
Flamboyant publica el manual definitiu
per convertir-se en superheroi

Un àlbum divertidíssim, escrit per David Aceituno, amb el seu sensacional sentit de l’humor, 
i il·lustrat pel reconegut artista Oyemathias 

Barcelona, febrer del 2023

L’Editorial Flamboyant publica Manual per a superhe-
rois, el segon manual de la sèrie il·lustrada per l’artista 
Mathias Sielfeld (Oyemathias) que mostra amb molt de 
sentit de l’humor com convertir-se en allò amb què somien 
els lectors a partir de 8 anys. En aquest segon títol apren-
dran tot allò que és necessari per ser un superheroi o 
superheroïna. Escrit per David Aceituno, un escriptor 
popular pels seus èxits supervendes Besos que fueron y 
no fueron (Lumen, 2011) i Encantadas (Lumen, 2015).

Amb un sentit de l’humor desenfadat i intel·ligent 
com a teló de fons, Manual per a superherois mostra com 
convertir-se en superheroi des de totes les perspec-
tives. Respon a preguntes essencials per iniciar-se en 
aquest món, com per exemple què és ser un superheroi 
o quines qualitats ha de tenir, o qüestions més singulars, 
com per exemple, com dissenyar el teu logo i vestit de 
superheroi o superheroïna. Els seguidors de les franquí-
cies més conegudes del món, Marvel i DC, també estan 
d’enhorabona i trobaran una secció dedicada als superhe-
rois i malvats que protagonitzen els seus còmics i adapta-
cions cinematogràfiques.

Manual per a espies, el títol amb el qual es va iniciar 
la sèrie, va ser seleccionat com un dels Millors Llibres 
del 2022 per la New York Public Library. 

UN MANUAL PER DIVERTIR-SE 
I APRENDRE UN MUNT DE COSES 

SOBRE ELS SUPERHEROIS

SINOPSI
Per ser un superheroi no calen picades d’insecte, meteorits, 
experiments arriscats en un laboratori o l’exposició a raigs 
gamma. O, almenys, no sempre. És cert que tenir la capa-
citat de tornar-se invisible, moure coses amb la ment, tele-
transportar-se..., això..., això ajuda. Però hi ha altres trucs 
que es poden aprendre i aquí t’expliquem quins i com.
• Evita sospites sobre la teva identitat.
• Dissenya i confecciona el teu vestit i el teu logo.
• Informa’t dels trucs i les qualitats dels superherois del 
passat.
• Aprèn a detectar els supermalvats.
I... Passa a l’acció!

SOBRE ELS AUTORS
DAVID ACEITUNO és llicenciat en Filosofia per la Univer-
sitat de Barcelona. És autor de tres poemaris. Ha firmat 
una dotzena d’àlbums il·lustrats, entre els quals destaquen 
Besos que fueron y no fueron o Encantadas. Al 2021 va re-
bre la beca d’escriptura  Montserrat Roig. Fa vint anys que 
treballa al sector editorial.
MATHIAS SIELFELD és il·lustrador 
i dissenyador. És artista freelance i 
ha publicat tres llibres. La seva obra 
també ha estat exposada a galeries 
i ha aparegut en revistes. Crea vinye-
tes d’humor i de crítica social al seu 
perfil @oyemathias.
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