
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El món del  còmic  

ELS ORÍGENS 
Els antecedents més propers a les historietes són les Auques i 
Al�leluies, destinades a instruir nens i adolescents. 
Aquestes publicacions van començar a França el 1820 i els textos 
s’afegien al peu de les il�lustracions. La història del còmic es relaciona 
amb la de la impremta i la caricatura. 
La historieta (que neix quasi al mateix temps que el cinema) es 
desenvoluparà amb el seu particular llenguatge icònic i les primitives 
vinyetes, de la mateixa mida i amb els textos al peu o tímidament 
inclosos als dibuixos, seran substituïdes per vinyetes de diferent mida i 
situació i s’inclourà el text en “globus”. 
L’ús d’onomatopeies té una força comunicativa que difícilment es troba 
en una altre medi d’expressió. Inicialment s’anomenaven “comic-strip” 
(tira còmica) perquè tenien caràcter còmic. 
El còmic infantil té més d’un segle d’història. El primer suplement es va 
publicar en un diari d’ Estats Units el 1896. S’atribueix al suís Rodolfo 
Toepffer (1799-1846) la invenció de la historieta il�lustrada. 

EL CÒMIC A CATALUNYA I A 
ESPANYA 
Cap al 1865 trobem la publicació 
dedicada a la sàtira política: 
Caricatura. A la premsa de Madrid 
el 1880 es publica Madrid Cómico. 
El 1904 es publica En Patufet. 
Després va venir Dominguín, 
editat a  Barcelona el 1915. El 
1917 apareix el TBO, així, amb 
aquets nom “tebeo” es coneixen 
totes les publicacions infantils que 
tenen sèries de dibuixos per bé 
que actualment la paraula “còmic” 

l’ha anat substituint. 
Qui no recorda a Roberto Alcázar i Pedrín? O personatges com El 
Jabato o El Capitán Trueno? Popeye, Florita, Jaimito, El Guerrero del 
Antifaz, Diego Valor, Supermán, Zipi y Zape, La Familia Ulises, El 
Aguilucho, El Llanero Solitario, El Capitán Centella.... tots ells són 
personatges protagonistes del fons de tebeos antics.  
 

 

Us convidem a viatjar en el temps per saber l’origen del 
còmic, els principals autors i esdeveniments darrere 
d’aquest gènere que ja té milions d’adeptes a tot el món.  
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Posteriorment s’editaren les revistes Pinocho (1925), Pocholo (1931) i 
Chicos (1938). En aquesta darrera destacaren els dibuixants Freixas i 
Blasco. Altres revistes importants foren: Jaimito (1945), DDT (1951), i 
l’encara vigent Jueves (1977).  
Els personatges destacats són molts però anomenem per exemple: 
Pepe Gotera i Otilio, Rompetechos, el botones Sacarino (tots d’ 
Ibáñez), Carpanta (d’ Escobar), Macaco (de "K-Hito"), Anacleto (de 

Vázquez), Rigoberto Picaporte (de 
Seg),... 
En l’etapa (1940/1970) quant a còmic 
per a noies podem anomenar: Mis 
chica (1941) amb alta qualitat estètica i 
literària; Azucena (1946); Florita 
(1949); Mariló (1950); Sissi (1958) i 
Lily (1959). També arriba alguna 
publicació innovadora com Mary 
Notícias (1960) de Carmen Barbará, i 
Lilián azafata del aire (1960) coleccions 
amb protagonistes femenines. 
Entre les revistes d’aventures 
destaquen: Chicos (1938) començà a 
publicar-se en plena Guerra Civil i 
El Campeón (1948) de vida efímera. 

EL CÒMIC A EUROPA 

ALEMANYA 
Donà un dels pioners del còmic: Wilhem Busch, 
és coneguda la parella de nens: “Max und 
Moritz" creats el 1865. 
El 1934, la tira còmica més popular va ser 
Vater.  

BÈLGICA 
Una de les vinyetes més famoses és Tintín, creada per Georges Rémi 
(alies Hergé). El primer número es publicà el 1929: Tintín en el país de 
los Soviets.  
El 1938 neix una de las més importants publicacions de còmic que 
existeixen: el setmanari Spirou. D’altres la van seguir: Lucky Luke (de 
Morris, el 1947), Gastón Lagaffe (d’ André Franquin, el 1957), els 
 

 

Schtroumpfs, (els barrufets) (de Pierre Culliford, "Peyo", el 
1958), Boule y Bill (de Jean Roba, el 
1959).         

FRANÇA 
La Familia Fenoullaird publicada el 1889 per 
Georges Colomb (Christopher) es considera la 
primera historieta francesa. Després destacà: 
Amadée de Noe (Cham) amb: Historie de M. 

Lajaunisse.  
El 1934 la primera tira còmica diària: Las aventuras del profesor 
Nimbus, una creació d’ André Daix. 
El 1959 apareix la revista Pilote, publicació 
setmanal que donaria a conèixer dibuixants tan 
diferents com: Uderzo i Goscinny (creadors 
d’ Astèrix i Obèlix, Gotlib (i els seus famosos 
Dingodossiers), Moebius (creador del 
sargent Blueberry, el 1963), Cabu, Charlier, 
etc. El 1972 se crea la editorial Futuropolis 
(desapareguda el 1994) que va publicar unes 
450 obres. 
Des del 1973 es celebra el Festival d'Angoulême, que és el festival 
francès del còmic per excel�lència. 

ITÀLIA 
La historieta italiana (anomenada “fumetti”) nasqué el 1908, al diari 
Corriere dei piccoli, els pioners van ser Antonio Rubino (Pippotto e 
Barbabucco) i Attilio Mussino (El negrito Bilbolbul). Altres autors foren: 
Gandolín, Vieni, Caramba, Yorick, Pitigrilli i Vamba. La historieta 
italiana d’aventures sorgeix als anys trenta, i durant la Segona Guerra 
Mundial es publica Dick Fulmine, 1938 (de Bono i Gori) i Romano el 
Legionario. 
Posteriorment arribaria Hugo Pratt amb L'Asso di Picche i el 1967, amb 
Corto Maltesse. 

SUÏSSA 
El 1837 Topffer va expresar les regles fonamentals de la historieta i les 
seves obres es publicaven en àlbums horitzontals amb una tira de 
vinyeta. Entre els seus còmics: Les amours de M. Vieux Bois, de 1827, 
i Le docteur Festus. 
 
 

  



 
 

ANGLATERRA 
Els orígens es remunten al segle XVIII amb Francis Barlow. 

El 1809 T. Rowlandson publicà una sèrie 
d’aventures d’un personatge dibuixat El viaje 
del Doctor Syntax. El 1867 arriba el que 
molts consideren el primer personatge del 
còmic anglès: Ally Sloper creat per Charles 
Ross, amb dibuixos de Marie Duval. El 1890 
va ser l’any de l’apogeu de les revistes de 
còmics. A partir de 1904 W. Haseldem va 
evolucionar la tira diària de caràcter polític. 

Les tires còmiques van arribar tard als diaris britànics i en primer 
terme per a nens, exemple Teddy Tail (1915) i Rupert (1920). Després 
Pop (Watts, 1921) ja tenia el text en globus. El 1932 Norman Pett crea 
Jane. Entre 1950 i 1969, es publicà a la revista Eagle, Dan Dare, de 
Frank Hampson.  

EL CÒMIC ALS ESTATS UNITS 
La seva publicació fou massiva als diaris i també es publicaren els 
"comics books" (revistes de còmics). En aquest país la historieta està 
molt lligada a l’origen del periodisme modern. La causa principal va ser 
la lluita de dos magnats de la premsa Hearst i Pulitzer per conquerir  
nous lectors dels diaris d’ informació. Hearst publica la primera pàgina 
d’ historietes del World el 1893. Winsor Mc Cay va ser un innovador de 
la historieta sobre tot amb Little Nemo ,1905. 
El 1929 com a personatge secundari de la tira Thimble Thater arriba 
Popeye el marino creat per Elzie Segar i el 1930 Blondie de Chic 
Young. A mitjans dels anys '30 es creen petites companyies com: All 
Star Comics, Action Comics, o Detective Comics i les històries 
comencen a  pujar de qualitat. El 1938 arriba Superman de Siegel i 

Shuster que inaugura la moda de superherois 
disfressats. Moda que seguirà amb: El 
Fantasma (de Falk i Moore), Batman (1939, de 
Kane), Flash (1940, de Gardner i Lampert), La 
Mujer Maravilla (1941, de Marston) i Linterna 
Verde (1940, de Nodell i Finger). 
El 1950 arriba la sèrie Charlie Brown, de 
Schulz.  
 

 
 

 
                                                                      

Als '60 la companyia Marvel Comics publica Los Cuatro Fantásticos 
(1961, de Stan Lee i Jack Kirby), El hombre araña (1963, de Lee i 
Ditko), El increíble Hulk (1962, de Lee i Kirby) i X-Men (1963). 
L’any 1973 arriba Hagar the Horrible, conegut com a Olaf El Vikingo, 
de Dik Browne. El 1978 apareix Garfield, de Jim Davis, i el 1985 Calvin 
and Hobbes, de Watterson. 

EL CÒMIC AL JAPÓ 
“Manga” és la paraula 
amb què s’anomena a 
Japó el "còmic" o 
"historieta". 
Al segle XVIII es deien 
així els dibuixos del 
pintor Hokusai, perquè 
barrejaven imatges i 
text. 
En el període de la post 
Segona Guerra Mundial neixen a Japó els “emonogatari” com a resultat 
del contacte entre els historietistes japonesos i els occidentals. 
El 1814, l’ artista Katsushika Hokusai va fer dibuixos per narrar 
històries curtes protagonitzades per samurais. Començà a fer servir la 
paraula “manga” unint els termes: "man" (involuntari) i "ga" (dibuix o 
pintura). El 1930 es publica Ogon Bat, de Suzuki i Nagamatsu.  
El 1945 Osamu Tezuka marca un abans i després del manga. Un altre 
autor que destacà va ser: Katsuhiro Otomo (sobretot amb Akira). 
Pels japonesos “anime” és qualsevol dibuix animat i aquí s’usa per als 
dibuixos animats procedents de Japó. Van irrompre amb forma el 1962 
allí i cap als anys 80 a casa nostra amb: Centella (1968), Mazinger Z 
(1980), Fantasmagórico (1975) i Meteoro (1982). Després vingué el 
gran èxit de Dragon Ball d’Akira Toriyama.  

Font pel text:  

EL COMIC/HISTORIA 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/trabajos/comic/Datos/Pag
%20web/webs/2%20Historia%20general.html 

GÓMEZ, Pablo Alejandro: El anime y el Manga. 
http://www.monografias.com/trabajos10/anim/anim.shtml 

Font per les fotos: http://www.google.es 

 

  



 
 
 

DOCUMENTS    SOBRE  CÒMICS  A  LA  

BIBLIOTECA   DE   PIERA: 

B 

BERDNT, Jacqueline. El fenómeno manga, 1996  

C 

CONDE, Javier. Del tebeo al cómic: un mundo de aventuras, 2001 

G 

GUIRAL, Antoni. Cuando los cómics se llamaban tebeos: Escuela 
Bruguera, 1945-1963, 2004  

M 

MARIMON RIUTORT, Antoni. Guerrers, corsaris, soldats i detectius: els 
tebeos d’aventures sota el franquisme, 2005  

S 

SKIN, Dez. Comic art now: ilustración de cómic contemporánea, 2009  

V 

VIDAL-FOLCH, Ignacio. El canon de los cómics, 1996  
 

LLIBRES DE CÒMICS  A  LA  BIBLIOTECA   DE   

PIERA 

A la Biblioteca trobareu llibres de còmic de diferents autors i temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DE PIERA 

Horari: 

dilluns, dimecres i divendres  de 15,30 a 20,30 h 
dimarts i dijous de 10 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h 

dissabtes de 10 a 14 h 

Adreça: 

Avda Gall Mullat, 7 - 08784 Piera - telf. 93 778 96 65 
b.piera@diba.cat 

http://www.viladepiera.cat/la-vila/biblioteca 
http://www.facebook.com/bibliotecapiera 

https://www.pinterest.com/bibpiera/ 

 


