
EL CÒMIC 



QUÈ ÉS UN CÒMIC? 

• Sèrie de vinyetes que 

formen una història. 
 

• El còmic té una 

finalitat narrativa, 

compta amb uns 

dibuixos per explicar 

una història.  



ORIGEN DEL CÒMIC 

• Està influenciat per les 
característiques econòmiques, 
socials i culturals de la 
societat en que es va  originar. 

• El còmic com el  coneixem 
avui en dia és fruit de varis 
segles  d’ experimentació. 

• La seva història es relaciona 
amb  la impremta i amb la 
caricatura. 

 



ORIGEN DEL CÒMIC 

 

 

• 9 Abril 1893 =) Primera 

pàgina d’ historietes en el 

periòdic “New York World” 

=) Personatge: Yellow Kid 

(Un noi vestit amb un llarg 

camisó groc) =) Principal 

atracció del  diari. 

 
 

 

 



ORIGEN DEL CÒMIC 

• En el The Yellow Kid es donaven, per primera vegada, les 3 

condicions que permetien identificar al còmic com el coneixem 

avui en dia. 

1. Successió d’imatges  consecutives  per  formar un relat. 

2. La permanència de, com a mínim, un personatge al  llarg d’una 

sèrie. 

3. Integració del text en la imatge. 

 



ORIGEN DEL CÒMIC 
• En Espanya al 1917, amb la revista 

infantil "TBO" (d’aquí el terme 

"tebeos" pels còmics en Espanya), és 

quan  el còmic té més importància. 

 

• Al 1923 es publica la revista 

"Pulgarcito", amb personatges com 

Zipi i Zape i al 1936 es crea 

Mortadelo i Filemón. Es perfecciona 

el format apaïsat (és a dir, un 

quadernet rectangular i horitzontal) 

amb personatges com El Guerrero 

del Antifaz (1944) i  el Capitán 

Trueno (1956). 

 



CARACTERÍSTIQUES 

DEL CÒMIC 
 

• Missatge narratiu. 

• Llenguatge verb-icònic.  

• Còdics específics.  

• Mitjà de comunicació massiva. 

• Finalitat distractiva. 



 ELEMENTS  DEL CÒMIC 

• LLENGUATGE 
VERBAL:    LA PARAULA 

• SIGNES 
CONVENCIONALS 

• LLENGUATGE VISUAL:    
LA IMATGE 



LLENGUATGE VISUAL 

 

• LA VINYETA 

• L’ENQUADRE 

• ELS PLANOS 

• ELS ANGLES 

• ELS  FORMATS 

• EL COLOR 
 



LA VINYETA 

• És cada quadre de la historieta. 



L’ ENQUADRE 

 

• És seleccionar la part 

de realitat que 

convingui a la nostra 

història per introduir-

la a  les vinyetes. 



ELS PLANOS 

GRAN PLA GENERAL 

• Descriu l’ambient on transcorre l’acció i 

els personatges quasi no es  perceben. 

 



ELS PLANOS 

PLA  GENERAL 

• Les referències a l’ambient són menys 
doncs pren protagonisme la figura humana, 
la qual es mostra de cap a peus. 

 



ELS PLANOS 

PLA AMERICÀ 

• Talla al personatge 

pels  GENOLLS. 



ELS PLANOS 

• Talla al 
personatge 
per les 
CADERES. 

PLA MIG LLARG PLA MIG CURT PLA MIG 

• Talla al 
personatge 
pel PIT. 

• Talla al 
personatge 
per la 
CINTURA. 



ELS PLANOS 

• Mostra un 

fragment  o part 

del cos humà. 

PLA AMB 

DETALL 

PRIMERÍSSIM 

PRIMER PLA 
PRIMER PLA 

• Mostra l’espai 

que hi ha entre el 

front  i la 

barbeta del 

personatge. 

• Mostra al 

personatge a 

partir de les 

espatlles. 



ELS ANGLES DE VISIÓ 

NORMAL O 

MIG 

• L’ acció transcorre   

 a l’alçada dels ulls. 

• L’ angle de visió 
és el punt de vista 
des de el qual 

  s’ observa  l’acció.  



ELS ANGLES DE VISIÓ 

 CONTRAPICAT PICAT 

• L’acció és 
representada de 
dalt a baix. 

• L’acció és 
representada de 
baix  a dalt. 



ELS FORMATS 

• El format és 
la manera 
de presentar 
l’ enquadra 
en el paper. 

•El format pot ser: 

 - CIRCULAR 

 - QUADRANGULAR 

 - TRIANGULAR 

 - RECTANGULAR: 

         HORITZONTAL 

           VERTICAL  



ELS FORMATS 

 RECTANGULAR 

  HORITZONTAL 

CIRCULAR 

QUADRANGULAR 

TRIANGULAR 

 RECTANGULAR 

      VERTICAL  



ELS FORMATS 



  EL COLOR 

• Pot complir funcions diferents: 

 Figurativa: Donar realisme a la imatge. 

 Psicològica: Provocar diferents 
sentiments. 

 Significativa: Donar a un color diferents 
significats segons el lloc on es trobi. 



LLENGUATGE VERBAL 

 

 

• BAFARADA 

• CARTUTX 

• ONOMATOPEIA 

• LLETRES 
 

Què li  
semblarà? 

Quina 
curiositat... 



BAFARADA 

 

• És  l’espai on es  col·loquen els 

textos que pensen o diuen els 

personatges. Tenen 2 parts: 

Globus 

Rabillo ó Delta 



BAFARADA 
 

• Trobem  diferents bafarades segons el sentiment 

que expressen: 

 



BAFARADA 
 

• Una bafarada 

dintre d’una altra 

bafarada indica les 

pauses que fa el 

personatge en la 

seva  conversa. 

 

• Quan apareixen 

varis deltes en un 

globus  indica que 

el text es dit per 

varis personatges. 



BAFARADA 

 

• Bafarada en off: 

 Quan el delta 

senyala un lloc 

fora de la vinyeta, 

indica que el 

personatge que 

parla no apareix. 



CARTUTX 

• És la veu del 

narrador. 

• No es posa en la 

imatge però si en 

la part superior 

de la vinyeta. 

• Forma 

rectangular. 



CARTUTX 

• És un tipo de cartutx 

que serveix d’enllaç 

entre dos vinyetes 

consecutives. 

• L’espai  de la vinyeta 

està ocupada pel text. 



ONOMATOPEIA 
 

• És la imitació d’un so o soroll de la 

realitat i  pot estar dintre o fora del 

globus. 



LLETRES 

• El tipus de lletra més usat és el d'impremta. 
Segons les característiques dels personatges i el 
to de veu empleat s’utilitzaran  lletres d’un altre  
tipus. Per exemple: 

Si el personatge parla en veu alta la lletra tindrà 
una mida més gran que si ho diu en to 
confidencial.  

Si el personatge està cantant les lletres tindran 
un ritme ondulant i es complementen amb 
signes musicales. 



SIGNES 

CONVENCIONALS 

• METÀFORA 
VISUAL 

• FIGURES O 
LÍNIES 
CINÈTIQUES 

• SIGNES DE 
RECOLÇAMENT 



METÀFORA VISUAL 

• És una convenció 
gràfica, és a dir, una 
norma accepta 
mitjançant un pacte i 
per costum per 
expressar una idea a 
partir d’una imatge. 

• Exemple: Serrucho 
sobre un tronc =) 
Somni. 



FIGURES O LÍNIES 

CINÈTIQUES 

• És un altre signe 
convencional que 
ofereix la il·lusió de 
moviment a partir 
de la utilització de 
ratlles, corbes, 
núvols de pols, 
pedres a l’aire,..., 
etc. 

 



SIGNES DE 

RECOLÇAMENT 
• Serveixen per enriquir 

   l’expressió dels personatges    

d’una història. Per exemple: 

Un signe d’ admiració 

serveix per indicar sorpresa. 

Un signe d’interrogació 

serveix per expressar dubtes. 

• L’ús de varis signes units 

serveixen  per donar més 

importància a l’ expressió 

dels personatges. 


