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RESUM: Un dels elements clau en el llenguatge de la historieta és, paradoxalment, un

buit: l’espai en blanc que existeix entre dues vinyetes i que conté el·lípticament una

sèrie d’accions emmarcades per les coordenades espai-temps. Per a l’autor d’historie-

tes la mesura i qualitat d’aquest buit és essencial per a graduar el ritme o la intensitat

dramàtica d’una seqüència narrativa, per a establir l’equilibri entre allò que es mostra

i allò que es suggereix.

Aquest buit por ser una metàfora molt adient per a representar la situació de la

historieta en el nostre entorn cultural. Malgrat la manca de reconeixement des dels sec-

tors institucionals i el menysteniment cultural que pateix, la historieta manté una vida

creativa i una evolució prou consistent.

La nostra societat ha construït dues representacions de la historieta, estereotips

parcials i contraposats: o bé l’ha definit com a mitjà destinat als infants o col·lectius en

fase de socialització; o bé l’ha catalogat com a mitjà propici a l’exhibició gratuïta de la

violència i del sexe. Tot i així, la historieta ofereix actualment un cos de creació variat

que assumeix cada vegada temàtiques més complexes i formes d’expressió amb un

alt nivell d’elaboració.

CULTURA MARGINAL I SUBORDINADA?

Malgrat una evident progressió creativa, la cultura dominant manté la histo-
rieta en un estatus de subordinació expressiva envers la literatura o el cinema,
dins la jerarquia dels mitjans culturals. Aquesta valoració la limita a adreçar-se
gairebé exclusivament a un públic subaltern: l’infantil o l’adult que està en
procés de socialització. 

És una visió que es basa en el paper atorgat a la historieta dins la cultura
popular i que té molt a veure amb la seva funcionalitat comunicativa. Un
rol que li va ser adjudicat atesa la seva capacitat de comunicació, però al qual
es van afegir també els prejudicis sobre les limitacions de la imatge. L’aparició
del còmic, com un procés en què la relació entre imatges va generant dife-
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rents graus de narració, va estar lligada en els seus inicis amb la caricatura hu-
morística per a adults1 i no serà fins més tard quan se’n derivi l’ús cap a les
publicacions infantils, com a complement de l’objectiu pedagògic propi
d’aquestes publicacions. 

D’altra banda, com la resta de components de la cultura popular, la his-
torieta té un vessant industrial que s’ha caracteritzat per un desenvolupament
força precari, bé per ser un component addicional d’altres productes, com
és el cas de les tires a la premsa, bé per la feblesa d’unes empreses que, tret
de les excepcions francesa i japonesa dels darrers anys, només s’han dedicat a
l’explotació intensiva d’un mercat limitat generacionalment.2

La indústria del còmic ha crescut ocupant els espais que la literatura li
deixava, espais subalterns, és clar, destinats a l’educació i a l’evasió, similars
certament als que donaren origen al cinema. D’aquesta manera la historieta
ha viscut la necessitat d’afirmar la seva independència com llenguatge sense
poder emancipar-se del tot industrialment. I quan s’ha pogut escapolir d’aquests
límits ho ha fet per a ocupar el buit de la cultura «oficial» situant-se dins d’una
marginalitat crítica, d’una voluntat d’articular formes culturals alternatives
tant en la producció i distribució com en la temàtica i en les formes. Llavors
s’ha convertit en un element cultural identitari, fet que ha comportat una de-
pendència conjuntural de les formes socials a què servia d’expressió, com va
succeir amb el còmic dins el moviment underground nord-americà dels anys
setanta del segle passat o amb els moviments contraculturals europeus de la
mateixa època.

MES ENLLÀ DELS PREJUDICIS

El principal prejudici o valoració devaluadora amb què s’ha pretès limitar la
capacitat expressiva de la historieta es basa en la consideració general que la
imatge empobreix el llenguatge de la paraula. És un argument que s’aferma
en la funció original de la imatge com a il·lustració de la literatura, un origen
de subordinació al text que tenia com a funció apropar el mon literari al pú-
blic desconeixedor del codi dels seus signes. És un argument que menysprea

1. El llibre d’Antonio Martín Los inventores del comic español: 1873/1900 (Planeta DeAgostini, 2000)
és una referència imprescindible per a contemplar sense prejudicis el procés de naixement de la his-
torieta espanyola.

2. Sobre la fragilitat de la indústria del tebeo a l’estat espanyol podeu consultar l’obra següent: Mar-
tín, Antonio. Apuntes para una historia de los tebeos. Glénat, 2000. 
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els codis de la imatge per la seva excessiva facilitat comunicativa, per la manca
d’exigències prèvies necessàries (coneixements gramaticals) per a entendre
el seu missatge. 

Ara bé, la imatge ha estat una forma de comunicació tan inherent a l’ésser
humà com la paraula, ja que no neix com apèndix de la paraula escrita sinó
que fins i tot hi és anterior. Tot i això, es desenvolupa posteriorment, quan
les condicions socials i tecnològiques ho possibiliten, i avança en un procés
de maduració des de la senzillesa comunicativa fins a una capacitat expressi-
va progressivament polivalent.

Una capacitat expressiva que parteix sempre d’un important grau d’abs-
tracció i de convencions representatives de la imatge dibuixada;3 el que suc-
ceeix és que el grau d’abstracció és variable entre realisme i caricatura, entre
una historieta, per exemple, de William Vance4 i una d’Ivá o de Calpurnio.5

D’altra banda, en la historieta la interrelació entre paraula escrita i imatge
dibuixada és gairebé contínua i presenta moltes variants, fins al punt que ad-
quireix el màxim interès quan la conjuminació dels dos llenguatges es realitza
des de la respectiva autonomia, i no d’una complementarietat depenent.
Aquest grau de cooperació es dóna especialment en l’espai fronterer amb la
il·lustració; és el cas, per exemple, de Fantagas (Sins entido) de l’argentí Carlos
Nine o d’un seguit d’obres amb un important component intimista com La

ascensión del gran mal (Sins entido) del francès David B. 
Però potser és Gemma Bovery (Destino) de l’anglesa Posy Simmonds el

paradigma més clar de simbiosi entre la paraula i la imatge per a cobrir dife-
rents nivells de la narració en una demostració de mestissatge dels seus llen-
guatges, és a dir, d’una interrelació que permet desenvolupar el màxim de les
seves diferents especificitats alhora que es potencien zones de convivència i
de barreja. I és que la maduració del llenguatge de la imatge dibuixada no tan
sols afavoreix, sinó que exigeix, la mescla en confrontació o en simbiosi amb
la paraula. 

3. Scott McCloud en Cómo se hace un cómic (Ediciones B, 1995) realitza tot un seguit de reflexions so-
bre la funció comunicativa de la imatge. 

4. William Vance amb la sèrie XIII (Norma), amb guió de Jean Van Hamme, és potser el represen-
tant més evident del realisme gràfic dins l’actual historieta europea; un estil que intenta mimetit-
zar, no interpretar, la realitat.

5. Calpurnio, autor de Cutlass (Glénat), o Ivá, el creador de Maki Navaja i Historias de la puta mili (El
Jueves) són exemples d’autors que utilitzen un grafisme minimalista que en la seva senzillesa ama-
ga un cert grau d’abstracció icònica.
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David B. La ascensión del gran mal © David B
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FORMES DE LECTURA

La lectura de la historieta pot semblar automàtica, i de vegades ho és, però
segueix una sintaxi i unes pautes que són establertes per l’existència al si d’una
pàgina de múltiples relacions de subordinació i de coordinació entre las imat-
ges. En la historieta són les relacions entre els components d’una mateixa imatge
(nivell morfològic) i les relacions entre vinyetes contigües (nivell sintàctic)
les que són semànticament determinants.

Des d’aquesta perspectiva es poden realitzar diferents tipus de lectura:

a) La lectura que només interpreta els codis narratius i codis gràfics més
directes. És la lectura que es basa en la facilitat de la historieta per a eva-
dir-se dels límits espacio-temporals i per construir amb un cost molt baix
tot tipus d’universos ficticis. És essencialment la lectura de gènere, que
busca exclusivament el plaer de la narració lineal i que es nodreix d’un
ampli ventall de productes, des dels més simplistes fins als que tenen
un sòlid guió i arriben a alts límits de qualitat en el grafisme.6

b) Una lectura sensual que es basa en el gaudi de les formes, dels colors i
de les seves relacions. Una lectura que frueix de la sensibilitat del traç,
de la seva lleugeresa i intensitat; dels equilibris i contrastos entre el
blanc i el negre; de la capacitat de generar atmosferes mitjançant els
colors; de la imaginativa manipulació de les formes i dels seus refe-
rents; del joc visual de l’escenificació de les accions. És una lectura que
segueix la tradició de la pintura i de la il·lustració.

c) Una lectura que contempla el conjunt de la pàgina o de la doble pàgi-
na i que capta las el·lipsis narratives dels espais entre les vinyetes; les
relacions entre aquestes, no tan sols des de la continuïtat sinó també
des de la contigüitat; de les simetries i asimetries de les agrupacions de
vinyetes...; una lectura que, per exemple, capta les propostes dels
autors que utilitzen els codis expressius de la historieta com a elements
narratius. 

d) Una lectura que combina modes de lectura i que eleva progressiva-
ment el grau de complexitat del missatge, així com la satisfacció del

6. Mort Cinder (Planeta DeAgostini, 2002), amb guió de H.G. Oesterheld i realització gràfica de Al-
berto Breccia, és una obra produïda fa uns quaranta anys que pot servir com a exemple de narra-
ció de gènere adreçada a un públic infantil-juvenil, però que a poc a poc guanya profunditat na-
rrativa pel tractament dels personatges i de les situacions al temps que el dibuix i entintat
expressionista genera un seguit d’imatges carregades de dramatisme. Les aventures de Tintín son
un altre exemple de qualitat narrativa dins d’una producció molt «estàndard».
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lector, i que és la base tant de les millors obres clàssiques de la histo-
rieta7 com de la maduresa expressiva present en un bon grapat de cò-
mics actuals.

TEMPS DE RENOVACIÓ

Curiosament la crisi de la historieta com a mitjà de masses, que es produeix
quan la televisió i els jocs infogràfics ocupen una gran part de la funció co-
municativa i evasiva que aquella tenia assignada, ha coincidit a Europa amb
la consolidació d’un moviment de recuperació cultural i d’explosió creativa
del mitjà. D’aquesta manera són cada vegada més nombrosos els autors que
han substituït l’aprenentatge autodidàctic professional, centrat en el domini
del dibuix realista, per una adquisició contínua de coneixements sobre el
llenguatge del seu mitjà i sobre les seves funcions narratives i expressives.8

Aquest canvi de relació de l’autor amb la seva creació ha derivat en una
major llibertat creativa i en un major compromís amb l’obra. En conseqüèn-
cia s’incrementa la varietat dels estils i de les solucions gràfiques als proble-
mes presentats per nous objectius expressius i narratius. De la multiplicitat
de les inquietuds estilístiques donen exemple les obres, entre d’altres, de
Mattotti, Laura, Ricard Castells, María Colino, Andersson, Marta Balaguer,
Max... Mentre que la varietat temàtica i certa crisi del gèneres, tret de l’hu-
morístic, està representada pel fenomen de l’abundància d’obres autobiogrà-
fiques9 de gran interès. D’aquesta manera s’ha produït la consolidació d’un
llenguatge, mes enllà de la precarietat industrial, que se situa en un territori
fronterer amb la literatura, la il·lustració, el disseny i l’animació, amb grans
potencialitats.

7. Little Nemo de Winsor MacCay (Norma, 1993) i Krazy Kat de Herriman (Norma, 1996) són dues
obres clàssiques, que destaquen pel contingut lúdic i alhora experimental del seu tractament de la
pàgina com a unitat narrativa. D’altra banda les aventures de Philemó dels francés Fred aparegu-
des a la revista Cavall fort contenen divertits experiments sobre la relació entre les vinyetes.  

8. Podeu veure Sinfonía gráfica : variaciones en las unidades extructurales y narrativas del cómic (Glénat,
2000) on Sergio García Sánchez, un jove historietista, reflexiona i busca propostes alternatives per
a l’estructura narrativa de la historieta. El llenguatge, la imatge dibuixada, la vinyeta i la plana son
d’altra banda els protagonistes de Relaciones (Sinsentido) y Simple (Edicions de Ponent) dues obres
de Silvestre, heterònim de Federico del Barrio.

9. Des del ja clàssic Paracuellos de Carlos Giménez (Glenat) fins al Maus de Spiegelmann (Planeta De-
Agostini) tot passant per l’esmentada La ascensión del gran mal, El diario de un álbum de Dupuy i Ber-
berian (Planeta DeAgostini) Peepshow de Joe Mat (La Factoría de Ideas) o El almanaque de mi padre

de Jiro Taniguchi (Planeta DeAgostini).


