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Taller eminentment pràctic a càrrec de la il·lustradora Ana Himes i el professor 
de la EASD-València Antonio Javier García que proporcionarà les eines 
tècniques i els mecanismes narratius per a crear una història de còmic de 
principi a fi.  

Aquest taller, que ha comptat amb la col·laboració de Paco Roca en les dues 
primeres edicions, es desenvolupa en el marc de l’assignatura Art Seqüencial 
i Còmic, impartida per Antonio Javier García en la EASD-València. 

L’alumnat aprendrà els processos i aspectes essencials per a traure el millor 
partit a la teua creativitat.  

Quan finalitze el taller es farà una selecció de treballs, per a la seua possible 
publicació.  

 
A qui va dirigit?  

El taller està dirigit a estudiants de dibuix, disseny i pintura, estudiants de belles 
arts i a qualsevol persona amb coneixements bàsics de dibuix i escriptura, que 
tinga especial interès pels temes de caire social.  

Les persones que no siguen alumnes de la EASD-Valencia podran inscriure’s 
al taller enviant una carta de presentació explicant per què vols participar en 
aquest projecte i un xicotet portfolio a centrerecursos@fhortasud.org.  

 

Què inclou aquest taller?  

Ana Himes i Antonio Javier García guiaran als alumnes amb una introducció al 
món del còmic i al procés creatiu de construir una història. El treball amb la idea 
i l'enfocament, el necessari procés de documentació, la guionització, 
seqüenciació i el perfilat dels personatges. Els plànols, les escenes, les accions 
i el ritme. La cerca de l'estil gràfic en coherència amb la història, l'entintat, les 
ombres i el color. Per a acabar amb els diàlegs i els rètols. Un recorregut per 
totes les tècniques, eines i aspectes que possibilitaran el que pugues abordar el 
teu propi projecte.  
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El projecte  

Les persones participants en el taller abordaran un projecte a partir de 
testimonis reals, els quals estan basats en vivències de persones associades a 
col·lectius que treballen per causes justes i pel bé comú. Els participants 
convertiran el testimoniatge triat en una història de còmic. Durant el taller es 
generaran projectes que tindran dues fases per al seu lliurament final:  

1. Elaboraran una vinyeta que represente i sintetitze el relat triat potenciant 
el seu caràcter i els valors essencials dels testimonis originals.  
2. Al mateix temps, desenvoluparan la història completa del testimoniatge tal 
com la conceben.  

 
Entrega dels treballs finals del taller: 17 d’octubre  de 2018. 

 

Calendari – Classes  

Classes regulars de: Art Seqüencial i Còmic (Antonio Javier García). 

Sessions de Antonio Javier García: 
Dimecres: 10-12h   
 

 

 
Workshops de Ana Himes: 
Dimecres 2 de maig: 12-14 h 
Divendres 1 de juny: 12-14 h 
 

  

Ana Himes 

En la seua faceta d'il·lustradora, Ana Himes (que també és fotògrafa i redactora 
i té formació de publicista) opta pel collage com a tècnica d'expressió gràfica. 
La seua metodologia de treball inclou papers, revistes i periòdics que compra 
online o en mercats ambulants, i que retalla i pega minuciosament sobre 
cartolines; donant-li a les composicions un aire narratiu i molt al·legòric. 

Durant els seus anys com a il·lustradora ha treballat per a clients com El Pais, 
La maleta de Portbou, GQ, Tendències, Perrier, Wired, Nature magazine, Seat, 
Ling i molts altres. A més, Himes ha impartit nombrosos workshop en escoles i 
masters, tant a Espanya com a Dinamarca. 
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Antonio Javier García 

La seua activitat acadèmica en la EASD de València de la qual és professor per 
oposició en (1994), la compagina amb la producció artística en la qual la 
pintura, la fotografia i la il·lustració són els elements substancials que 
defineixen la seua poètica personal. El treball desenvolupat com a investigador 
integra la reflexió crítica en l'àmbit de l'estètica, la epistemeología i les seues 
correspondències amb la pràctica artística. 

 

Paco Roca 

Autor de còmic i il·lustrador. Ha publicat en mitjans de premsa com El País 
Semanal, Las Provincias, Corriere della Sera i Süddeutsche Zeitung Magazin. 
Va començar dibuixant còmic per a Víbora i ha publicat àlbums: GOG, El juego 
lúgubre, Hijos de la Alhambra, El Faro, Arrugas (Premi Nacional del Còmic) Las 
Calles de Arena, Emotional World Tour, El invierno del dibujante, Memorias de 
un hombre en pijama, La Metamorfosis i Los surcos del azar. Recentment, amb 
la seua obra La casa, ha sigut guardonat amb el premi Millor Còmic Nacional 
2015.  


