. 

En el dibuix, s’ha buscat una diferenciació estètica més enllà de les ètnies dels 

personatges. S’ha treballat amb les formes bàsiques per tal de definir els personatges, tot 

tenint en compte la seva personalitat i la seva trama al llarg de la història que es volia 

explicar. Les formes bàsiques tenen una capacitat de transmetre descripcions dels 

personatges a primera vista, ja que, culturalment tenen associats uns valors i 

percepcions a elles i que es transmeten a la persona, en aquest cas, de la qual forma part.  

 

Cada personatge de Mars Oddity té una forma de cara diferent que acompanya 

(o contradiu) la seva personalitat. 

La cara de la Lupe és una combinació entre un quadrat i un triangle invertit. La forma 

quadrada aporta certa duresa i disciplina, mentre que la forma triangular dota a la Lupe 

d’una personalitat positiva, acompanyada per la forma dels ulls somrient. Per altra 

banda, en Yun té cara ovalada, que transmet certa tendresa i empatia, però que xoca 

amb la duresa i fredor dels seus ulls mig tancats i saltons. 
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En Collins té cara de forma rectangular, que genera respecte, duresa i estabilitat. En 

canvi, al llarg de la història descobrim que en Collins és una persona molt inestable. 

Passa el mateix amb la Wang-Mu, amb forma quadrada que aporta certa rectitud i 

fredor, però que té un lligam sentimental molt fort amb Alyssa. 

La silueta dels personatges també ha sigut simplificada per diverses raons: la primera es 

per dotar-li de trets més distintius i siguin fàcils d’identificar a través de la silueta i la 

segona per facilitar la continuïtat de ràcord en el dibuix, ja que s’ha de dibuixar els 

mateixos personatges moltes vegades i cal evitar la falta de consistència en el dibuix. 

 

En general, els cabells s’han simplificat, com el de la Lupe i la Wang-Mu, s’han exagerat les faccions per 

donar-els-hi tocs més distintius, com el nas d’en Yun, i fins i tot s’han canviat per complet els 

personatges, com en Piotr. 

 

També s’ha tingut en compte els colors. En la demo del tercer capítol podem veure com 

cada un dels personatges és representat per els tres colors primaris: la Lupe és blava, la 

Wang Mu vermella i en Collins verd. 
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Els colors base utilitzats en el còmic. Com es pot observar, cada personatge representa 

un dels color primari. 

4.3. Estètica i tractament 

Per desenvolupar Mars Oddity calia buscar una estètica que, en primer lloc, acompanyés 

la història i el tema del còmic, que també fos fàcilment modificable i compatible amb la 

programació i la interacció, i, per últim, que es pogués desenvolupar en un període curt 

de temps. 

Amb aquests tres punts en ment es va decidir crear l’estètica de Mars Oddity, barrejant 

tècniques de còmic tradicional, com és l’entitat de les línies, i de l’animació, com la 

tècnica del cell-shading. Per una banda, les línies o lineart ens permeten delimitar cada 

element i facilitar el seu us en la programació, mentre que el cell-shading permet crear 

un colorejat i volum de forma eficient i efectiva. Alhora, se li ha volgut donar una 

estètica de color determinada segons l’espai i la situació dramàtica. En la part 

desenvolupada, es pot veure els usos de tons blavosos, ja que és una seqüència fosca, de 

tensió. 

 

La llum que emet el habbek ajuda a remarcar les expressions dels personatges. 
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La tècnica utilitzada és la següent: cada personatge té uns colors determinats (incloses 

les ombres), que s’utilitzen com a base del dibuix. Un cop pintant amb les ombres, es 

duu a terme la integració de la imatge, fer que tots els elements tinguin la mateixa 

il·luminació i sensació. Per això es fa ús de diferents gradients superposats als colors. 

Gradients de tonalitats blavoses en cas de les escenes fosques, groguencs/ataronjats per 

casos d’exteriors, etc. Aquest gradients serveixen com a base de la il·luminació i permet 

afegir més detalls si és necessari. D’aquesta manera es crea una certa mecanització del 

procés de pintat. 

 

Les tres fases principals en la creació del còmic:  

1- el lineart, 2- el color base i 3- la integració. 

4.4. Art promocional i Fanzine 

L’art promocional té una estètica una mica diferent a la del còmic en sí. Es tracta de 

crear les imatges com a il·lustracions i és per això que estan realitzades amb una tècnica 

més pictòrica. Al ser elements independents que no depenen de la programació, ens 

permet elaborar més els detalls, utilitzant diversos pinzells i tècniques i textures. Alhora, 

aquestes il·lustracions serveixen com a elements promocionals i han de crear un impacte 

i unes expectatives del còmic. Es per això que es l’art manté una semblança estètica 

amb el còmic, mantenint els colors, les tonalitats i els linearts. 

Pel que fa a la història de Danae: la preqüel·la de Mars Oddity, inclosa en el fanzine 

Mars oddity I altres històries, s’ha volgut reproduir l’estètica utilitzada en el còmic 
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digital, però en blanc i negre i pel format de paper. Per això, al contrari que el còmic 

web, s’ha desenvolupat el projecte amb materials analògics, passant-los després al 

digital per afegir les trames i els ombrejats, procés similar al dels gradients per crear la 

il·luminació i les sensacions. 

 

Exemples de vinyeta del la historieta Danae. A l’esquerra hi ha la primera 

pàgina, el descobriment de Danae, i a la dreta la vuitena, en Piotr infectat pel bacteri. 

4.5. Referents 

El principal referent gràfic de Mars Oddity és el dibuixant Junji Ito, en concret la seva 

obra Hellstar Remina, que va inspirar el desenvolupament del nostre còmic interactiu. 

Ito relata històries de terror a través de temes tant diversos com espirals, falles o 

planetes monstruosos. Els seus personatges estan dotats de molta expressivitat gràcies a 

l’ús que fa de les línies. La repetició de línies per crear entramats i ombres en el rostre 

dels personatges els aporta volum i a la vegada una certa desfiguració de les seves 

expressions, que recorden al Crit de Munch.  
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Imatges del còmic Tomie de Junji Ito. L´ús de les línies per expressar 

desolació o per representar l’horror d’una cara desfigurada. 

Per Mars Oddity, s’ha optat a simplificar l’ús de les línies, no per donar-li volum als 

personatges (ja que es fa servir el color), sinó per acompanyar les emocions dels 

personatges. Es molt recurrent veure línies sota els ulls dels personatges, que denoten 

cansament, por, sorpresa, depenent de la situació en la que es trobin. Altres artistes que 

han inspirat l’estil de dibuix són Minetaro Mochizuki i, fins i tot, Moebius. 

Pel que fa el color, Moebius també és un clar referent en l’ús de gammes de colors en 

gradients per crear diferents atmosferes. 

 

 

Moebius juga amb subtils gradients de la mateixa gamma cromàtica per donar volum. 

A més, també juga amb els colors complementaris per ressaltar figures. Si l’entorn és 

blau, els colors taronges i grocs ressaltaran més dins l’escena i la vista es dirigirà cap a 

ell. En Mars Oddity s’ha fet quelcom semblant, també ajudat de la il·luminació. 

Mars Oddity també beu de l’estil de colorejat de les sèries i pel·lícules d’animació: el 

cell-shading, que també s’ha exportat en altres àmbits com el dels còmics i els 

videojocs. 
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5. Disseny sonor 

Al tractar-se d’un còmic interactiu ideat per navegador, el disseny de tot el que succeeix 

“a fora” de la pantalla té una rellevància clau a l’hora de generar una experiència 

immersiva dels sentits dels usuaris i també de donar feedback a l’usuari a l’hora 

d’interactuar amb els elements del còmic, ja siguin diegètics o extradiegètics.  

En aquest sentit, l’Eric Sueiro s’ha encarregat de fer un disseny sonor i una banda 

sonora per Mars Oddity que anés en la línia estilística i narrativa del còmic, és a dir, 

generar uns paisatges sonors que aconseguissin transmetre aquesta sensació d’aïllament 

dels personatges en el planeta vermell, on cada cop es senten més solitaris i comencen a 

sospitar els uns dels altres irremeiablement. 

5.1. Procés compositiu 

A l’hora de fer front al repte que suposava crear una banda sonora per un nou format 

com és el del còmic web, vam decidir que el que era més adient era partir d’un 

plantejament clàssic (bàsicament fer cançons amb una estructura, dinàmiques i 

sonoritats determinades) per a després fer el procés invers, deconstruir el camí 

recorregut, i anar desvestint cada cançó per parts i seleccionar les que millor encaixaven 

a cada moment del capítol que hem realitzat.  

Així doncs, el procés va ser el següent: un cop tancats el tractament del guió de Mars 

Oddity, escrit el tercer capítol, amb storyboard inclòs, vam delimitar quines eren les 

línies generals que seguia la història i vam buscar l’enfocament que les cançons havien 

de tenir per a cada temàtica concreta. Si el personatge d’en Collins seguia un recorregut 

en el que inicialment es mostrava com un personatge líder fort que no amaga res i amb 

les idees clares, per després resultar tot el contrari, la seva cançó havia de reflectir això. 

Aquest mateix procés és el que s’ha aplicat en totes les altres cançons i paisatges sonors, 

com en la cançó “Melancholia / Solitude”, on una melodia lleugera de teclat avança 

cada cop a moments més foscos per al final donar una sensació de “happy ending” i 

alhora de crispació intrínseca. Aquesta cançó en concret pretén il·lustrar la relació 

d’amistat entre els dos protagonistes Yun i Lupe i com aquesta evoluciona i degenera a 

través del còmic. 

A més a més de cançons que pertanyen a personatges o trames en concret, també hi ha 

cançons que il·lustren espais de Mars Oddity concrets, com “Red Dungeon”, que forma 
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part del moment en que Yun arriba al jaciment geològic de l’expedició i es troba amb la 

nova forma de vida extraterrestre, o “Danae Overdose”, que fa referència a com el 

bacteri “Danae” es va introduint en el cos d’en Yun i el va transformant poc a poc. Tot i 

que també hi ha alguna llicència, com el cas de “Discomancer”, que és una cançó que 

només apareix al principi del còmic (en el primer capítol) i que pertany al suposat grup 

fictici preferit de la Lupe, que s’anomenen com la cançó, i que fa embogir d’èxtasi a la 

protagonista. 

5.2. Producció musical 

A nivell de producció musical els recursos han estat en alguns aspectes limitats, és per 

això que moltes de les tries que s’han fet han anat en la direcció d’aconseguir la màxima 

qualitat amb la precarietat dels mitjans dels que disposàvem. Per exemple, gran part dels 

instruments que han estat enregistrats són electrònics (bateries electròniques i diferents 

tipus de sintetitzadors, majoritàriament), ja que no requereixen d’una infraestructura 

massa costosa per a poder enregistrar-los satisfactòriament. Les bateries electròniques, 

per exemple, s’han enregistrat en MIDI a través del software Logic, amb una llibreria de 

sons MIDI que simulava una falsa bateria acústica, aconseguint així un so molt 80s que 

funcionava perfectament amb la sonoritat del projecte. Cal destacar també que tota la 

gravació i mescla de les cançons s’ha fet amb Pro Tools. 

Al no disposar de microfonia de bona qualitat hem intentat enregistrar en viu el menys 

possible. Únicament s’han enregistrat amb micròfon les guitarres elèctriques, amb un 

Shure SM58 que es va modificar traient la part superior del micròfon per a convertir-lo 

en direccional i poder enregistrar el so de l’amplificador millor. Els baixos en canvi han 

estat gravats directament per línia en la targeta de so i sense amplificar. 

A nivell d’efectes, el baix (un Vox Phantom) el vam gravar normalment amb fuzz 

(distorsió), ja que donava una sonoritat semblant als 8 bits (a  l’estil d’alguns videojocs 

retro). Per aconseguir el so de la guitarra (una Fender Mustang) s’han utilitzat més 

efectes, entre ells hi ha pedals de chorus, delay, reverb i fuzz. Per últim, el sintetitzador 

que hem utilitzat per aconseguir tots els sons de les cançons és un microKORG, ja sigui 

combinant diferents tipus de delays, phasers i també arpeggiator’s (efecte que fa que el 

propi teclat divideixi rítmicament les notes dels acords que estàs tocant). 
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Fotografies de l’equip utilitzat en l’enregistrament de la banda sonora de Mars Oddity:  

1) Fender Mustang 65 / 2) Vox Phantom / 3) microKORG / 4) FX: Reverb, Delay, Chorus, Fuzz. 

 

5.3. Sons de galeria 

Per al disseny sonor de Mars Oddity també hem utilitzat sons de galeria, posteriorment 

modificats a través del software Pro Tools. Tots els ambients sonors i els efectes de so 

(sFX) han estat obtinguts de la pàgina web http://freesound.org/, comunitat 

col·laborativa que porta activa des de l’Abril de 2005 i on tots els usuaris poden pujar 

els seus sons per a compartir amb els altres a través de llicències Creative Commons. 

Normalment hem aprofitat sons d’aquest portal i els he retallat, loopejat en alguns 

casos, reequalitzat (per tal d’obtenir efectes sonors que no fossin massa molestos per 

http://freesound.org/
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l’oïda en alguns casos), afegit reverberacions i/o ecos… tots els canvis s’han fet amb la 

intenció de donar una sonoritat àmplia a les escenes i un aire esgarrifador, per a generar 

l’ambient de malestar que està contínuament present en les bases humanes de Mart. 

5.4. Reptes amb la interactivitat 

Com ja hem dit, un dels aspectes més importants a l’hora de fer el disseny sonor i 

musical de Mars Oddity és tenir en compte que, al tractar-se d’un nou format i un mitjà 

interactiu, tota la part sonora ha d’anar en concordança i ha de respondre d’alguna 

forma a la interactivitat inherent que es reclama a l’usuari. És per això que, a nivell de 

banda sonora, la tria del “loop” ha estat decisiva. 

Tant en el procés de composició de les cançons, com en el de desfer el camí recorregut i 

deconstruir-les, he tingut present en tot moment que les músiques que apareguessin al 

còmic havien de fer-ho loopejades, de tal manera que l’usuari tingués l’experiència que 

la imatge i  el so avancen a la vegada, perfectament sincronitzats. Per tant, havien de ser 

paisatges rítmics i melòdics amb una certa estabilitat i d’una durada no massa extensa, 

ja que l’usuari a través de la seva acció fa que les vinyetes canviïn i també fa que les 

músiques vagin canviant, vagin apareixent i desapareixent. A través del loop 

s’aconsegueix aquest efecte de perfecta sincronia i també s’afegeix la possibilitat de 

poder afegir més o menys capes sonores segons ho requereixi el moment narratiu (això 

també és possible gràcies a la gravació per pistes que he fet amb Pro Tools).  

Per exemple, en moments de tensió dels personatges amb en Collins, un loop es canvia 

per un altre amb el canvi de vinyeta, i aquest nou loop incorpora una secció rítmica 

nova que abans no hi era. També hem utilitzat això per donar l’efecte contrari, que una 

situació que a priori semblava de perill per la presència de la música, de sobte 

esdevingui tranquil·litzadora per l’absència de la mateixa; o que un moment de tensió 

màxima vingui finalitzat per un silenci musical i un efecte de so potent (com succeeix 

quan s’enfronten Wang-Mu i Lupe amb Collins al capítol 3 i la situació es resol 

utilitzant la força física). 

Un altre dels reptes que hi havia amb aquest plantejament sonor era fer que el contrast 

entre els moments on hi havia música i efectes de so o ambients pròpiament no sobtés 

massa a l’usuari i que això quedés justificat per les accions dels personatges a la vegada 

que enriquien d’una altra manera el còmic i el que estava succeint en pantalla. En el cas 
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del còmic interactiu la música no té el mateix paper ni fa la mateixa funció que fa al 

cinema, on normalment va caminant per sota de la imatge en moviment i apareix en 

determinats moments per a remarcar-los, sinó que en aquest nou format, la presència del 

so és molt més clara i té més visibilitat, no queda tant amagada com en el cinema o la 

televisió i això fa que s’hagi d’utilitzar el so d’una manera més manierista o barroca, per 

anomenar-ho d’alguna forma, fent que la sensació d’immersió dels usuaris es pugui 

perdre en alguns moments però donant a la vegada la possibilitat de jugar molt amb els 

límits del què es pot fer i el què no es pot fer amb una banda sonora. 

5.5. Referents 

A nivell general, ens hem fixat molt en la utilització que es fa de la banda sonora i la 

superposició d’aquesta amb els diferents ambients i efectes sonors a NAWLZ 

(webcòmic de temàtica cyberpunk de l’any 2008 realitzat per Stu Campbell). En aquest 

còmic interactiu hi ha multitud de músiques que es solapen, desapareixen i apareixen 

contínuament. No obstant, aconsegueixen que l’usuari no tingui una sensació de 

sobrecàrrega d’informació i que quedi perfectament integrat el disseny sonor amb la 

història, que va en la mateixa direcció al ser un relat completament esbojarrat i que 

viatja pels racons de la ment del psicòtic protagonista. De cara al disseny sonor de Mars 

Oddity hem fet un apropament a aquest plantejament sonor i l’hem adaptat, en una 

versió més lleugera però amb la mateixa voluntat de generar ambients incòmodes i de 

crispació. També ens hem fixat en la manera en que incorporen els ambients sonors i els 

efectes del so en concordança amb l’aparició de les vinyetes i accions dels personatges, 

fent que la incongruència narrativa no s’imposi també a nivell sonor, sinó que tot tingui 

una certa coherència dins el caos que proposa NAWLZ. 

A nivell de sonoritats, hem tingut com a referència grups i discos contemporanis però 

també d’altres èpoques. El primer de tots ha estat el disc de The Cure de l’any 1989 

“Disintegration”, que sobretot hem pres com a referència a l’hora del so que tenen les 

guitarres, que són molt 80s i utilitzen molt les reverberacions, ecos i l’efecte chorus. A 

nivell conceptual, la música psicodèlica i experimental ha tingut un paper força 

important, ja que el treball fet a Mars Oddity ha estat instrumental en la seva totalitat i, 

en aquests gèneres musicals, la veu té poca rellevància en comparació amb la 

instrumentació o la creació d’ambients i paisatges sonors amb els instruments. En 

aquest sentit, el disc de 2014 de Damaged Bug que porta per nom “Hubba Hubba” ha 
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estat important, sobretot per la utilització de bateries electròniques i seqüenciades 

juntament amb sintetitzadors antics en contrast amb sons propis del rock, com són les 

guitarres elèctriques. Si investiguem en grups i discos de més recorregut, el krautrock 

(rock psicodèlic alemany de la dècada dels ‘70) ha estat en les nostres ments al voler 

crear paisatges sonors amb instruments sense la necessitat que hi hagués sempre una 

melodia predominant, sinó que es creés més aviat una sensació sonora en l’oient. De la 

fornada de grups del krautrock en destaquem dos, com són Can i Neu!, màxims 

exponents del gènere i que van experimentar musicalment contínuament al llarg de la 

seva carrera. 

 

    

The Cure - Disintegration (1989) / Damaged Bug - Hubba Hubba (2014) / Can - Tago Mago (1971) 

 

 

 

 

 

 

  

Accés a l’annex de Disseny sonor, on trobareu les 

demos, els loops, el disseny sonor del capítol 3 i la 

banda sonora de Mars Oddity. 

, el 
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6. Programació 

A continuació farem un repàs de quins han estat els passos que ha seguit l’encarregada 

de la programació de Mars Oddity, Roser Pruaño, per tal de donar vida a les escenes i 

accions plantejades a través de la implementació a nivell tècnic. 

6.1. Mockups de la interfície 

El primer de tot que es va fer en aquest àmbit va ser trobar quina era la millor interfície 

per al nostre webcòmic. Això es va fer a través de mockups, és a dir, maquetes 

programables d’interfícies per tal de testejar quina funcionava millor per les necessitats 

de Mars Oddity. 

En primer lloc vam definir dos dissenys amb l’ajuda de l’eina de software Balsamiq. A 

continuació mostrem les pantalles principals de tots dos dissenys: 

   

Diferents versions de disseny d’interfície per Mars Oddity. 

El primer d’aquests dos aposta per la immersió de l’usuari en el còmic, minimitzant al 

màxim els aspectes informatius del webcòmic (amb les possibilitats que oferia 

Balsamiq) per a potenciar d’aquesta manera una visualitat que trenqui la barrera entre el 

còmic allotjat a la web i l’usuari lector a l’altra banda de la pantalla, sense perdre de 

vista en cap moment la interfície i buscant així potenciar l’aspecte psicològic dels 

personatges que planteja el còmic constantment. El segon disseny, en canvi, apostava 

per la facilitat a l’hora d’utilitzar el webcòmic. Vam pensar en obtenir un disseny on fos 

preferent la comoditat abans que la immersió per a poder trobar el límit entre una 

interfície intuïtiva i una sobrecarregada d’informació. La millor manera de descobrir 

això era fent un test amb usuaris reals, per a poder determinar el punt intermedi què 

millor s’adaptava al nostre projecte. 
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Més exemples de les diferències entre el primer disseny i el segon, aquest cop amb vinyetes dins el 

capítol. 

6.2. Primer test amb usuaris 

Per a poder avaluar tots dos dissenys vam reservar el HackLab de la Universitat 

Pompeu Fabra, situat a la primera planta de la Biblioteca del Campus de la 

Comunicació de Poblenou. Vam fer les proves amb 7 usuaris un primer dia, de 16:00h a 

20:00h de la tarda, i posteriorment ho vam fer amb tres persones més per tal d’obtenir 

més resultats. Es van fer el mateix número de proves amb un disseny i l’altre, per tal de 

garantir la fiabilitat del test. 

En aquestes sessions s’introduïa als usuaris el projecte i se’ls explicitava de quina 

naturalesa era la prova que havien de realitzar: únicament havien de fer unes tasques 

que nosaltres els hi aniríem demanant i que estaven relacionades amb diferents 

funcionalitats de la interfície i també aspectes relacionats amb la lectura del còmic, 

disposició dels botons, colors, immersió i grau de satisfacció amb la interfície. 

Els resultats que vam obtenir d’aquest primer test amb usuaris van fer que ens 

decantéssim pel primer disseny, el que era més immersiu, ja que vam trobar que els hi 

agradava més i que els resultats, en general, eren més positius amb aquest prototip. La 

lectura de les vinyetes era més còmode i entenedora i aquest era un dels aspectes que 

buscàvem potenciar amb el nostre còmic. 

6.3. Implementació a nivell tècnic 

Anem a veure quines han estat les eines que s’han utilitzat per elaborar tot el material i 

el codi implementat. En primer lloc, hem utilitzat la plataforma de desenvolupament 

col·laboratiu GitHub, que permetia facilitar la part tècnica del projecte, ja que podíem 
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ràpidament tornar a un codi anterior i treballar de manera paral·lela en diferents mòduls 

sense dependre de la finalització dels altres. Aquesta plataforma es basa en el control de 

versions Git, que permet tenir diferents versions del codi. GitHub ha estat utilitzada per 

tots els integrants de Mars Oddity a l’hora d’implementar el material definitiu del còmic 

en el repositori i proporcionar els arxius de configuració necessaris per a la seva 

incorporació en el còmic. Una altra aplicació que hem utilitzat, que també es basa en 

Git, és SourceTree, que utilitza el núvol i que, a diferència de GitHub, permet obtenir un 

acabat més polit del codi per a generar interaccions més intuïtives i aconseguides.  

 

Interfície de SourceTree amb algunes tasques realitzades. 

6.4. Llenguatges de programació 

En relació als llenguatges de programació que hem utilitzat en Mars Oddity, ens hem 

familiaritzat amb una eina relativament nova com és l’HTML5. La nostra primera idea 

era produïr Mars Oddity en Adobe Flash, sobretot per haver treballat abans amb aquest 

software i perquè podíem animar i dibuixar de forma independent, però la poca 

practicitat que sembla que tindrà Flash en els propers anys va fer que ens replantegéssim 

això i que ens decantéssim per una altra eina de software com és l’HTML5.  

No tot van ser males notícies, perquè el que sí que ens permetia HTML5 i que no 

haguéssim valorat amb Flash, és el fet de poder crear l’animació des de zero, sense cap 

tipus de pas previ i havent de pensar què és el que necessitàvem, què volíem fer i com 

havia de programar-se això. En certa manera, hem fet un descobriment de les 

mecàniques de creació d’un còmic interactiu, i això és un valor afegit a l’aprenentatge 

que hem fet molt important. Treballar a través de l’HTML ens ha permès generar una 
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interactivitat que no està subjecta a bases i mecanismes preestablerts, sinó que ha estat 

com pintar un quadre: nosaltres teníem el llenç i les pintures i només ens calia el dibuix, 

que al cap i a la fi ha estat el codi en el nostre projecte. 

Ara bé, hi ha altres llenguatges de programació que hem utilitzat, com és JavaScript. 

JavaScript és un llenguatge interpretat i utilitzat avui en dia pels navegadors web a 

l’hora d’afegir funcionalitat en els clients i poder tenir així llocs web dinàmics. A través 

d’aquest llenguatge hem creat elements de l’HTML que s’integren al fitxer indicat 

durant la lectura del webcòmic. A més a més, tota la funcionalitat aplicada a la imatge, 

audio o control del webcòmic queda guardada en el client, en el cas del servidor local.  

L’altre llenguatge que ha estat en joc ha estat el CSS. Aquest tercer llenguatge ens ha 

permès donar estils als elements HTML per a definir la presentació dels documents a 

mostrar. A través del CSS pretenem crear un responsive design més endavant, per a 

poder adaptar el còmic a diferents resolucions sense que això afecti massa a la 

disposició de les vinyetes i esdeveniments del còmic. 

Per últim, cal destacar la importància de la utilització de llibreries, que hem trobat útils 

pel projecte i que hem hagut de reutilitzar i adaptar per a poder crear alguns efectes de 

la demo presentada. Algunes d’aquestes llibreries són Jquery (organització i maneig 

dels elements HTML), ScrollMagic (aspectes relacionats amb la utilització de l’scroll) i 

Howler (per a l’audio). El més important d’aquest tres és l’ScrollMagic ja que realment 

és la clau del funcionament del projecte al permetre utilitzar l’scroll com a mètode de 

control mitjançant la creació d’esdeveniments que es van succeint a mesura que fas 

scroll. A més a més, permeten la possibilitat de crear dinamisme en la web. 

6.5. Test amb usuaris del tercer capítol 

El 3 de Juny de 2016 vam dur a terme un test amb usuaris amb la demo de Mars Oddity. 

El test va tenir lloc a unes aules que pertanyen al Campus de la Comunicació de la 

Universitat Pompeu Fabra, situat al barri de Poblenou. Les proves les van realitzar 15 

usuaris en una franja de 15 minuts, en la que es demanava als usuaris fer un llistat de 

tasques amb el prototip del còmic, acompanyat d’un qüestionari posterior per a avaluar 

l’experiència. Aquestes eren les tasques que es van proposar: 

1. Baixi el volum de la música 

2. Entri al perfil de facebook de Mars Oddity 
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3. Entri al primer capítol d’en Yun 

4. Torni a la pantalla principal 

5. Entri al tercer capítol de la Lupe 

6. Pugi el volum de la música 

7. Llegeixi el còmic fins que no pugui avançar més 

8. Localitzi els botons de xarxes socials 

9. Torni a la pantalla principal 

10. Esborri el progrés de lectura del còmic 

En relació al qüestionari posterior, es va fer digitalitzat a través de l’eina Google Docs, 

per tal de comptabilitzar millor les respostes dels usuaris i poder fer una valoració del 

test acurada. Entre les qüestions i aspectes que es demanava als usuaris que avaluessin 

hi havia preguntes relacionades amb la visualització del còmic, l’organització, 

l’aprenentatge i la valoració general que feia de l’experiència així com dades personals 

(edat, sexe, coneixement informàtic i hàbit de lectura de còmics). 

 

Aspecte general del qüestionari. 

6.6. Resultat del test 

A nivell general, ens hem trobat que la àmplia majoria dels usuaris que han testejat la 

demo de Mars Oddity eren dones de 21 anys amb un coneixement informàtic mitjà-alt. 

A nivell d’hàbit en la lectura de còmics les respostes han estat força variades, des 

d’usuaris que ho feien amb freqüència a usuaris que no ho feien mai. 

En relació amb la dificultat de lectura per part dels usuaris podem afirmar que, amb les 

respostes que han donat, han trobat la lectura entenedora i estèticament i sonorament 
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agradable i plaent. De la mateixa manera, han trobat que la interfície (aspecte i botons) 

és en gran mesura idònia i que no distreu del que està succeint en pantalla. 

L’aspecte que més dubtes ens generava abans de fer el test d’usuaris, i que vam veure 

que havíem de millorar posteriorment, era el d’utilitzar l’scroll per a fer canviar les 

vinyetes i avançar. Al test vam comprovar que no tothom va entendre fàcilment que ho 

havia de fer d’aquesta manera o si havia de fer click o roll-over. Per aquest mateix 

motiu vam decidir implementar en la nostra demo una icona a la cantonada inferior 

dreta per a indicar a l’usuari quin tipus d’interacció se li demana, en aquest cas, fer 

scroll. També, mirant al futur, hem decidit implementar un breu tutorial en el pròleg per 

a que això s’entengui al començar Mars Oddity i que l’ajuda quedi en un segon pla quan 

l’usuari comença a llegir el primer capítol. De tal manera que només apareixeran 

aquestes icones informatives quan l’usuari tingui dubtes de l’acció que s’ha de fer per 

avançar. 

Valorem molt positivament els resultats obtinguts al test d’usuaris i tenim en ment 

realitzar altres sessions de test un cop tinguem programat el primer capítol de Mars 

Oddity i haguem pogut implementar moltes de les funcionalitats que tenim plantejades 

al llarg dels capítols. 

 

Gràfics amb algunes de les respostes dels usuaris. 

  

Accediu al resultat del test d’usuari a través 

d’aquest codi QR. 
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7. Producció 

7.1. Calendarització 
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7. 2. Evolució del projecte 

A l’hora de realitzar Mars Oddity la calendarització ha estat essencial ja que, tractant-se 

d’un projecte amb membres especialitzats en múltiples disciplines que depenen unes 

d’altres, els processos no podien avançar si no estaven resoltes certes necessitats. Des 

del principi vam tenir molt clar que si volíem arribar a abastir quelcom mínimament 

funcional (una demo) requeriria un gran esforç i dedicació per part de tots.  

En un inici volíem fer únicament dos capítols, el primer i el tercer. A suggerència dels 

tutors del projecte, vam començar pel tercer, ja que ens permetria adquirir l’experiència 

necessària per fer un primer capítol prou atractiu com perquè hi hagués potencials 

usuaris. 

Teníem al nostre favor el fet que el projecte es va iniciar en una anterior assignatura de 

la carrera, d’on va sorgir la idea i on es va començar a delimitar què es volia fer en 

aquest còmic interactiu. D’aquesta feina ja feta en vam aprofitar gran part dels 

personatges i algunes de les trames principals. No obstant, al haver passat algun temps 

des d’aquella primera redacció i prenent certa distància, ens vam adonar que el guió 

flaquejava en moltes ocasions, i que requeria una gran revisió. Es per aquest mateix 

motiu que vam dedicar gran part del primer trimestre a, entre tots, redissenyar tot el 

tractament del còmic, on es delineen els punts principals de la trama, i a definir millor 

els protagonistes, per tal de poder entendre’ls i fer que els seus actes fossin conseqüents 

amb la seva forma de ser.  

A la meitat de l’etapa de guionització, cap a l’octubre, s’incorpora a nosaltres la Roser 

Pruaño, enginyera informàtica, peça indispensable al nostre equip. La Roser va 

demostrar des d’un inici la seva intenció de no només ajudar-nos amb el codi, sinó 

també d’implicar-se en la part creativa del projecte per la part que li pertocava, i és per 

aquest motiu que en algunes ocasions la Roser va participar en la creació del guio i 

l’storyboard, aportant la seva visió tècnica i aclarint dubtes sobre la realització de certes 

animacions/interaccions que no sabíem si eren possibles.  

És un cop s’incorpora la Roser també quan decidim revisar la proposta d’interfície que 

tenia l’anterior disseny del còmic interactiu. Decidim que no ens interessa mantenir 

l’inventari, ja que proporciona un element de videojoc que no ens interessa i al que 

tampoc se li treu tant de suc. Simplifiquem la interfície, incorporant el canvi de vinyetes 
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amb scroll en comptes de amb clic, i elaborant una interfície inicial que tingués 5 

apartats: botó d’inici de lectura, ajustos, xarxes socials i fites (achievements). Es va 

realitzar un primer mockup de la interfície i es van fer proves d’usuari per testejar la 

seva eficàcia. 

Cap a principis de desembre teníem un tractament que crèiem pràcticament tancat. Just 

en aquell moment, des de la Facultat se’ns va oferir la possibilitat de participar en uns 

tallers de guió de l’SGAE juntament amb altres estudiants que feien TFG de guió, i vam 

decidir aprofitar-lo per perfilar algunes trames que no quedaven del tot ben tancades. 

Aquests tallers van suposar un petit retràs en el nostre calendari, ja que no estaven 

previstos des d’un bon inici, però els valorem molt positivament ja que ens van fer 

adonar-nos dels punts on la nostra història flaquejava i, amb l’ajut d’en Marc Crehuet 

(guionista de Pop Ràpid, entre d’altres) i les opinions dels altres estudiants, vam poder 

reescriure-la amb arguments molt més convincents. Aquest procés s’allarga fins 

principis de gener, que és quan acabem de perfilar els guions literaris de les dues parts 

(Yun i Lupe). Veient la quantitat de temps que ens quedava, decidim replantejar la 

quantitat de feina que farem; fer dos capítols és massa ambiciós, i reduïm només a un. A 

partir de llavors i fins finals de març, ens vam dedicar al disseny de l’storyboard del 

tercer capítol del còmic.  

En aquest moment ens vam enfrontar a una dificultat, i era la de poder dissenyar el 

moviment de les vinyetes i els canvis que aquestes patirien en un format “analògic” i 

còmode. Com explicàvem anteriorment a l’apartat de disseny, la millor solució va 

resultar fer servir post-it’s i una llibreta que tenia un format semblant a la pantalla, ja 

que ens facilitava poder-los moure per la “interfície” (llibreta) i simular el que volíem 

aconseguir a la pantalla. A la vegada que el dissenyàvem, vam crear una taula que 

anomenem “desglossament” on vam anotar en diverses columnes els diferents sons, 

animacions, moviments, diferenciant les vinyetes de les bafarades amb un codi molt 

simple que posteriorment es va demostrar inefectiu. 

Vam dissenyar en primer lloc la part de la Lupe i, mentre fèiem la part en paper d’en 

Yun, vam anar avançant la digitalització de l’storyboard la part de la Lupe, per tal que 

fos més clar a l’hora de fer els dibuixos definitius. En aquest moment valorem de nou la 

quantitat de feina que ens quedava, i decidim només avançar amb la part de la Lupe, i 

deixar la d’en Yun en aquesta fase de conceptualització. 
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A partir de la finalització d’aquests dos processos d’ideació (guionatge i storyboard), 

s’inicia una etapa de treball autònom de cadascun dels equips (art, so i programació), 

amb reunions setmanals via skype per veure com avançava la feina. A l’inici d’aquesta 

etapa ens adonem de la ineficàcia de la nomenclatura, i decidim canviar-la per una més 

eficient per programar, què especificava la naturalesa de les vinyetes, dividint-ho 

principalment en bafarades, vinyetes estàtiques, vinyetes en parallax o vinyetes amb 

animació incorporada (gifs). També, a principis de maig, ens adonem de la 

impossibilitat de fer 30 pàgines de còmic per la gran càrrega de feina que suposava per 

l’encarregada de disseny, i ho reduïm a unes 17. 

Des del departament de producció, s’assumeixen les tasques d’outline de les vinyetes, i 

de la seva transformació, correcta nomenclatura i extracció en format adaptat a web de 

cadascuna de les capes per facilitar les tasques de programació.  

El disseny sonor, no obstant, es comença a fer des d’abans de finalitzar els storyboards i 

fins gairebé final de curs. La naturalesa d’aquesta feina propicia que sigui totalment 

autònoma, i és per aquest motiu que la composició, muntatge i recerca de sons ambient 

es van anar gairebé intercalant al llarg de tot el segon trimestre i part del tercer. A l’hora 

de fer el desglossament, es realitza una llista de sons ambient exhaustiva que es 

corresponen amb certs esdeveniments a les vinyetes. 

Paral·lelament al disseny del còmic, sorgeix la oportunitat de participar tenint un stand 

en un esdeveniment d’autoedició i còmic independent que s’anomena KBOOM, i 

decidim participar-hi. La realització del material promocional que volíem vendre, 

tanmateix com el fanzine que es va crear, van fer que es perllongués la fase de disseny 

del còmic interactiu. No obstant, valorem la nostra assistència molt positivament, i 

explorarem els beneficis d’haver assistit a aquestes jornades en l’apartat de “difusió”. A 

més a més, vàrem acabar creant sense adonar-nos-en un producte transmèdia, ja que el 

fanzine incloïa una preqüela de Mars Oddity basada en les dues expedicions anteriors a 

la de Yun i Lupe, que expliquen l’origen del bacteri i aporten informació que el còmic 

interactiu no acaba de revelar del tot. 

Cap al final del procés de disseny del còmic, s’inicien les tasques d’integració del 

contingut gràfic i sonor a l’entorn programat, en que producció treballa de forma 

conjunta amb programació, ja que el procés de lectura i aplicació del desglossament era 

certament complicat. Ha estat un procés lent i laboriós, ja que cada pàgina incloïa 
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animacions i/o moviments inicialment no contemplats a la programació, i pels quals 

s’havia de buscar llibreries que complissin la funció determinada i integrar-les. És per 

aquest motiu que finalment, la demo consta únicament de 7 pàgines, però ben 

realitzades i que permeten una lectura fluïda i entenedora. 

A principis de juny es realitza un user test amb una demo de les primeres pàgines, rere 

el qual identifiquem un problema, principalment: els usuaris no tenen tan integrat el 

mecanisme d’scroll com nosaltres pensàvem. Finalment es decideix canviar la icona que 

mostra les funcions del ratolí per un de més visual, i s’incorpora un petit tutorial que 

explica com funciona la navegació pel còmic. També s’apliquen retocs a la interfície 

inicial per tal que s’entengui millor i tingui un millor acabat. 

Paral·lelament a les tasques de programació, es fa una reunió on es decideixen els punts 

a destacar que es volen mostrar al teaser de Mars Oddity. Els equips de so i disseny 

s’encarregaran de la realització del teaser fins mitjans de juny. 

7.3. Difusió 

7.3.1. Definició del format 

El format amb què es presenta Mars Oddity és innovador però, en conseqüència, difícil 

d’entendre i poc conegut pels usuaris. Som conscients que és un producte artístic difícil 

de monetitzar i que encara no existeix un col·lectiu concret per aquest tipus d’obres; 

només existeixen certs estudis o artistes que han fet obres en aquest format, i que en tot 

cas serveixen com a precedent, però que no estableixen un circuit establert com el que 

tradicionalment té el cinema o, més incipientment i en format reduït, el món dels 

webdocs. 

És per aquests motius, entre d’altres, que hem volgut fer difusió de Mars Oddity des de 

l’inici de l’elaboració del projecte. Creiem que es important estar presents a les xarxes 

socials des de l’inici, per crear el que en el món del cinema s’anomena “buzz”, és a dir, 

que la gent parli o que com a mínim tingui present que s’està gestant aquest tipus de 

projecte, i crear un interès que es pugui traduir a possibles usuaris de Mars Oddity i, 

com a últim i ideal propòsit, que es converteixin en mecenes aportant econòmicament a 

un possible crowdfunding futur del nostre projecte. 
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7.3.2. Target 

L’usuari ideal de Mars Oddity són homes i dones de 14 a 40 anys. Els camps dels quals 

poden provenir aquests usuaris són variats; per una banda, els aficionats a la ciència 

ficció trobaran una història interessant totalment immersa dins del gènere. Per una altra 

banda, i de forma més àmplia, hi ha dos mons molt diferents que poden estar interessats 

en el nostre còmic interactiu, i aquests són els aficionats als còmic i els interessats en 

noves tendències d’storytelling interactives. Ambdós col·lectius es poden sentir atrets al 

nostre còmic pel caràcter innovador, ja que no es tracta d’un producte habitual ni en el 

món del còmic ni en el món dels interactius. 

7.3.3. Xarxes socials 

La difusió en xarxes socials s’ha estat realitzant principalment a través de la nostra 

pàgina de Tumblr, i els nostres perfils a Facebook i Twitter. De forma més secundària, 

també hem estat utilitzant Twitch i Bandcamp. 

7.3.3.1. Tumblr  

És la pàgina que va enllaçada al nostre 

domini www.marsoddity.net i la primera 

xarxa que creem. Es tracta d’una xarxa 

social sobretot basada en imatges i, molt 

concretament, en fandoms. Té un doble 

format visual, permetent, per una banda, 

tenir una “pàgina web” personalitzable 

amb enllaç propi i, per l’altra banda, els usuaris de tumblr disposen d’un feed on surten 

per ordre cronològic tot el seguit d’imatges i publicacions dels diferents blogs de tumblr 

que segueixen. Les pàgines de Tumblr no necessàriament han de tenir els seus posts 

distribuïts en format blog, però a nosaltres ens va interessar aquesta possibilitat, ja que 

permet que les persones que entren per primer cop a la nostra pàgina web puguin veure 

l’estat del desenvolupament del projecte i puguin tirar enrere si tenen curiositat per 

saber més. S’inclouen enllaços a Facebook i Twitter, i una opció de “ask” per si tenen 

preguntes a fer-nos. 

http://www.marsoddity.net/
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Avui dia és la xarxa social que menys resposta genera, però també caldria dir que és una 

de les xarxes on més costa tenir seguidors. Es podria dir que un follow a Tumblr costa 

el doble de conseguir que un like a Facebook; els seus usuaris són molt més selectius. 

De totes maneres, ens funciona com a pàgina principal i té un look molt més 

professional i personalitzat que el de les nostres pàgines de Facebook i Twitter. 

 

7.3.3.2 Facebook 

Vàrem obrir la nostra pàgina de Facebook mesos més tard que el Tumblr, ja que aquesta 

pàgina no havia generat tot el “buzz” que nosaltres esperàvem. Tot i que visualment ens 

agradava més l’aspecte visual de Tumblr, enteníem que si volíem donar a conèixer el 

projecte a la llarga havíem d’anar a parar a on es troba la gent, i això vol dir 

necessàriament Facebook i Twitter.  

Facebook funciona prou bé, ja que hi ha 

una gran massa de gent que el visita 

diàriament. No obstant, costa molt tenir 

nous likes, ja que Facebook penalitza 

aquelles pàgines que no paguen per fer 

publicitat. Per tant, els likes que tenim es 

basen o bé en la gent que hi ha accedit a 

través dels codis QR que es disposaven als 

flyers que hem anat repartint (dels quals 

parlarem més tard), o bé de la benevolència d’amics i coneguts que comparteixen els 

continguts i atrauen a nous seguidors. També estem presents en nombrosos grups de 

Facebook de dibuixants i artistes on compartim part del nostre contingut, fet que genera 

alguns likes internacionals, molt de tant en tant que, tot i ser pocs, són molt benvinguts. 

Tant a Facebook com a Twitter hem anat fent “seccions” periòdiques com 

#DesktopsFromMars, on ensenyàvem l’escriptori d’un de nosaltres cada setmana, 

#CharacterFiles, on posàvem un gif dels personatges i explicàvem qui eren, i 

#InteractiveFunThursdays en què cada dijous donem a conèixer una obra web 

interactiva que admirem. 
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7.3.3.3. Twitter 

Poc després d’obrir el perfil de Facebook 

vam obrir també el perfil de Twitter i, per la 

nostra sorpresa, és un dels que millor està 

funcionant. Gràcies a Twitter mantenim 

contacte amb dibuixants que vàrem conèixer 

al KBOOM i estem informats de festivals, 

premis i esdeveniments relacionats amb el món dels interactius. A més a més, ens ha 

permés establir contacte amb artistes i estudis que fan productes interactius com 

Submarine Channel o Sutu Eats Flies, que ara tenen coneixença del nostre projecte, fet 

que ens permet fer un petit networking amb indústries de caire similar.  

Tanmateix, ens ha resultat molt útil poder dividir els perfils que seguim en llistes que 

separen entre diferents tipus de tipologies de perfils (festivals, dibuixants, artistes 

interactius, etc.), ja que ens podrà fer molt servei a l’hora d’elaborar una llista de 

possibles influenciadors o contactes de premsa especialitzada en còmics/interactius per 

quan vulguem difondre el projecte. 

 

7.3.3.4. Twitch 

És un canal d’streaming amb especialització en videojocs i artistes. Ens hem volgut 

sumar a la creixent tendència dels streamings dibuixant en directe, i ho fem servir com a 

possible enllaç d’aquelles persones que els agraden els dibuixos cap al nostre perfil. No 

obstant, genera poc tràfic, ja que no tenim prou fama com per tenir gaire visualitzacions. 

 

7.3.3.5. Bandcamp 

Més que una xarxa social, fem servir Bandcamp com a repositori. Allà tenim penjades 

les cançons de la banda sonora de Mars Oddity, i cada poc temps anem actualitzant amb 

noves peces que divulguem a través de les nostres xarxes socials. També ens serveix 

com a plataforma per vendre merchandising, tot i que encara no ha generat cap benefici 

per la mateixa raó que no tenim visualitzacions a Twitch; no som prou coneguts. 
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Al següent enllaç trobareu la BSO de Mars Oddity: https://marsoddity.bandcamp.com/  

7.3.4. Assistència al festival d’autoedició KBOOM 

A principis de gener vam tenir coneixença de que es feia aquest esdeveniment a 

Barcelona, i vam interessar-nos per participar-hi, ja que vam creure que podia ser un 

bon lloc per conèixer altres dibuixants i també possibles futurs usuaris del còmic.  

Com que aquestes jornades tenien lloc a finals d’abril (23 i 24) vam creure que teníem 

temps suficient com per poder dedicar-nos a fabricar merchandising per vendre’l a 

l’stand, que ens serviria per donar-nos a conèixer i potser fer una petita guardiola amb la 

que pagar el hosting de la nostra pàgina web. Teníem també la intenció de poder portar 

una primera demo programada per què la gent pogués provar què volia dir allò de 

“còmic interactiu”, però no vam estar-hi a temps. 

 

Part de l’equip de Mars Oddity a l’stand de l’event KBOOM (23/04/2016). 

Els productes de merchandising que vam fabricar van ser postals amb quatre dissenys 

diferents, punts de llibre, pòsters, comissions, galetes i, per nosaltres el més important 

amb diferència, el fanzine “Mars Oddity y otras historias”. En aquest fanzine hi ha una 

petita preqüela de Mars Oddity on s’explica quan Piotr va descobrir la bactèria Danae i 

fins la seva mort. A més, vam afegir altres treballs curts que ha realitzat la Pilar 

https://marsoddity.bandcamp.com/
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Villanueva al llarg dels anys i que crèiem que podia servir per què la gent tingués un 

tast del què pot esperar al llegir Mars Oddity. 

Tanmateix, vam decidir fer servir una idea de Jason Shiga per fer petits còmics 

interactius amb una fulla DinA4, que permet fer històries amb quatre finals diferents i 

ho vam transformar en un petit flyer que repartíem de forma gratuïta a qui s’apropava a 

visitar el nostre stand. Aquesta petita curiositat va cridar molt l’atenció dels assistents, 

ja que molts s’apropaven expressament per venir a buscar allò, i fins i tot va atraure 

l’atenció d’una de les editorials que tenien stand a les jornades, que ens van venir a 

felicitar per la bona idea. En aquest flyer hi consta la nostra pàgina web i també un QR 

que porta al nostre Facebook. 

   

Fotografies del flyer interactiu que es va repartir al KBOOM. 

D’aquest esdeveniment ens emportem sobretot la gent que hi vam conèixer, ja que 

actualment són contactes a Twitter amb qui fem difusió recíproca i que ens animen a 

seguir endavant amb el nostre projecte. Una tasca que crèiem important era emportar-

nos el màxim de contactes al sortir d’allà, fet pel qual vam anar a visitar els stands a 

conèixer una mica més de prop què feia cada artista i recollir una targeta per tenir 

contacte amb ells un cop les jornades acabessin. 

Econòmicament parlant, vam recuperar una part important de la inversió en 

merchandising, tot i que no tota, motiu pel qual seguim fent una tasca de venta 

individual a amics i coneguts. 

3.5 Altres tipus de difusió 

Per últim, voldríem destacar petites accions que s’han anat realitzant al llarg de l’any i 

que han ajudat a tenir més difusió d’aquest projecte. 
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En primer lloc, hem de destacar l’entusiasme per part de companys de la carrera. Ens ha 

animat molt a tirar endavant el nostre projecte. També ha arribat a altres companys de 

segon i tercer, amb qui hem fet amistat i que ens han ajudat en ocasions, per exemple, a 

l’hora de fer els tests d’usuaris o al KBOOM ajudant-nos a portar l’stand. Ells són uns 

grans ambaixadors del nostre projecte allà on van i ens donen molts ànims per tirar 

endavant. 

Un altre producte que es va realitzar per ajudar a la difusió de Mars Oddity van ser unes 

targetes de contacte on hi consta el nostre mail de contacte i la nostra pàgina web. Les 

hem anat repartint a gent que hem conegut i que hem cregut que podien estar interessats 

en saber més d’aquest projecte. Aquestes targetes també es van repartir al Saló del 

Manga de l’any passat, ja que allà s’hi troba un gran públic potencial al que voldríem 

arribar. 

Des de la Universitat se’ns va oferir la possibilitat d’escriure un article sobre còmics 

interactius al blog de Cultura Digital de la Generalitat, aprofitant els referents que ja 

teníem presents i també reservant un petit espai per parlar de Mars Oddity. Gràcies a 

aquest article hem millorat el nostre posicionament a Google.  

Per últim, hem creat una newsletter on mensualment 

posem al dia als nostres subscriptors sobre les coses 

més importants que hem fet. El número de subscriptors 

encara és petit, però ens permet tenir un resum mensual 

que a la llarga pot servir per avisar de quan surtin nous 

capítols o quan s’afegeixin noves possibilitats al nostre 

còmic interactiu. 

 

 

   Captura de la segona newsletter  

                de Mars Oddity. 

 

 

 

 

Accés a l’annex de Producció, on 

trobareu tot el material de marxandatge, 

xarxes socials i altres documents 

relacionats. 
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8. Tràiler 

Volíem que el nostre tràiler il·lustrés els trets característics narratius, interactius, visuals 

i sonors de Mars Oddity, a la vegada que era atractiu per als usuaris. El tràiler està 

disponible a YouTube i inclou imatges de tot el còmic, no únicament del tercer capítol 

que hem programat. Es poden veure imatges de l’inici de la història, quan Lupe i Yun 

arriben a Mart, imatges dels camins separats dels dos protagonistes i finalment 

exemples del funcionament del còmic a nivell d’interacció d’usuari (scroll, rollover, 

click). Per a aquest document s’ha utilitzat una música tensa (la cançó Clarke Collins) 

perquè volíem donar una sensació d’angoixa que representés el tarannà del còmic i els 

pensaments dels personatges. Al final del clip apareixen tots els personatges mentre 

sona la cançó temàtica de Mars Oddity. 

  

  

  

Captures d’alguns dels moments que ensenya el tràiler de Mars Oddity. 

 

Visualitzeu el tràiler aquí. 
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9. Referents i antecedents 

L’any 2000 el dibuixant i teòric Scott McCloud esmenta per primer cop al seu llibre 

“Reinventing Comics” el concepte de l’infinite canvas (marc infinit) per referir-se a la 

contraposició de l’espai limitat del paper vers l’espai infinit dels mitjans digitals i les 

possibilitats narratives que aquests ofereixen. Aquest concepte esdevé clau a l’hora 

d’entendre les possibilitats de les que disposàvem quan vam començar a crear Mars 

Oddity i començàvem a intuir la naturalesa del format en el que ens estàvem endinsant. 

El que en un primer moment pot semblar un concepte que convida a l’experimentació 

en el camp del còmic, avui dia sembla quelcom molt més plausible gràcies als nous 

llenguatges de programació (com és el cas de l’HTML5 amb Mars Oddity) i a la 

creixent alfabetització digital de la població. Precisament, aquesta visió del webcòmic 

com a infinite canvas és exactament en la que ens volem basar per al nostre projecte: 

infinit en l’espai, profunditat, temps i possibilitats. 

A nivell de còmics interactius hem tingut diversos referents dels quals ens hem fixat, 

sobretot, en com realitzaven les interaccions amb l’usuari, com presentaven les escenes 

en aquest format o com era la interfície, entre d’altres aspectes segons el còmic. El 

camp del còmic interactiu és encara un terreny poc explorat i, en aquest sentit, és tot una 

aventura crear-lo. 

El primer webcòmic que volem destacar d’aquests referents és Ascent From Akeron, 

produït per Submarine Channel i finançat via crowdfunding. Encara no està publicat en 

la seva totalitat, sinó que únicament es troba disponible el pròleg i el primer capítol. En 

aquest còmic interactiu no hi ha pràcticament cap interfície visible, sinó que només es 

dóna la possibilitat a l’usuari de fer servir el botó fullscreen. Això fa que sigui molt fàcil 

d’utilitzar i que no requereixi cap coneixement ni interacció per part del lector massa 

elaborada. És un còmic molt atractiu visualment que aprofita les possibilitats del 

navegador web per a generar, per exemple, vinyetes animades amb una sensació de 

profunditat força lograda a través del parallax (eina d’animació que es basa en la 

diferenciació de velocitats de fons i figura), així com vinyetes àmpliament navegables. 
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Exemple de canvi de vinyeta en el qual cada acció de l’usuari (a través del click&drag o 

  les fletxes de direcció ← →) implica l’ampliació de l’escena amb un zoom-in. 

  

Observant Ascent From Akeron vam veure que, de vegades, la interacció deixava que 

desitjar en el fet de no allunyar-se massa de l’estructura per vinyetes dels còmics 

tradicionals. Tot i que creiem que la manera en que s’utilitzen els canvis entre vinyetes i 

les diferents perspectives que s’ofereixen de les escenes i accions és força original. Un 

exemple que ens va cridar molt l’atenció és com fan que unes vinyetes afectin a les 

anteriors en entrar a la pantalla. En el següent exemple, el rostre del personatge 

s’il·lumina quan apareix la segona vinyeta i la torxa està encesa: 

 

Exemple de canvis en les vinyetes a Ascent From Akeron. 

També vam prendre com a referent el disseny sonor d’aquest còmic interactiu perquè 

utilitza la superposició de loops per anar creant ambients sonors i augmentar la tensió 

d’algunes escenes. En certs moments, quan apareix una nova vinyeta, la pista de so 

incorpora una nova capa (ja sigui rítmica, melòdica, de so d’ambient o d’efecte sonor) 

que fa que l’escena vagi in crescendo o al contrari, elimina alguns elements de la cançó 

que s’escolta per tal de minimitzar l’acció o denotar un canvi d’espai o sensacions dels 

personatges. 
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Per últim, tot i que la distribució de vinyetes no ens va resultar massa atractiva per a 

prendre com a referent per Mars Oddity, sí que ens vam fixar en com feien que 

s’anessin superposant les unes a les altres i, sobretot, com feien de l’aparició d’aquestes 

un joc visual molt interessant. En el següent exemple l’aparició de la tercera vinyeta 

redueix la mida de les anteriors i fa la seva entrada per la part de sota de la pantalla: 

 

Entrada i canvis en la distribució de les vinyetes a Ascent From Akeron. 

Un altre referent ha estat The Art of Pho, produït també per Submarine Channel i 

publicat al gener de 2012. Conté 8 capítols i els productors el van batejar dins el gènere 

d’interactive graphic novel. D’aquest segon referent ens va cridar l’atenció, sobretot, 

que requereix de la participació activa del lector per tal que la història pugui avançar. En 

certa manera això dóna un aire de vídeojoc que dóna un altre aire al còmic. És un còmic 

interactiu molt fàcil d’utilitzar i molt participatiu, com demostra la següent vinyeta en la 

qual l’usuari ha d’accionar el cotxe que apareix per tal de poder avançar, primer amb la 

clau i després amb el pedal d’acceleració: 

 

Vinyeta extreta de The Art of Pho en la que es requereix que l’usuari accioni el pedal del cotxe. 

Per altra banda ens va cridar l’atenció la interfície de The Art of Pho i les possibilitats 

que permet al lector, a diferència de Ascent From Akeron que no tenia cap tipus 

d’interfície. Destaquen, entre d’altres, el botó per tornar a l’índex dels capítols, així com 

fletxes per avançar el capítol i, fins i tot, botó de play/pause per a aturar les animacions 

que apareixen, en cas de no voler veure-les: 
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Interfície de The Art of Pho, amb la vinyeta que requereix que l’usuari encengui el cotxe. 

Per algú que no estigui acostumat a aquest tipus de format pot resultar una mica 

incòmode però certament The Art of Pho proposa una interactivitat molt cridanera i a 

tenir molt en compte a l’hora de voler oferir nous enfocaments narratius a escenes o 

accions tant senzilles com una pantalla de càrrega mateix: 

 

Pantalla de càrrega del còmic en la que un bol es va emplenant. 

Com ja hem dit a l’apartat de producció, també volem destacar la obra de Jason Shiga, 

conegut creador de còmics interactius en paper i que ha servit de referent a l’hora de 

crear un flyer de Mars Oddity en el que s’explicava una escena casual entre els 

protagonistes Lupe García i Yun Lao i que servia, sobretot, per a cridar l’atenció dels 

visitants de la fira KBOOM. Jason Shiga utilitza un format diferent del que hem 

treballat a Mars Oddity però, no obstant, comparteix en gran mesura aquesta mentalitat 

d’establir un joc visual amb el lector de còmics, que no es troba amb un format 

tradicional sinó amb una nova forma d’enfocar les històries dels còmics, exigint per part 

d’aquest una implicació manual en el desenvolupament narratiu, ja que només avança 

amb l’acció d’aquest usuari-lector. 
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Meanwhile de Jason Shiga, un còmic interactiu en paper amb més de 800 línies narratives. 

Per últim, la feina del creador de còmics interactius Sutu Eats Flies (Stuart Campbell) 

ha estat de gran importància. Tot i que potser seria millor referir-nos al seu treball en 

aquest àmbit com a motion comics, com ell mateix defineix al llarg de diverses 

entrevistes. L’obra de Sutu que més ens ha influenciat ha estat NAWLZ (motion comic 

publicat en navegador al 2008 i al 2011 per iPad). Es tracta d’una història futurista amb 

estètica cyber punk on la realitat virtual i el món de les al·lucinacions es posen de 

manifest en la ment del trastornat protagonista. De NAWLZ destaquem per sobre de tot 

la capacitat d’aconseguir una història pròpia i molt original, a nivell narratiu i artístic, 

aconseguint ajuntar il·lustració, text i música amb una interfície i uns controls preparats 

per a la lectura molt ben aplicats e intuïtius. A tot això se li ha de sumar la interactivitat 

que ofereix amb elements dins la història, que encaixen a la perfecció amb la temàtica. 

 

Exemple de navegació entre les vinyetes de NAWLZ. En un principi sembla caòtic però conforme el lector 

s’endinsa en la història comprovarà que l’estil visual i d’interactivitat encaixen perfectament. 

NAWLZ ha estat tot en referent en quant a producte complet i acabat, amb la seva pròpia 

manera de ser llegit i, per això mateix, a Mars Oddity intentem apropar-nos a aquest 

nivell de perfecció, tot i partir d’històries narrativament molt llunyanes. 
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10. Conclusions 

Amb la perspectiva que ens ha donat haver engegat i treballat en un projecte del caire de 

Mars Oddity durant 9 mesos, podem afermar que, després del camí recorregut, el temps 

invertit i el coneixement après, ha estat més que profitós endinsant-se en aquest nou 

format que és el del còmic interactiu. Sobretot, a l’hora de trobar una veu pròpia, és a 

dir, una forma d’explicar una història que fos nostra i aprofitant les possibilitats que ens 

donava el mitjà del qual disposàvem. 

El que volem destacar primer de tot, és el fet d’haver anat més enllà del que és 

normatiu. Mars Oddity no és un còmic ni tampoc un webcòmic a l’ús, és a dir, no és una 

mera adaptació del format en paper al navegador web. Conforme el projecte ha anat 

agafant forma i hem après a aprofitar les eines i possibilitats que ofereix la tecnologia, 

hem anat conformant mica en mica la idea de còmic interactiu que teníem al cap, i que 

dóna una volta de torca a la idea més clàssica de webcòmic. Partint, per exemple, de la 

idea de no limitar-nos únicament a l’espai que delimiten les vinyetes, sinó jugar amb 

això i fer que el que succeeix en pantalla no quedi només inscrit a aquest espai, sinó que 

els personatges puguin sortir; o que els elements externs també puguin interrompre 

l’acció, així com jugar amb transparències i moviments d’imatges; o aprofitar la 

possibilitat de crear animacions dins la imatge per a fer imatges dinàmiques, que 

canvien i es mouen, per exemple, en funció de la intencionalitat de les accions dels 

personatges. 

Mars Oddity ha suposat bolcar-nos en un projecte grupal, fet que no és gens fàcil quan 

s’han de prendre decisions importants entre tots quatre i més encara quan s’han de tenir 

en compte els timings de cada integrant. Ha estat molt important aprendre a no trepitjar-

nos la feina dels uns amb els altres i a respectar el treball artístic de cadascun, ja sigui a 

nivell de música, dibuix, guió o programació. Aquest aspecte ha estat important ja que 

Mars Oddity ha suposat un projecte multidisciplinari on, per una banda, els que venim 

del món audiovisual hem après a adaptar-nos a un nou llenguatge més tècnic (el de la 

programació) i a tenir en compte què es podia fer i què no, amb el temps del que 

disposàvem i amb la història de la que partíem; mentre que, des del món de la 

enginyeria informàtica, hi hagut interès i un paper destacable en la presa de decisions 

artístiques i de guionatge, ja que en alguns moments de dubtes era important tenir la 
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visió d’algú que prové d’un altre àmbit completament diferent al de la Comunicació 

Audiovisual i on l’aspecte tècnic és primordial. 

Som conscients que aquest projecte ha estat un procés d’aprenentatge continu per a 

saber utilitzar les mecàniques i mecanismes que tenim a l’hora de crear un còmic 

interactiu. Així doncs, hi ha hagut reptes en tots els nivells de creació i producció de 

Mars Oddity: des del més visual, al sonor, al de la creació del codi necessari per fer 

funcionar tot l’engranatge, al de la proposta d’interactivitat que fem amb aquest projecte 

i també al treball de producció, al haver de coordinar-ho tot, tenint en compte els 

timings estrictes que tenia el projecte i que s’havien de complir. 

En relació als aspectes individuals del projecte, creiem que el treball que ha fet la Roser 

Pruaño programant ha estat molt elaborat, per aquest fet d’haver treballat en un ambient 

nou per ella (com és el de l’HTML5), i en el que ha estat capaç d’assolir les necessitats 

que tenia la història de Mars Oddity, fins el punt que creiem que tenim a les nostres 

mans una versió d’editor de webcòmic creat des de zero, tot i estar encara en una fase 

primigènia i sense haver abastat totes les possibilitats a les que creiem que es pot arribar 

en aquest terreny.  

Pel que fa a la direcció artística, s’ha tingut sempre molt present el destí del disseny 

gràfic, sempre destinat cap a un producte interactiu, és a dir, que s’ha de poder adaptar a 

la programació. D’aquesta manera, cada pàgina era plantejada com una imatge plana, 

però que no era del tot plana. En podem dir com un 2D i mig, doncs les pàgines van més 

enllà de les dues dimensions. S’havia de tenir en compte la importància de cada capa 

per separat, doncs algunes interactivitats com les animacions o el click d’elements fa 

entreveure les diferents capes. 

Un altre aspecte a destacar, és el producte resultant de l’storyboard en paper, que en el 

fons, ha acabat sent un paper prototyping amb els elements de cada pàgina. El còmic és 

un projecte interactiu amb imatges, cosa que ens exigia a prototipar-lo com una app no 

lúdica. 

També hem aprés, pel que fa a la direcció artística, és tenir una prèvia preparació del 

disseny, tant dels personatges com de l’espai, i un estil determinat que volem transmetre 

a través de les imatges. Cal crear una consistència, però per tal de fer-ho cal una recerca 

i treball previ sobre el material. Vam haver de debatre quin era l’estil més adequat per al 
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nostre còmic, un de més realista o més cartoon? Pictòric o amb lineart? També s’havia 

de tenir en compte el temps de producció, ja que un estil més pictòric portaria molt més 

temps que un amb lineart (el triat finalment). 

Malauradament, el temps no ha permès poder acabar tot el capítol de la Lupe que 

teníem previst, però si que hem aprés com economitzar el procés de dibuix per tal de 

produïr el màxim de contingut en el temps disponible. Tot i així, tenint en compte les 

produccions artístiques dirigides al merxandatge, xarxes socials i al fanzine, cal dir que 

s’ha creat un bon contingut artístic entorn a Mars Oddity que de ben segur ens ha servit, 

i ens servirà, per al futur del projecte. 

En relació a la creació de la banda sonora i el disseny sonor de Mars Oddity, cal 

destacar principalment com hem après a tenir una visió global de la música en conjunt 

amb els efectes sonors, ambients i paisatges sonors. Composar una banda sonora no és 

només un treball de fer cançons individualment, sinó que s’ha de tenir en ment la 

intencionalitat que tindrà cada cançó, quina és la millor manera de representar-ho 

melòdicament i rítmicament, i com ha de sonar conjuntament amb la resta de temes que 

composen la banda sonora i amb el disseny sonor del còmic. A més, que tots aquests 

aspectes, que acabaven de donar els matisos a la banda sonora conforme s’anava 

gestant, han estat subjectes des del principi a la utilització que se’ls donés en el resultat 

final. És a dir, crear cançons que puguin funcionar perfectament dintre de la 

infraestructura del còmic interactiu i que siguin cançons amb fragments loopejables, que 

funcionin amb el ritme de lectura de l’usuari. Creiem que, en aquest sentit, el treball 

sonor fet amb Mars Oddity ha tingut les expectatives i el resultat que desitjàvem.  

Malauradament, tot el treball fet en aquest àmbit no s’ha pogut implementar a nivell de 

programació per qüestions de calendari. Construir i donar forma al còmic a nivell 

informàtic ens ha portat més temps del que vam calcular, fent que només poguéssim fer 

funcionar una part del tercer capítol, a nivell visual, i a nivell sonor mínimament. Ens 

sap greu no haver pogut aprofitar aquest treball realitzat perquè, inicialment, una de les 

premisses del nostre còmic interactiu era fer del so un dels punts forts, fent que la 

immersió sensorial de l’usuari en la història fos total i potenciar així la sensació 

d’aïllament dels personatges i de col·lapse imminent. 

El treball de disseny sonor i banda sonora del tercer capítol està complet, tot i estar 

subjecte a canvis mínims que tindran lloc en el moment de programar-ho. Així doncs, 
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un cop creades i testejades les funcions de so a nivell de codi (des de la creació de 

loops, fade in’s, fade out’s, efectes puntuals sonors…), es podrà començar a programar 

el so immediatament. No haver aconseguit implementar el so en la seva totalitat en el 

tercer capítol ha estat una decepció per tot l’equip, però no obstant, estem molt 

il·lusionats amb començar a programar-ho tant bon punt sigui possible i veure com 

agafa forma el projecte sonorament. 

Valorant el projecte des la part organitzativa i de producció, considerem que ha estat 

una experiència molt nodridora per tots, ja que una de les parts més interessants era que 

tots estàvem descobrint com fer coses que mai havíem fet abans. Les ganes de provar 

coses noves i la certesa de que el que estem fent és totalment experimental e innovador, 

ens han ajudat a tirar endavant el projecte amb moltes ganes, fent-lo fins i tot una part 

molt personal de cadascú de nosaltres. 

La comunicació ha estat molt important ja que, com hem anat esmentant al llarg de la 

memòria, tot el treball autònom per part de cada un dels integrants havia d’anar de la mà 

per tal d’aconseguir quelcom que tingués sentit per tots, ja sigui a nivell de producte o a 

nivell personal, i en aquest sentit, la calendarització ha estat essencial. No obstant, al no 

haver realitzat mai un producte d’aquesta envergadura, vam haver d’anar reajustant els 

temps a mesura que anava avançant el projecte, resultant en què el prototip té molt 

menys contingut del que desitjaríem. Tot i així, som molt conscients i estem molt 

convençuts que aquesta feina que no hem estat capaços de fer no era realitzable en el 

temps plantejat, ja que sempre hem mantingut un bon ritme de treball constant. Més 

aviat, com hem dit anteriorment, ha estat un resultat del procés d’experimentació i un 

càlcul de temporalitat massa benèvol; sempre hem limitat molt la feina que féiem per tal 

que perdéssim el mínim de temps en fer coses que no eren essencials. 

No considerem que això hagi estat un fracàs ja que, com portem apuntant al llarg de les 

pàgines, Mars Oddity és un projecte que per nosaltres té vida més enllà de la realització 

d’un Treball de Fi de Grau i, com es pot comprovar, moltes de les decisions que hem 

pres a mesura que el projecte creixia han estat fetes en aquesta direcció. 

Cal esmentar també en aquestes conclusions, el temps dedicat a la promoció de Mars 

Oddity a les xarxes socials i a esdeveniments com el KBOOM. Som conscients que la 

realització del material específic per xarxes socials i la maquetació del material que 

veníem al KBOOM ens ha tret temps de realització del TFG, però no ens en penedim, ja 
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que ambdues han estat grans finestres que ens han servit per iniciar camí i reafirmar la 

nostra intenció final: que això sigui un projecte innovador i de qualitat que segueixi més 

enllà de l’àmbit universitari. S’agraeix moltíssim l’esforç de tot l’equip per intentar 

sempre arribar als timings, fent-ho sempre el millor que han pogut, i mantenint la 

il·lusió des de l’inici fins el final per ajudar a crear un món tan complex i experimental 

com és el de Mars Oddity. 
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11. Futur del projecte 

Mars Oddity va néixer com a projecte de final d’assignatura a Taller de Guionatge i 

Disseny d’Interactius, de tercer curs de Comunicació Audiovisual, juntament amb les 

companyes Tània Ribes i Marta Vivet. Ja quan teníem el primer esbós del que podria 

arribar a ser el projecte, l’Ana Mar López, l’Eric Sueiro i la Pilar Villanueva ens vam 

interessar en continuar, arribant fins al moment en el que ens trobem actualment, que ho 

presentem com a Treball de Fi de Grau. En aquesta nova etapa ens hem trobat amb la 

Roser Pruaño, estudiant d’enginyeria informàtica i peça essencial a l’hora de donar 

forma a tot el que tenim en ment de com ha de ser el nostre còmic interactiu. 

Mirant al futur, la nostra intenció és continuar desenvolupant el projecte, fins a poder 

arribar a programar els sis capítols que composaran el nostre còmic. Som conscients del 

temps que ens ha portat arribar fins on som ara, per això volem anar pas per pas en la 

realització de Mars Oddity. En aquest futur pròxim que ens plantegem, el primer pas i 

obligatori és fer una versió llegible i estable del primer capítol, per tal de tenir així el 

necessari per poder a començar a moure el projecte a un altre nivell, on ja tinguem en 

les nostres mans un còmic interactiu que existeix, que no és una demo, que funciona i 

que té un rerefons i unes expectatives al darrere.  

En aquest sentit tenim una sèrie de reptes a assolir en el terreny de la programació. El 

primer d’ells és migrar Mars Oddity a un servidor remot. Ara mateix tot el còmic està 

programat en client local i tard o d’hora haurem de fer la migració al domini que tenim 

comprat (www.marsoddity.net). Per una banda això comportarà uns temps de 

descàrrega dels materials, que no seran els mateixos en servidor local que remot, i això 

s’haurà d’ajustar per tal d’aconseguir que el còmic es llegeixi tal i com està ideat, 

perquè hi haurà diferències importants de temps de descàrrega de les imatges i sons al 

tractar-se d’un servidor remot (que dependrà en gran part de la velocitat de navegació de 

cada usuari). 

Per altra banda també volem fer una revisió i optimització del codi, ja que creiem que es 

pot millorar la implementació de la càrrega d’imatges, de gestió dels esdeveniments 

existents, així com les interaccions que hi ha programades o els arxius de configuració. 

També, un cop estigui programat Mars Oddity per al servidor remot, ens agradaria 

afegir més contingut, és a dir, dissenyar e implementar nous esdeveniments i 

interaccions, algunes de les quals ja estan previstes en el tercer capítol, així com integrar 

http://www.marsoddity.net/


                                                                                      Mars Oddity – Treball de Fi de Grau 2016 

 

69 
 

altres elements narratius que nodreixin la lectura dels usuaris, per poder replantejar 

algunes parts o indagar més en les possibilitats que ens permet el còmic interactiu. Tot 

això amb l’objectiu de començar pel pròleg i el primer capítol de Mars Oddity per 

acabar tenint l’editor de còmic interactiu del que parlàvem a l’apartat anterior. Un cop 

tinguem aquest pròleg i primer capítol, intentarem aconseguir finançament per tirar-lo 

endavant. 

En un cas ideal, anirem en busca d’inversors per a Mars Oddity. Un dels escenaris que a 

priori ens plantegem és posar-nos en contacte amb editorials de còmics existents per a 

tantejar si existeix un interès real en el nou format que proposa Mars Oddity. Tot i ser 

una indústria arrelada al mercat del còmic en paper, creiem que el nostre projecte pot 

suscitar interès, tant per la seva originalitat en quant a format com en un sentit 

econòmic, i trobar d’aquesta manera una manera de treballar conjuntament amb 

aquestes editorials. Un aspecte molt important de Mars Oddity, és que es tracta d’un 

còmic interactiu fet en català i per estudiants de Barcelona (encara que també estarà 

disponible en castellà i anglès) i creiem que això sumarà a l’hora d’aconseguir suport i 

finançament institucional o d’empreses que estiguin vinculades a la creació i promoció 

de cultura autòctona o d’empreses tecnològiques relacionades amb la difusió de nous 

formats. 

Un altre escenari més proper, és el del Clúster Audiovisual, que es fa a Barcelona des 

del 2013, i on creiem que Mars Oddity tindria cabuda. És tracta d’una congregació dels 

professionals del sector audiovisual juntament amb el talent emergent de les universitats 

catalanes i on altres treballs de fi de grau de Comunicació Audiovisual de la Universitat 

Pompeu Fabra han tingut oportunitat d’anar i presentar i defensar els seus projectes, 

com és el cas de les nostres companyes de Cubzzle (videojoc dissenyat per dispositius 

mòbils en marc d’un TFG d’interactius). El Clúster Audiovisual és una bona oportunitat 

per començar a tantejar l’interès que podem generar en les empreses del sector i, si més 

no, rebre consells per part d’aquests professionals per saber com posicionar el nostre 

projecte en el mercat per tal d’engegar-ho més satisfactòriament. 

Després d’aquests primers passos, ens hem plantejat la possibilitat d’utilitzar la via del 

crowdfunding per tal de finançar Mars Oddity. En primer lloc, perquè el marc en el que 

s’inscriu el nostre projecte és d’una tradició arrelada al fandom i on els seguidors són 

molt importants. La cultura dels consumidors del còmic va molt en aquesta direcció i 
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pensem que, si trobem el nostre públic, podria funcionar. Per això també ens hem 

dedicat a anar guanyant una base de seguidors a les xarxes socials de Mars Oddity, per 

tal de començar a crear una comunitat entorn el nostre projecte i, d’aquesta manera, 

tenir una part del camí fet a l’hora de trobar fans interessats en contribuir 

econòmicament a la realització del projecte. Hi ha molts exemples de projectes 

finançats a través del mecenatge que ofereixen plataformes com Kickstarter o Verkami i 

que han resultat exitosos i, fins i tot, han donat més promoció a aquests nous formats, 

encara desconeguts per la gran majoria dels consumidors de còmics. Un dels exemples 

més sonats ha estat Ascent From Akeron, còmic interactiu que ha servit de referent per 

Mars Oddity, i que va aconseguir recaptar 12.000$ a través de Kickstarter, tot i ser un 

projecte realitzat per Submarine Channel, productora de documentals i projectes 

interactius i transmedia que porta en actiu des de l’any 2000. 

Per acabar, ens hem plantejat la possibilitat d’optar a residències artístiques tant al 

nostre país com a l’estranger. Aquest tipus de plataforma ens dóna una opció més 

calmada i amb la seguretat de que rebrem un ajut econòmic i/o un assessorament artístic 

que ens ajudarà a tirar endavant el projecte. Ara per ara, tenim localitzades dues 

residències artístiques que creiem que podrien estar interessades en el nostre projecte. 

La primera és la residència Digital Solitude que ofereix la Schloss Solitude d’Stuttgart 

que és una beca exclusivament per projectes d’experimentació digital. La mateixa 

institució també té Web Residencies, que són unes petites beques en què la institució 

dóna espai web gratuït i fa promoció a la seva web de les obres guanyadores. També ens 

agradaría indagar en la residència artística Virtual Identity’s Authors in Residence a 

Vienna, ja que aquesta va ser concedida l’any passat a Sutu Eats Flies, autor del còmic 

interactiu Memories Won’t Last. 

 

 

 


