
Un còmic és una narració fàcil de 
llegir i d'interpretar, però difícil de crear.

En un còmic, es narren els fets a 
través d'una seqüència de dibuixos i textos 
que situen l'acció o que reprodueixen els 
diàlegs dels personatges.

Per tal de construir la narració es fan 
servir tècniques i recursos gr àfics  que 
permeten que,  lector comprenga l'argument 
i la idea que li expliquen. Moltes vegades 
aquests recursos fan la seva funció 
narrativa sense que ho notem.

La imatge  és l'element principal del 
còmic.

 Podem dir que un CÒMIC és compon d'un 
seguit d'IMATGES QUE EXPLIQUEN UNA 
HISTÒRIA.



VINYETES

• La vinyeta és l'espai 
que ocupa cada 
dibuix d'un còmic, 
el marc on queda 
enquadrat.

• Tradicionalment era 
en forma de 
quadrat o de 
rectangle, però ha 
anat evolucionant.

• Sovint es 
prescindeix de la 
vinyeta i s'utilitza el 
color de fons com 
element 
diferenciador, o es 
reparteix un dibuix 
en diverses 
vinyetes. Cada 
autor decideix l'estil 
de vinyeta que vol 
utilitzar.



vinyeta "tradicional"



vinyeta delimitada pel color de fons de la imatge



en aquest cas, el propi dibuix delimita la vinyeta



ací es combinen els tres tipus de vinyetes 
anteriors



VINYETES 
ESPECIALS

en l'elaboració 
d'un còmic 
s'utilitzen recursos 
semblants als 
d'una pel·lícula.
S'utilitzen EFECT
ES 
ESPECIALS  i TR
ANSICIONS entre 
vinyetes que 
enriqueixen 
l'estètica de la 
pàgina: t 
zooms d'allunya
menyt o 
d'apropament,
amb seqüències , 
amb alguna 
panoràmica ,o 
amb diversos 
tipus de foses .



efectes especials 1



efectes especials 2



efectes especials 3



efectes especials 4



efectes especials 5



zoom d’allunyament    1



zoom allunyament 2



zoom d’anada i de tornada



zoom d’apropament



GLOBUS  o  FUMETS

EL GLOBUS és el lloc on l'autor escriu el text deL diàleg o deL monòleg 

dels  personatges.  Ens  permet  saber  què  diu  o  què  pensa  cadascú,  i 

també ens mostra com ho diu o com ho pensa.

Per  sí  mateix,  un  globus  pot  tenir  un 

significat  concret  o  pot  donar  força  al 

text  que  conté.  Hi  ha  vegades  que  és 

tan expressiu que no caldria escriure-hi 

res.

En aquest globus, tant 
la forma com el color 
són prou significatius!

En un globus hi podem distingir la silueta, el 
delta i el contingut. La SILUETA és la 
superfície que conté el text. Abans sempre 
tenia forma de núvol, però avui qualsevol 
forma és bona. En còmics molt actuals també 
podem trobar el text sense silueta

Ací tenim un exemple clàssic, el globus en forma de 
núvol, i un tipus més actual, el text sense globus



Sovint, per donar sensació de continuïtat en una conversa, s'enllacen 

dues  o  tres  siluetes  d'un  mateix  personatge.  Quan  el  text  prové 

d'aparells  electrònics  (ràdio,  televisor...)  o quan un personatge  crida 

molt fort, la silueta sol tenir forma serrada.

Dos exemples 
diferents de globus 
serrat: el 
personatge que 
crida i el so d'una 
televisió.

Siluetes enllaçades

El DELTA és un apèndix lineal que marca la direcció del text. Quan es 

vol representar el pensament d'algú el delta té forma de bombolles. 

El delta pot ser múltiple quan diversos personatges diuen el mateix.

Delta múltiple
Exemple de globus que "pensa" i de fumet que"parla"

El  CONTINGUT  és  el  text  que 

s'escriu dins dels GLOBUS. Cal 

utilitzar lletres majúscules



TEXT
Una de les característiques del còmic és la incorporació del llenguatge 
verbal. En un còmic, el text ajuda a la comprensió de la història, tot i que 
no n'és l'element principal perquè els dibuixos són molt expressius. Els 
autors juguen amb el text utilitzant tipus i mesures de lletres diferents 
per a situacions diferents: alegria, sorpresa, por, dolor, fred...

Normalment, per facilitar la comprensió del lector, s'utilitzen les 
majúscules per escriure.

El text que ix en un còmic pot estar presentat de dues maneres 
diferents: dins de globus que recullen allò que els personatges diuen o 
pensen, és a dir els diàlegs, o bé dins d'un espai on el narrador ens 
explica què passa, i llavors parlem de text narratiu o cartel·la.

El text de diàleg és el més característic del còmic. S’hi escriu el que 
diuen o pensen els personatges. Normalment s'escriu dins dels globus, 
però alguns autors no n'utilitzen.

DIÀLEG



En aquesta historieta les paraules tenen poca importància!



LA CARTEL·LA O TEXT NARRATIU

El  text narratiu  és  un  text  que  no 

ha  estat  pronunciat  per  cap 

personatge. Ve  a  ser  com una  veu 

en  "off"  a  les  pel·lícules. 

Normalment  s'escriu  dins  d'un 

espai delimitat anomenat cartutx o 

cartel·la

El  text narratiu no ha de  limitar-se 

a explicar el que  ja es veu dibuixat 

a  la  vinyeta,  ha  d'aportar  altres 

informacions  sobre  la  història  que 

es narra. 

Els textos narratius tenen dues 

funcions:

• Serveixen  per  aclarir  les 

adaptacions  o  modificacions 

temporals  i  plantegen  accions 

paral·leles  o  successives 

("mentre...", "dies després...")

• Serveixen  per  aclarir 

determinades  imatges  que  poden 

provocar desorientació.



LA IMATGE

En un còmic es disposen els elements en la vinyeta com si 
fossin enfocats per una càmera de cine o de fotos; per tant, 
s'estructura l'espai des de diferents punts de vista. Això es fa 
alternant els diversos plans i els angles de "visió" de l'escena.

En un còmic, doncs, també es pot parlar de planificació i de 
punts de vista.

LA PLANIFICACIÓ

Es parla de planificació quan ens referim al grau 
d'aproximació de l’observador a les figures de la vinyeta. 
Els plans es classifiquen prenent com a referència la persona 
humana.



GRAN PLA 
GENERAL

Veiem un gran escenari, un gran paisatge o 
una multitud. La natura o l'entorn tenen 
més importància que la persona.

PLA DE 
CONJUNT

Veiem un petit grup de persones o un 
ambient determinat. La persona és en un 
espai definit, però té marge de moviment.

PLA 
SENCER

Els límits inferior i superior de la vinyeta 
coincideixen amb el cap i els peus d'un o 
dos personatges.

PLA 
AMERICÀ

Els límits inferior i superior de la vinyeta 
coincideixen amb el cap i els genolls d'un o 
dos personatges. Es diu americà perquè 
s'utilitza als westerns per mostrar dos 
elements claus: la cara i la pistola.

PLA 
MITJÀ

Veiem la persona tallada per la cintura, de 
mig cos en amunt.

PRIMER 
PLA

Veiem el rostre sencer d'una persona, o bé 
rostre i espatlla.

PRIMERÍS
SIM PLA

Veiem una part del rostre o del cos de la 
persona.

PLA 
DETALL

Veiem un objecte o una part d'un objecte. 
L'autor ens reclama l'atenció!



    GRAN PLA GENERAL

PLA DE CONJUNT

PLA 
SENCER

 PLA      
AMERICÀ



PLA MITJÀ

PRIMER PLA

PRIMERÍSSIM PLA

PLA DE DETALL



EL PUNT DE VISTA

El punt de vista fa referència a l'angle de visió, a la diferència 
entre el lloc des d'on s'observa la imatge i el lloc on és aquesta 
imatge. Hi ha tants punts de vista com es vulga, però en 
destacarem els tres més utilitzats

NORM
AL

El nivell de la mirada del personatge coincideix amb el punt 
d'observació. La vista pot ser frontal, posterior, lateral...

PICAT El dibuixant es mira les coses des de dalt: el dibuix es fa 
des de dalt cap a baix. Sol utilitzar-se per empetitir el 
personatge, per mostrar inferioritat...

CONTR
APICA

T

El dibuixant es mira les coses des de baix: el dibuix es fa 
des de baix cap a dalt. S'utilitza per reforçar el valor 
expressiu. El personatge queda engrandit...

NORMAL

frontal-posterior

lateral
posterior lateral

PICATS CONTRAPICATS



RECURSOS
Per donar vida als dibuixos, l'autor d'un còmic no es limita a dibuixar un 
objecte, un paisatge, o un personatge quiet. De vegades ha de semblar 
que aquest personatge es mou, que plou, que algun objecte es crema...

 El còmic utilitza una sèrie de recursos, tant en la imatge com en el text, 
que faciliten una comprensió ràpida de la historieta i la fan més atractiva 
al lector/a. Si volem llegir bé un còmic hem de saber interpretar aquests 
recursos.

SÍMBOLS
A vegades un dibuixant necessita representar un personatge molt enfadat 
que s'ha quedat sense paraules, o potser no vol escriure les paraulotes 
que diu...

 En els còmics és un recurs molt usat representar aquestes situacions i 
moltes altres amb uns signes especials: bombes, ganivets, espirals, 
estrelles, lletres xineses, núvols que exploten, calaveres... 

A vegades un dibuixant necessita representar un 
personatge molt enfadat que s'ha quedat sense 
paraules, o potser no vol escriure les paraulotes 
que diu... En els còmics és un recurs molt usat 
representar aquestes situacions i moltes altres 
amb uns signes especials: bombes, ganivets, 
espirals, estrelles, lletres xineses, núvols que 
exploten, calaveres...

De vegades es dibuixa la traducció "literal" d'una 
frase feta. Per exemple, "veure les estrelles" 
representa dolor.



Un interrogant representa una frase interrogativa i una exclamació tota 
una frase exclamativa.

Per indicar que hi ha moviment, cops, o xocs, els dibuixants de 
còmics es valen de ratlletes, núvols o altres elements...

En fi, cadascú utilitza el recurs que més li convé...



EXPRESSIVITAT
En els dibuixos cal indicar més o menys 
clarament l'estat d'ànim i el temperament 
dels personatges. El temperament s'indica 
sobretot amb la configuració de la cara. 
L'estat d'ànim s'indica amb l'expressió de 
la cara i amb el moviment del cos. Jugar 
amb el color i amb la llum, amb les 
ombres, pot ajudar a donar una millor 
expressivitat als personatges.

Els recursos per representar les expressions de la cara s'estableixen 
seguint uns criteris acceptats per tothom. Per exemple:

•ALEGRIA -           Direcció ascendent dels trets de la cara.
•POR / PÀNIC -     Ulls desorbitats. Boca molt oberta. Celles aixecades.
•SORPRESA -       Trets arrodonits: ulls i boca oberts. Celles arquejades.
•TRISTESA -          Direcció descendent dels trets de la cara.
•SUPERIORITAT - Els ulls tendeixen a tancar-se. Els trets de la cara es 

          corben en sentit descendent.
•SERENITAT -       Trets amb tendència a l'horitzontalitat. Expressió neutra.



Això, però, és orientatiu. Cada autor ho recrea a la seva 
manera. A més, combinant els trets d'aquestes expressions 
se n'obtenen d'altres.

La intensitat de les expressions es pot accentuar amb determinats 
signes visuals: gotes de suor (por, fatiga,calor...), línies 
tremoloses (fred, temor...), llamps (còlera, 
ràbia...), llàgrimes (plor, riure...) i altres

ONOMATOPEIES

Són representacions de sons o sorolls mitjançant lletres. Els còmics s'han 
vist obligats a incorporar gran nombre d'onomatopeies per explicar un 
univers acústic que en el dibuix és inaudible. Per augmentar-ne 
l'expressivitat, les onomatopeies han rebut un tractament gràfic privilegiat, 
de gran vistositat i tamany. És un recurs molt utilitzat per la seva força 
visual, i sovint omplen per sí mateixes una vinyeta.



ÚS DEL COLOR

Aleshores parlem de còmics sense color. La freqüència d'aparició del 
còmic pot influir en aquesta qüestió: un dibuixant que cada dia ha de 
publicar la seua historieta en un diari potser no pot entretenir-se 
massa amb el color. Altres, en canvi, prefereixen treballar en blanc i 
negre. En fi, en bona part és només una qüestió de preferències.
En general, podem parlar de tres aspectes a tenir en compte: el color 
com a LLUM , el color com a TRET D'IDENTITAT  de certs 
personatges i el color com a SENTIMENT.

El color és un element important en 
molts còmics. Ara bé, no tots els 
còmics tenen color: de vegades el 
dibuix ja és prou expressiu i ens diu 
tot el que els autors volen 
comunicar-nos. 

LA LLUM

Amb la llum i amb les ombres 
aconseguim donar 
consistència al dibuix, li 
afegim el volum necessari 
per trencar l'efecte pla del 
paper. Podem jugar amb el 
color, doncs, per estructurar 
el dibuix i donar-li volum.

També, amb un ús intencionat 
de la llum, farem destacar els 
colors que ens permetin 
mostrar la profunditat d'una 
imatge. O ens ajudarà a posar 
un accent expressiu als 
personatges segons l'angle 
d'on provingui el focus 
lluminós.



SENTIMENT

En la vida real, amb els noms dels colors expressem 
sentiments i emocions, els fem servir per indicar el que 
sent una persona, o la seva manera de ser. Per 
exemple, amb "es posa vermell com un tomàquet" 
manifestem vergonya o ràbia, i amb "té el cor molt 
negre" representem la maldat.

Els dibuixants han aconseguit traslladar això als seus 
treballs, i expressen amb colors els sentiments i les 
reaccions emocionals dels personatges. D'aquesta 
manera, per subratllar o exagerar determinats 
aspectes d'aquests personatges es poden canviar 
alguns colors per accentuar allò que simbolitzen.
Sovint, per mitjà del color, o precisament per la seva 
absència, se'ns vol comunicar alguna cosa especial: 
un somni, un record, un diàleg interior, la presencia 
d'un mort, d'un fantasma..



IDENTITAT

Quan un dibuixant crea un personatge ha d'aturar-se, per força, a 
donar-li una personalitat ben concreta: manera d'actuar, de vestir, 
entorn... Si no fos així, correria el risc de crear un ésser canviant, un 
camaleó que varia capítol a capítol o, encara pitjor, vinyeta a vinyeta. 
Això no faria altra cosa que desorientar el públic.

És per aquesta raó que molts autors identifiquen els personatges per 
la roba, per exemple, o per determinada coloració de la pell o del 
cabell... Si canviem aquests trets estem canviant els personatges. 
Moltes vegades aquest color és el seu senyal d'identitat, la manera de 
poder-lo reconèixer. Algú s'imagina la "Pantera Rosa" de color groc? O 
en "Superman" vestit amb una granota de mecànic?

Aquí tenim una petita galeria de personatges que es poden identificar 
per algún detall que els individualitza. Sabries identificar aquest detall?


