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M’agradaria donar les gràcies a totes les persones 

que han estat al meu costat durant el procés d’elaboració del meu 

TdR i en especial al meu tutor Francesc Alfaro per guiar-me amb els 

seus consells i indicacions. 

OBJECTIUS 
·  Aprofundir més en l’Holocaust nazi i ampliar els meus 

coneixements. 

 

·  Fer una profunda i completa recerca sobre MAUS, el 

famós ‘còmic’ d’Art Spiegelman. 

 

· Realitzar un viatge a Cracòvia i visitar el camp de 

concentració d’Auschwitz, on els pares de Spiegelman 

foren enviats durant la Segona Guerra Mundial i 

experimentar de primera mà sentiments i emocions 

inesperats. 

 

HIPÒTESI 

PRINCIPAL 

Descobrir i, posteriorment, explicar, com des 

d’un còmic, que a priori és un gènere poc 

propici per al drama i el qual generalment 

associem que va destinat a un públic més 

infantil i juvenil, ha pogut tractar un tema tan 

seriós com és l’Holocaust nazi. 
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PERSONATGES PRINCIPALS 

Premi Pullitzer 

DE QUÈ TRACTA MAUS? 
  

- Novel·la gràfica que narra la història dels 

pares de l’Art Spiegelman. 

- En el ‘còmic’ s’expliquen totes les dificultats 

que va haver de suportar la parella i la seva 

família des de l’inici del conflicte bèl·lic fins 

a la seva finalització. 

- Resultat d’unes converses gravades entre 

en Vladek i l’Art al llarg de 10 anys i de 

l’exhaustiva búsqueda d’informació que va 

fer l’autor. 

  
ANIMALITZACIÓ DELS 

PERSONATGES 
 

         · GATS/NAZIS                 · PORCS/POLACS 

     · RATOLINS/JUEUS       · GOSSOS/AMERICANS       

CONCLUSIONS 
1.  He assolit tots els meus objectius. 

2. He demostrat que MAUS no és un ‘còmic’ qualsevol i que Spiegelman és un geni de les 

historietes el qual a través de diversos recursos i eines, ha sabut traslladar en una magnífica 

novel·la gràfica una història sobre el nazisme i l’Holocaust jueu, cosa que em sembla fascinant i 

digna d’elogi.  

3.  He pogut visitar Auschwitz on he experimentat sentiments i sensacions inesborrables. 


