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1. Presentació 
 
Us presentem un material que pot servir (a l’equip tècnic del CNL de Barcelona) de 
suport per conèixer i aprofundir sobre el còmic en català.  
 
La campanya Uaaaaaaau... iuhu, pataplaf! Còmic en català inclou diverses activitats, 
una de les quals és l’exposició “Vinyetes: història del còmic en català”. 

El dossier que teniu a les mans pretén aproximar-vos al món del còmic, donar-vos 
informació sobre els diferents apartats de l’exposició i plantejar-vos unes propostes de 
treball per introduir el còmic a l’aula i ajudar-vos a preparar i conduir la visita a 
l’exposició, si és el cas.1 
 
 
Barcelona, octubre de 2015 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      
1
 Aquest document ha tingut en compte el dossier preparat des del Servei de Català de Molins de Rei 

(CNL Ca n’Ametller). El CNL de Barcelona hi ha incorporat nou text, part del contingut de l’exposició i les 
activitats didàctiques proposades per l’equip del centre. 
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2. Aproximació a l’exposició “Vinyetes: 
història del còmic en català” 
 
L’exposició fa un breu recorregut per la 
història del còmic en la nostra llengua i 
alhora posa de manifest les principals 
activitats i tendències del moment.  
 
 

 

      
 
 

  
              
             
 
 
 
 
 
 
             Índex de l’exposició 

 
 
1. Presentació   
2. El llenguatge universal del 
còmic    
3. Moments clau en la història 
del còmic en català (1)  
4. Moments clau en la història 
del còmic en català (2)  
5. Dels il·lustradors als 
ninotaires. L'escola catalana  
6. L'escola francobelga  
7. L'escola nord-americana 
8. El manga. L'arribada del sol 
naixent    
9. El còmic tria Barcelona 
10. Els mites del còmic i la figura 
de l'heroi   
11. Traductors, guionistes i 
editorials    
12. La novel·la gràfica i la 
història en el còmic  
13. Còmic i manga surten al 
carrer     
14. El còmic en català avui 
15. Glossari essencial i crèdits
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“Vinyetes: història del còmic en català” 
es va presentar el 24 de març de 2015 a 
l’Espai Avinyó – Llengua i Cultura, amb 
la presència de Lluís Juste de Nin, padrí 
de l’exposició, Jordi Manent, director 
del CNL de Barcelona i Ester Franquesa, 
directora general de Política Lingüística 
i presidenta del Consorci per a la 
Normalització Lingüística.  

L’exposició, forma part de la campanya 
Uaaaaaaau... iuhu, pataplaf! Còmic en 

català de foment de la lectura de còmic 
en català i compta amb el suport de 
més de 40 establiments col·laboradors2 
(punts de venda de còmic) i de les 
principals editorials de còmic en català.  
 

L’exposició, divulgativa i sintètica, fa un 
breu recorregut per la història del 
còmic en català, mostra els lligams amb 
les diferents escoles –de creació i de 
traducció–, i posa de manifest la 
importància del novè art en la societat 
contemporània. 

L’exposició ja ha començat a moure’s 
per la ciutat i ho seguirà fent els 
propers mesos3.  
 

 -Espai Avinyó – Llengua i Cultura. 
Ciutat Vella . Del 24 de març al 2 
d’octubre de 2015 
- 33è Saló Internacional del Còmic de 
Barcelona. Sants – Montjuïc. Del 16 al 
19 d’abril de 2015 
- Centre Cívic Torre Llobeta. Nou Barris. 
Del 4 al 27 de setembre de 2015 
- Centre Parroquial de Sant Vicenç de 
Sarrià. Sarrià – Sant Gervasi. De l’1 fins 
al 23 d’octubre de 2015  

                                                      
2
 Dades d’octubre de 2015. 

3
 Agenda de l’exposició: 

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/expo_
vinyetes_agenda.html  

- Recinte Fabra i Coats. Sant Andreu. 
Del 13 al 27 d’octubre de 2015  
- CNL de Barcelona, delegació d’Horta – 
Guinardó. Del 28 d’octubre al 17 de 
novembre de 2015 
- Festa del Joc i el Lleure en català. 
Plataforma per la Llengua. Passeig de 
Lluís Companys. 27de novembre de 
2015 
- Recinte Fabra i Coats. Sant Andreu. 
Del 3 al 31 de desembre de 2015  
- Biblioteca Ignasi Iglésias. De l’1 al 29 
de març de 2016 

L’exposició es podrà visitar també a 
Cornellà de Llobregat (novembre de 
2015), Cervelló (novembre i desembre 
de 2015), Molins de Rei (gener i febrer 
de 2016), Manresa (febrer de 2016), La 
Massana –Andorra– (març de 2016), 
l’Hospitalet de Llobregat (abril de 2016) 
i Mataró (abril i maig de 2016)4.  

 

 

         © J. Aznar © CNL de Barcelona                                                                                                                                          

                                                      
4
 Dades d’octubre de 2015. 
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3. El llenguatge universal del còmic 

El còmic és una «història explicada mitjançant una successió de vinyetes que contenen 
il·lustracions i text alhora»5. D’alguna manera, el còmic o historieta il·lustrada és un 
exemple d’hibridació de gèneres artístics; el còmic és art que sovint posa en relació les 
arts plàstiques i la creació literària. Novel·la gràfica, llibre d’artista, historieta... el 
còmic és una mica tot això i encara més; és ”relat en forma de vinyetes i vinyetes en 
forma de relat”.  

El còmic té el seu propi llenguatge i els seus codis (bafarades, onomatopeies, el·lipsis 
narratives, línies cinètiques . . .). La imatge, dibuix o il·lustració és el cor, l’essència del 
còmic i sovint fa innecessària la descripció dels fets. És així com moltes vegades el 
llenguatge es redueix a textos o diàlegs breus, sovint informals, i amb abundància de 
col·loquialismes. Les onomatopeies i les interjeccions exemplifiquen bé els recursos 
lingüístics del còmic. D’altra banda, les bafarades o globus reforcen l’espontaneïtat i 
dinamisme del missatge alhora que incorporen la idea de moviment de l’acció. Aquest 
model de llengua ha esdevingut un avantatge a l’hora de connectar amb una àmplia 
diversitat de públics: del públic infantil als lectors adults. 
 

 
© Jordi Clapers. En Camús. © Cavall Fort 1980 

 
El còmic ha crescut i s’ha consolidat en paral·lel als mitjans audiovisuals; en algunes 
ocasions ha influenciat el cinema, i en d’altres, ha estat influenciat pel cinema. Tot i 
que la història del còmic segueix diferents camins segons les diferents cultures, un dels 
trets fonamentals que cal destacar en el llenguatge del còmic és la convencionalitat, és 
a dir, la interiorització d'unes regles que fan entendre el còmic a tothom de la mateixa 
manera gràcies a un seguit de recursos lingüístics i artístics establerts. 

Aquestes convencions gràfiques es concreten en: 

- La vinyeta. És l'espai que ocupa cada dibuix en un còmic, el marc on queda 
enquadrat. Una successió de vinyetes dóna lloc a una seqüència. Tradicionalment era 
en forma de quadrat o rectangle, però ha anat evolucionant. Dins de la vinyeta caldrà 
tenir en compte els elements compositius i els elements expressius, com la transició 

                                                      
5
 Diccionari de la llengua catalana (IEC). 
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entre vinyetes, la llum i les ombres o la planificació. Sovint s’utilitzen recursos 
semblants als d’una pel·lícula (zooms, panoràmiques...)6 . 

 
© Jordi Viladoms. Pesquis i Baliga © Cavall Fort 2012 

 
- La bafarada, el globus o el fumet. És l'espai que recull el diàleg, el monòleg o el 
pensament dels personatges (si n’hi ha). Ens permet saber què diu o què pensa 
cadascú i també com ho fa. L'apèndix o fletxa que surt del globus, i que es dirigeix cap 
a un dels personatges, assenyala a quin dels personatges correspon aquella part del 
diàleg. 
 

      
 
 

                                                      
6
 Per a més informació, vegeu 

http://jaimesegundo.edu.gva.es/j2/documentos/departamentos/catala/1r%20de%20Batxiller/llengua%
20i%20imatge/(el%20COMIC%20%202%20LLENGUATGE).pdf.  
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© Peyo. La fam dels barrufets  

 
 

Les bafarades poden ser dibuixades en 
formats diferents per assenyalar de 
forma gràfica el tipus de diàleg: quan es 
parla, es pensa (normalment la forma 
de la bafarada simula un núvol o un 
perfil intangible), es crida (el perfil de la 
bafarada és més intens o amb 
vibracions o estridències), es parla en 
veu baixa (s'acostuma a dibuixar amb 
línies discontínues), parlen diferents 
personatges alhora (el mateix globus 
amb diversos deltes, un per 
personatge)... 

 
 

                             
© J. Ventalló © A contra vent               © J. Carbó i J.M. Madorell La casa sota la sorra © Cavall Fort 1967 

 
- Les onomatopeies7. Són paraules que representen els sons que fan les persones, els 
animals o les coses. Moltes vegades van acompanyades de línies de moviment o de 
símbols gràfics, i se n’utilitzen de mides i colors diferents. Will Eisner, excel·lent 
dibuixant i guionista nord-americà, va dir que l’onomatopeia és “l’intent desesperat de 
plasmar en el paper l’ampli univers sonor que ens envolta”. Les onomatopeies 
gaudeixen, en el còmic, d’un tractament gràfic privilegiat i se n’inventen constantment 
de noves. És un recurs molt utilitzat per la seva força. Cada llengua genera les seves, 
segons el seu alfabet i com interpreten els sons els seus parlants. Algunes 
onomatopeies en català són: - atxim: onomatopeia de l'esternut; - catacrac: 
onomatopeia per representar el soroll que fa una cosa que es trenca, que cruix, per 
indicar ruptura, etc. - nyam-nyam: onomatopeia de l'acció de menjar; “fer nyam-
nyam” (en llenguatge infantil): menjar; - nyic-nyic; nyigo-nyigo: onomatopeia amb què 
s’imita el so d'un violí, d'un violoncel, etc., especialment mal tocat; - plof, plaf: 
onomatopeia que representa el soroll que fa una cosa que cau damunt un cos tou o hi 
topa,... 

 

                                                      
7
 Per veure la llista completa d’onomatopeies en català, vegeu 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Onomatopeia. 
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- Les interjeccions, categoria gramatical que conté paraules que denoten estats d'ànim; 

expressions invariables, sovint provinents d'una onomatopeia o d'una frase feta que 

s'usen en oracions exclamatives per acompanyar el discurs. No tenen cap funció 

sintàctica dins la frase però realcen el missatge, apel·len l'interlocutor i permeten 

expressar els sentiments. Pertanyen a un registre oral i col·loquial de la llengua: ah!, ai! 

apa!, au!, ecs!, eh!, ei!, ep!, epa! oh!, ui!, uix!. 

 

 
© Jordi Viladoms. Pesquis i Baliga © Cavall Fort 2012 

 

- Els símbols i les metàfores visuals és recurs molt usat en el món del còmic que permet 
fer comprensible una idea de manera ràpida i senzilla. Per exemple, un dibuixant que 
necessita representar un personatge molt enfadat i no vol escriure les paraulotes que 
diria, dibuixarà serps, calaveres, ganivets, bombes o signes d’exclamació; un 
personatge que té una idea es representarà amb una bombeta; un personatge 
enamorat tindrà cors al voltant o a la bafarada...  

 

                                                                           
© Hergé 
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4. Breu història del còmic a Catalunya 

Totes les cultures han incorporat el dibuix i la il·lustració a l’art de construir i explicar 
històries. Per a alguns autors, les pintures rupestres són la primera manifestació 
d’aquest art. Els frescos i relleus egipcis, grecs i romans també compleixen aquesta 
funció.  

       © Le Myéssier 

Al segle XIV Le Myésier combina 
imatges i text per difondre la vida i 
l’obra de Ramon Llull.  

Els antecedents del còmic, tal com el 
coneixem avui, els hem de buscar en 
les sèries de vinyetes o tires diàries 
(daily strip) que eren breus historietes 
que es publicaven a la premsa com a 
reclam per vendre més diaris. Un dels 
pioners de la historieta il·lustrada va ser 
el suís Rodolphe Töpffer, a partir del 
1827; posteriorment (1895-1896) es va 
publicar, al New York Journal, una de 
les tires més conegudes, The Yellow 
Kid, que combinava imatges i text per  

mitjà de bafarades. El mateix any, el 
1896, la revista anglesa Comic Cut va 
popularitzar el nom, còmic, pel qual 
seria coneguda aquesta forma artística. 

            
© The yellow kid 

 
A Catalunya, el moviment de recuperació lingüística i cultural de la Renaixença iniciat 
durant la segona meitat del segle XIX arribà també a la premsa i l’any 1879 es publicà 
el primer diari en català. El fet d’explicar històries amb imatges ja tenia una certa 
tradició i popularitat a casa nostra gràcies a l’existència de les auques, que per mitjà de 
gravats il·lustraven un tema. Les auques de finals del XIX consten de 48 vinyetes.  
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Moments clau del còmic en català 
 
 
1- El naixement de revistes satíriques, infantils i juvenils entre finals del segle XIX i el 
1939. Els primers antecedents els trobem a les publicacions satíriques adreçades als 
adults: L’Esquella de la Torratxa (1872-1939), Cu-cut! (1902-1912),... I també a les 
revistes adreçades al públic infantil com és el cas d’En Patufet (1904-1938), el Papitu 
(1908-1937)... És una etapa amb grans il·lustradors i humoristes gràfics, com Joan 
Garcia-Junceda, Apel·les Mestres o Ricard Opisso. Aquesta etapa es caracteritza pel fet 
que en les historietes no s’usen encara les bafarades i el text és escrit sota el dibuix o 
la vinyeta. 
 

 
© Biblioteca de Catalunya. L’Esquella de la Torratxa 1883 

 

2- Després que Catalunya perdés la Guerra Civil (1939) i que el franquisme prohibís el 
català en tot l’espai públic, a partir dels anys 50 s’obrí una escletxa per a poder 
publicar alguns textos en català, entre els quals el còmic infantil gràcies a les revistes 
L’Infantil (1951-2011) i Cavall Fort (del 1961 fins a l’actualitat), que van esdevenir 
símbols de la resistència cultural durant la dictadura franquista. 

                  
© l’infantl núm. 1     © Cavall Fort núm. 1  

 

 



El còmic a l’aula. Material de suport 

 

11 

 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
CNL de Barcelona, 2015  

 

 

A la Barcelona de la postguerra hi convisqueren dues importants escoles d’historietes 
humorístiques, que per raons polítiques del moment es feien en castellà, i que van ser 
la llavor de l’escola de Barcelona. Les dues revistes de referència, Pulgarcito i TBO, 
cadascuna a la seva manera, van saber aprofitar les possibilitats que oferia el còmic o 
tebeo humorístic per vehicular-hi un estat anímic col·lectiu: el realisme costumista. 
 
 
3- Durant els anys 70 eren característics els àlbums de còmic que narren episodis 
diversos de la història de Catalunya. Amb la transició, va tornar l'humor àcid, crític i 
políticament incorrecte. A partir de 1980 força editorials comencen a publicar còmic en 
català.  

                             
© Hergé. El tresor de Rackham el roig © Joventut   © André Franquin. El retorn de Z © Grijalbo  

 

4- Amb la posada en marxa de TV3 – Televisió de Catalunya i les emissions del circuit 
català de TVE, l’anime

8 arribà a la petita pantalla, guanya popularitat i contribueix a la 
difusió i l’arrelament del còmic d’origen japonès; el manga

9 arrela en català. 

 

                
© Gosho Aoyama. Detectiu Conan © Planeta Cómic   © Akira Toriyama. Bola de drac © Planeta Cómic  

                                                      
8
 Gènere de dibuixos animats d'origen japonès, sovint relacionat amb el manga o els videojocs. 

9
 Gènere de còmic d'origen japonès. 
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5-. Darrerament, editorials i segells editorials com Edicions de Ponent, Editorial Base, 
Estrella Polar o Dolmen Editorial, entre d’altres, mantenen l’edició del còmic en català, 
ja sigui amb nous àlbums o amb la recuperació de col·leccions i personatges de fa uns 
anys. 

Una mostra de la vitalitat del còmic i les vinyetes en català és la revista Cavall Fort, que 
es manté viva; Cavall Fort ha comptat amb col·laboradors com els il·lustradors Cesc o 
Pilarín Bayés i escriptors com Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Salvador Espriu, Pere 
Calders, Maria Aurèlia Capmany o Montserrat Roig. Fins i tot s’hi han publicat 
creacions de Joan Miró, Antoni Tàpies o Josep Maria Subirachs. 
 
Avui, Catalunya edita el 95% dels còmics de l’Estat espanyol i molts dels seus 
dibuixants i guionistes tenen reconeixement internacional. 
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5. Les principals escoles del còmic 

 

5.1. L’escola francobelga10                                

El còmic francobelga defineix el món dels còmics que es 

produeixen a Bèlgica, França i a Suïssa (bande dessinée). 

És l’escola més important d’Europa i en països com 

França té un reconeixement important. El 2005 el còmic 

constituïa el 7% de la producció editorial de França, 

amb unes vendes totals de 32.933.000 exemplars. El 

gran supervendes és Titeuf que, en el seu àlbum dotzè, 

va aconseguir vendre pràcticament mig milió 

d'exemplars.       © R. Goscinny – A. Uderzo © Salvat 

Pilote, Spirou, Tintín o Métal Hurlant són algunes de les revistes més reconegudes 

d’aquesta escola. Pel que fa a les sèries destaquen noms com Astèrix, Tintín, Jan i 

Trencapins o Barbarella i, pel que fa als autors alguns del noms són Chaland, Cosey, 

Hergé, Peyo, Lauzier, Gir/Moebius o Tardi, entre molts d’altres. Un dels festivals 

europeu amb més renom és el Festival del Còmic d'Angulema. A Perpinyà s’organitza 

també una trobada anual a l’entorn del còmic.  

L’estil gràfic i el narratiu formen part de l’anomenada “línia clara”: un 

desenvolupament de la història correcte i intel·ligible, un guió sòlid, un traç lineal i 

nítid i uns colors definits i lluminosos, entre molts altres aspectes. 

                                                                                                                    
  © J. Carbó i F. Infante. Felip Marlot. L'esperit del bosc ©Cavall Fort 1989 

L’escola francobelga és la més traduïda al català i és la que ha influït més en el còmic 

creat i produït des de Catalunya. 

 

 

                                                      
10

 Per a més informació, vegeu https://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2mic_francobelga. 
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5. 2. L’escola nord-americana                                          
 
Quan parlem d’escola nord-americana del còmic ens referim al còmic fet als Estats 
Units. La seva tradició ve de lluny, de l’últim terç del segle XIX, i la seva implantació, 
indústria, productivitat econòmica i influència cultural són molt potents.  

A finals del segle XIX, els dos editors de premsa més importants dels Estats Units, 
William Randolph Hearst i el seu rival Joseph Pulitzer, van apostar per la historieta com 
una manera d’arribar a nous públics, com ara l’immigrant. I de la vinyeta única es va 
passar a les tires còmiques. El 1929, Elzie Crisler Segar creà el famós Popeye en la tira 
diària Thimble Theatre. 

Amb la Gran Depressió, les tires amb missatge sociològic desaparegueren per donar 

pas a l’entreteniment pur amb humor, avantguarda i sobretot aventures. Així, 

naixeren, entre moltes altres, Buck Rogers (1929), Flash Gordon (1934), i el Príncep 

Valent (1937). A partir dels anys 30, les històries comencen a augmentar en qualitat, 

els escriptors i dibuixants adquireixen un estil característic i sorgeixen històries de 

detectius, científics i personatges més atractius i amb habilitats superiors a les 

humanes, sempre salvant el planeta o la comunitat d'una catàstrofe més gran. El 1938 

arriben superherois com Superman o La Dona Meravella i, posteriorment, altres com 

Batman. També apareixen històries d’espies i de gàngsters. 

El còmic americà es caracteritza majoritàriament per una gamma interminable de 

superherois. També se’l distingeix per tenir un estil de dibuix molt realista i amb molt 

de detall. El seu format pot ser de revista o de llibre i, generalment, el dibuix és en 

color. Altres trets característics són la diversificació de les mides de les vinyetes i les 

onomatopeies clàssiques. 

 

TM & © 2015 DC COMICS. All rights reserved 

Malgrat que aquest tipus de còmic 

triomfa en les adaptacions al cinema, hi 

ha molt poca traducció al català, en 

comparació amb les altres dues 

escoles.  

Les aventures de Batman a Barcelona El 

cavaller i del drac és una de les escasses 

publicacions de grans herois disponible 

en català.  
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5. 3. El manga o l’escola japonesa              

 

Conegut fora del Japó amb la paraula manga, el còmic japonès va néixer de la 

combinació de dues tradicions: l'art gràfic japonès, producte d'una llarga evolució a 

partir del segle XI, i el còmic occidental, afermat al segle XIX. El naixement del manga 

modern que coneixem avui dia va tenir lloc poc després de l’acabament de la Segona 

Guerra Mundial (1939-1945), quan els ciutadans japonesos buscaven l’entreteniment 

davant d’un panorama desolador. 

Abasta una àmplia varietat de gèneres i arriba a públics diversos. Constitueix una part 

molt important del mercat editorial del Japó i motiva adaptacions a diversos formats: 

sèries d’animació (anime), pel·lícules, vídeojocs i novel·les. 

Les característiques d’aquesta escola són els traços definits, el blanc i el negre o els 

colors plans, les formes geomètriques, l’èmfasi en el personatge que es vol destacar, 

els primers plans recurrents i els fons poc detallats, les característiques físiques 

exagerades (com els ulls enormes), els globus de text en forma dramàtica, les línies de 

velocitat i onomatopeies, i la tipografia exclamativa; les vinyetes es llegeixen de dreta 

a esquerra. 

Amb molt poc temps, els títols de l’escola japonesa han tingut bona acollida i molta 

demanda a Catalunya, segurament per la gran difusió de sèries d’anime des de TV3 i 

altres canals en català. Algunes de les col·leccions més conegudes pel públic català són: 

Bola de Drac, Shin Chan, Naruto, Bleach, Musculman, Sakura, Doraemon o Fushigi Yugi: 

El joc misteriós. 

                                                                                                                 
© Clamp. La caçadora de cartes © Glénat   DRAGON BALL - ULTIMATE EDITION ©                                                                        

       1984 by BIRD STUDIO / SHUEISHA Inc. 
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6. Els mites del còmic i la figura de l’heroi 

La figura de l’heroi és recurrent en el món del còmic. Hi ha 
herois de tots tipus, per a tots els gustos i per a tots els 
públics. Alguns han esdevingut autèntics mites a nivell 
mundial. 

L’escola americana opta pels superherois (Superman, 
Spiderman, Batman, Els Quatre Fantàstics...). Tenen molta 
força i grans poders, sovint sobrenaturals. En contraposició 
a ells, apareixen els malvats. 

   © Lluís Juste de Nin 

L’heroi de l’escola francobelga és més quotidià i normal. Té grans habilitats que el fan 
actuar amb astúcia, valentia, intel·ligència i fortalesa per afrontar les adversitats 
(Tintín, Jan i Trencapins, Lucky Luke...). També hi ha herois que, a causa d’un accident o 
d’una qualitat genètica, tenen poders màgics (com Obèlix). 

En el cas del manga, aparentment són persones normals, però sovint tenen una 
habilitat especial com ara coneixement a fons de les arts marcials (Son Goku), ser un 
líder valent (Capità Harlock), venir d’un altre planeta (Lamu), ser un robot (Arale) o 
tenir algun poder estrany (Ranma). També hi trobarem l’heroi infantil trapella i 
descarat (Shin Chan). 

En el còmic, a més, també apareixen herois d’origen medieval (Capitán Trueno) i petits 
herois que, a través de les seves reflexions, interpel·len els adults (Charlie Brown o 
Mafalda). 

Ot el bruixot (Picanyol) i en Massagran (Josep Maria Madorell) són dos exemples 
d’herois (o antiherois?) catalans. “La Norma” va ser la protagonista de la primera 
campanya de normalització lingüística. 

                                                                                                            
© Picanyol. Ot , el bruixot © Norma Editorial         ©J. M. Madorell. Massagran © Casals                             
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7. La novel·la gràfica 

Novel·la gràfica és l’expressió emprada per referir-se a un còmic, generalment per a 
adults, que narra una història més detallada i complexa que se situa entre la novel·la i 
el còmic tradicional. Hi ha còmics concebuts ja com a novel·la gràfica i d’altres que són 
adaptacions de novel·les conegudes o universals. Així, per exemple, trobem clàssics 
catalans adaptats als còmics, com Tirant Lo Blanc. 

Als anys 70 es publiquen una sèrie de novel·les gràfiques que reivindiquen el 
llenguatge audiovisual com a forma narrativa. Will Eisner, nom artístic de William 
Erwin, dibuixant i guionista de còmics estatunidenc és el primer autor del format 
novel·la gràfica (1978). La publicació de Maus: relat d’un supervivent

11 d’Art 
Spiegelman, que relata la història dels jueus d’origen polonès a Auschwitz suposa la 
consolidació de la novel·la gràfica. «Tant de bo hi hagués molts més còmics d'aquest 
estil: narrativa dibuixada, novel·la dibuixada, història dibuixada, biografia dibuixada»12. 

 

                                                                                                                                 
 © Art Spiegelman. Maus © Inrevés                                    © Marjane Satrapi. Persèpolis © Norma Editorial 

Altres exemples de novel·la gràfica ben propera són les obres de Lluís Juste de Nin o les 
d’Oriol Garcia i Quera 
 

                                                                                                                                                                                       
© Ll. Juste de Nin. Barcelona 1931 © Edicions de Ponent                  © O. Garcia. Terra de frontera © Rafael Dalmau Editor 
 

 
                                                      
11

 Entre 1980 i 1991. 
12

 Rafael Marín (dins Cómic a Gritos, gener de 2001). Traducció pròpia. 
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8. Glossari essencial 

Àlbum Publicació de còmic en format 
de llibre, d'una historieta il·lustrada 
completa o d'un capítol d'una història 
llarga. 

Anime Nom que designa fora de Japó 
els dibuixos animats d’origen japonès. 
La relació de l’anime amb el manga és 
estreta, ja que una gran quantitat de 
sèries i treballs d’anime parteixen 
d’històries de manga molt populars.  

Bafarada És l’espai on hi ha el text del 
que usualment diuen o pensen els 
personatges representats en un còmic. 
També rep el nom de globus. 

Còmic Gènere artístic, gràfic i narratiu, 
que utilitza una successió de vinyetes 
amb il·lustracions i text per tal 
d'explicar una història. És sinònim 
d'historieta.  

Còmic digital o e-comic Còmic visible 
sobre un suport digital. 

Comic strip o tira còmica de premsa 
Vinyetes, normalment entre dues i cinc, 
en forma de tira, que es publiquen de 
manera regular a la premsa, sigui en 
paper o en format digital. 

Còmic underground Estil de còmics 
aparegut als Estats Units a finals dels 
anys 60, pertanyent al moviment 
contracultural i desenvolupat al marge 
dels circuits comercials.  

Daily strip o tira diària de premsa Són 
tires de còmic –d’entre dues i cinc 
vinyetes– que es publicaven a la 
premsa, amb aparició diària o 
dominical. 

Dibuixant de còmics Artista que 
efectua els dibuixos d'un còmic a partir 

del guió elaborat per un guionista de 
còmics o per ell mateix. 

El·lipsi Tècnica de tractament del 
temps narratiu per la qual se 
seleccionen les unitats visuals o 
vinyetes indispensables per fer avançar 
l’acció segons la intencionalitat 
narrativa; s'eliminen voluntàriament 
períodes de la història relatada. 

Fanzín Revista publicada per aficionats 
de manera voluntària i sense 
periodicitat. En alguna ocasió han 
donat origen a revistes professionals. 

Finestra Part separada del dibuix, 
generalment de forma rectangular, on 
hi ha un text que no correspon a cap 
personatge de la vinyeta del còmic. 

Globus Vegeu bafarada. 

Guionista de còmics Escriptor de 
guions per a còmic, que escriu 
l’argument detallat, els diàlegs i descriu 
com ha de ser la representació gràfica 
de cada vinyeta de la historieta. El 
guionista pot ser a més el dibuixant de 
la narració, però no necessàriament. 

Historieta il·lustrada Gènere artístic, 
gràfic i narratiu que explica una història 
per mitjà de personatges, l’acció de la 
qual apareix dibuixada en una successió 
de vinyetes. És sinònim de còmic. 

Historietista S'anomena així els autors 
d'historietes, còmics o tires còmiques 
de premsa. 

Il·lustrador Persona que il·lustra un 
llibre, un còmic, un conte...  

Interjecció Mot o locució invariable que 
expressa l’actitud del parlant, estableix 
una comunicació entre el parlant i 
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l’oient, o evoca un soroll o un 
moviment. 

Línies cinètiques Són signes gràfics que 
s'utilitzen per indicar una trajectòria o 
moviment i així aportar dinamisme i 
acció a la vinyeta. 

Magazín Publicació periòdica il·lustrada 
que tracta de temes diversos. 

Manga Denominació dels còmics al 
Japó, caracteritzats en general per una 
narració lineal i una connexió directa 
entre paraula i dibuix. Habitualment 
són en blanc i negre, amb un sentit de 
lectura de dreta a esquerra en cada 
pàgina, amb personatges de gran 
expressivitat i ulls molt grossos, fons 
poc detallats, estil cinematogràfic i ús 
abundant d'onomatopeies 

Mangaka Autor de manga. 

Metàfora És la figura literària que 
consisteix a anomenar una cosa amb el 
nom d'una altra a causa de la 
semblança entre les dues. En el còmic, 
les metàfores visuals són dibuixos que 
expressen els estats d'ànim, les 
vivències, o les situacions en què es 
troben els personatges. 

Ninotaire Persona que fa o dibuixa 
ninots. 

Nom artístic Pseudònim que utilitzen 
dibuixants i guionistes, entre altres 
professionals. 

Novel·la gràfica Expressió emprada per 
referir-se a un còmic, generalment per 
a adults, que narra una història 
detallada i complexa, que comença i 
acaba en el mateix llibre o publicació. 

Onomatopeia Mot o grup de mots que 
imiten un so que no és propi del 
llenguatge humà. 

Otaku Persona molt aficionada al 
manga i l’anime. La denominació otaku 
prové del japonès, en què significa, 
literalment, 'casa vostra'; per extensió, 
en aquesta llengua també s'aplica a una 
persona obsessionada per la 
tecnologia, els videojocs, el manga o 
altres aficions similars. 

Retolació Escriptura dels textos d'un 
còmic efectuada generalment a mà pels 
mateixos dibuixants o per retolistes 
professionals. 

Revistes multitemàtiques Pàgines 
d’historietes incloses en revistes no 
especialitzades en còmic, o en revistes 
d’interès general. 

TBO Revista barcelonina publicada a 
partir de l’any 1917 i fins al 1983. El seu 
nom s’ha convertit en genèric (tebeo, 
segons el mateix diccionari normatiu) 
per designar qualsevol revista infantil 
d’historietes. 

Tira diària de premsa o daily strip Són 
tires de còmic, d’entre dues i cinc 
vinyetes, publicades a la premsa diària 
o dominical. 

Vinyeta Dibuix que forma part d’una 
sèrie que explica una història. També es 
pot referir a un dibuix o il·lustració, 
generalment humorístics, impresos en 
un llibre, un diari, o una revista, 
acompanyats o no d’un text
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9. Algunes propostes didàctiques per introduir el còmic a l’aula de català 

CNL de Barcelona. Ensenyar català a adults a Barcelona. Experiències del professorat: 
Activitats sobre el còmic en català 
http://blogs.cpnl.cat/ensenyarabarcelona/2015/10/19/activitats-sobre-el-comic-i-
enllacos-dinteres/  

Propostes d’activitats: 

• Busqueu en els diferents mitjans de comunicació elements del llenguatge del còmic. 

• Relacioneu noms de personatges amb les seves imatges i feu-los parlar. 

• Repartiu diferents vinyetes entre els alumnes. Després, cadascun analitza la que li ha 

tocat i identifica tots els elements propis del còmic. Finalment es fa la posada en comú. 

• Analitzeu alguns personatges de cadascuna de les tres escoles presentades: 

característiques del personatge, joc de colors, tipus de dibuix, llengua, etc. 

• Creeu un superheroi. Podeu consultar com fer-ho al web 

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero. Un cop creat el 

personatge, retalleu-lo i enganxeu-lo en un document en blanc. A sota descriviu el 

personatge creat: com va vestit i per què, quin superpoder té, com es va convertir en 

un superheroi, quin caràcter té,...  

• Busqueu mostres de tires còmiques i vinyetes a la premsa nacional i internacional. És 

el mateix una cosa i l’altra? Detecteu diferències entre països? 

• Refeu una historieta a partir de vinyetes desordenades.  

• Construïu una història a partir d’un còmic amb les bafarades en blanc. 

• Doneu veu als personatges: creeu estranyes parelles del món del còmic, aparelleu-les 

i feu-les parlar. 

• Identifiqueu alguns personatges de còmic de diferents llocs; aprofiteu la informació 

que poden aportar els alumnes.  

• Redacteu un còmic sense text. S’entén la història? Valoreu el pes de la imatge i el 

llenguatge en el còmic. 

• Busqueu mostres de còmics que s’hagin publicat a Catalunya durant el segle XX. 

Seguien unes línies similars pel que fa al tema?... 

• Creeu diàlegs breus en present, passat i futur a partir d'imatges de còmic. 

• Endevineu les frases ocultes de diferents vinyetes. 
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• Construïu oracions senzilles a partir de fotos d'accions quotidianes en format còmic. 

• Busqueu, en còmics, les onomatopeies que hi apareixen més freqüentment. 

• Creeu el vostre propi còmic: trieu una notícia insòlita i feu-ne el vostre còmic d’aula.  

• Tema per al debat: El còmic és un gènere infantil? 

• Llegiu i comenteu un còmic. Fitxa de lectura Barcelona a trenc d’alba. 

http://edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/barcelona/index.htm  

• En el web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya hi ha un 

apartat sobre el còmic que conté propostes didàctiques per a primària i secundària. 

També podeu consultar l’experiència Maleta del còmic de l’Hospitalet de Llobregat o la 

proposta de Santa Coloma de Gramenet.  
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10. Enllaços d’interès i bibliografia 
10.1 Enllacós d’interès 
 
CNL de Barcelona. Uaaaaaaau... iuhu, pataplaf! Còmic en català: 
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/comic_en_catala.html   

CNL de Barcelona. Cercador de còmic en català: 
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/comics/  

 

• Associació Catalana de Tintinaires:  

 http://www.1001.cat/  

 http://tintincat.webgratis.cat/index.html 

• Blog Manga de Norma Editorial http://www.normaeditorial.com/blogmanga/blog/  

• Catàleg del còmic en català de Jordi Riera http://www.grupelsisards.cat/  

• Còmic en català http://elcomicencatala.blogspot.com.es/  

• Comicat http://www.comicat.cat / 

• Els blogs de Joan Navarro http://navarrobadia.blogspot.com.es / i 
http://vinyetes.blogspot.com.es / 

• Ficomic http://ficomic.com/inici.cfm  

• Graphic novels a visual language. Espai del diari The New York Times que explica 
aspectes de la novel·la gràfica i dels seus autors. 
http://www.nytimes.com/packages/html/magazine/20040711_GRAPHICNOVELS_F 
EATURE/index.html  

• Guia del còmic http://www.guiadelcomic.es/ 

• Manga http://www.animelliure.net/  

• Patrimoni Gencat. El món del còmic 
http://patrimoni.gencat.cat/ca/patrimoni/monografics/94_comic_catala  

• Tebeosfera http://www.tebeosfera.com/1/index.htm  

• Viquipèdia http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2mic  

•Wiki del còmic en català: http://ca.comics.wikia.com/wiki/P%C3%A0gina_principal  

 
10.2 Webs educatius 

• Com es fa un còmic? http://www.xtec.cat/~pribas/projecte/projecte.htm  

• Còmic. Unitat didàctica per a 1r d'ESO. http://alexandria.xtec.cat/user/policy.php  

• El mundo del còmic 
http://www.museodelnino.es/sala4/mundocomic/mundocomic.htm  
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• Fitxa de lectura Barcelona a trenc d’alba 
http://edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/barcelona/index.htm  

• La tira de còmics. Selecció de lectures 
http://www.xtec.cat/web/serveis/sez/crp/bancderecursos/educacioliteraria/comic  

• Propostes per llegir i analitzar Maus a l’aula: 
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/5618  

• Treballem i juguem amb el còmic. Materials elaborats per Aparicio, R; Magrans, M; 
Serrahima, C http://www.xtec.cat/~imagrans/ 

• XTEC Recull d’activitats sobre el còmic 
http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/activitatsliteraries/comic  

• XTEC http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/activitatsliteraries/comic  
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