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Història del còmic valencià

Entrevista a un dibuixant

Per posar punt i final a aquest repàs a la història del còmic valencià, 
hem cregut que no hi havia millor manera de fer-ho, que coneixent a un 
professional del dibuix. I en aquest cas amb més motiu, ja que es tracta 
d’un veí de Benetússer, i per sort amic, al que li hem volgut fer una entre-
vista.

Abel Tébar Ruiz naix a Benetússer el 19 de juliol de 1985 i cursa els seus 
estudis primaris al Villar Palasí; el batxillerat, al Patronat Ntra. Sra. del 
Socorro, i més tard, realitza la carrera de Belles Arts en l’especialitat de 
disseny i animació. Participa en diversos concursos de cartells i col·la-
bora, habitualment, amb el Grup de Teatre Els Escalons.

Realitza les pràctiques de carrera en Hampa Estudio. Al finalitzar els 
estudis, comença a treballar a Vila-Real, treball que abandonaria per 
realitzar un màster d’animació 3D a la Pepe School Land, de Barcelona, 
on una vegada acabat segueix col·laborant amb el director de la mateixa 
—Daniel Martínez Lara— i el seu pro-
fessor Rafa Cano Méndez, al projecte 
d’un curt d’animació titulat Alike, amb el 
qual aconsegueix el Premi Goya 2016 
al Millor curt d’animació.

Actualment segueix el seu treball en 
l’empresa Frank Barton, de Madrid, 
on continua fent anuncis d’animació 
per Trinaranjus, l’ONCE, Assegurances 
Gènesi, etc., entre d’altres.

aBEl téBar ruiz
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Quan va començar el teu interès 
per dibuixar?

Ve des de xicotet, sempre tenia 
alguna llibreta o alguna agenda 
vella que el meu pare em portava 
de la feina i les omplia de gargots. 
Si rebusque un poc per casa dels 
meus pares encara hi ha d’haver 
alguna per allà.

Llegies més còmics o miraves més 
dibuixos animats?

Sempre he sigut més de dibuixos 
animats i m’he passat vesprades 
senceres veient tele. Quan aca-
baven en Canal 9 zapeaba a TV3, 
quan acabaven ací passava a Te-
lecinco i així fins recórrer pràc-
ticament tots els canals i quasi 
sempre buscant Dragon Ball, Ran-
ma o Chicho Terremoto, sèries que 
han marcat la meua infància i la 
de moltíssims xiquets i xiquetes. 
Quan ja em vaig aficionar més a 
la lectura, els còmics de Morta-
delo y Filemón i 13 Rue del Percebe 
(que la meua iaia Maruja em rega-
lava pel meu aniversari) van ser 
els que més vaig llegir de xico-
tet juntament amb els de Spirou 
i Fantasio que treia de la biblio-
teca. Ara tinc una col·lecció bas-
tant més àmplia de molts autors i 
estils diferents que em serveixen 
d’inspiració i entreteniment.

Vas pensar alguna vegada que et 
dedicaries a açò?

Sí, d’una manera o altra. És el 
que he anat buscant sempre en 
els meus estudis i aficions. De 
fet, de xicotet el meu pare em va 
donar a triar entre anar a clas-
ses de dibuix o de música (ja que 
també m’agradava), encara que 
d’una manera un poc pretensiosa 

(rialles). Em va dir que en el con-
servatori no tocaria cap instru-
ment fins que no sabera solfeig 
després d’alguns anys, i que en 
dibuix estaria amb un carbonet 
a la mà des del principi. Així que 
per a un xaval amb ganes com jo, 
la idea d’estar diversos anys de 
solfeig no va ser molt motivadora. 
M’alegre que em «forçara» a triar 
dibuix.

Què vas sentir al veure el teu primer 
treball com a professional? Quin 
va ser?

Em vaig sentir molt content i 
afortunat, ja que vaig tindre la 
sort de treballar en Hampa Ani-
mation Studio a la sèrie «Las 
aventuras de Fluvi» en la seua 
segona temporada, lloc del que 
guarde molt bons records i on 
vaig aprendre moltíssim. Hui se-
guisc en contacte amb gent de 
l’estudi, alguns bons amics.

Què t’agrada més, l’animació o el 
treball imprès? Per què?

Són dos formats completament 
diferents amb narratives comple-
tament diferents, encara que la 
fi és el mateix, explicar històries. 
L’animació sempre m’ha agradat 
més, encara que he de dir que 
últimament hi ha tal saturació de 
produccions, moltes d’elles en 3D 
de dubtosa qualitat (pel·lícules 
pensant més en el merchandising 
que en la història que es vol expli-
car), que estic tornant a ser més 
consumidor de còmic que d’ani-
mació, solen saciar més la meua 
gana visual i solen ser històries 
més interessants. Les produc-
cions en 3D li han restat terreny 
a les produccions en 2D, perquè 
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solen ser més ràpides de produir i, 
encara que totes les produccions 
passen per una preproducció 2D 
més descompromesa i que sol 
ser molt atractiva visualment, de 
vegades (quasi sempre) pel camí 
es perden molts detalls i es des-
virtuen els dissenys en favor de 
3D final i és una pena. Per aquesta 
raó quan entre tanta producció 
3D sorgeix alguna pel·lícula o curt 
en 2D em solen resultar més inte-
ressants. Nosaltres en Alike per 
exemple, tot i ser una produc-
ció en 3D, hem intentat que en el 
render final, es veja tot el treball 
previ de preproducció sense sa-
crificar dissenys ni estils, i crec 
que en gran part ho hem aconse-
guit. És difícil però es pot.

Has tingut influències d’algun 
dibuixant valencià?

Tal volta no han influenciat tant 
com si ho va fer Francisco Ibáñez 
(Barcelona) en la meua infància, 
però també han sigut molt impor-
tants Mique Beltrán (Jaraguas, 
València; autor de «Marco Anto-
nio» i «Cleopatra» entre d’altres) 
i més tard Paco Roca (València; 
autor de «Arrugas», «Las calles 
de arena», «El invierno del dibu-
jante»...) els seus estils m’agraden 
moltíssim també.

Com definiries el teu estil?
Crec que no tinc un estil molt 

marcat o personal. Pots arribar 
a reconèixer que un dibuix és meu 
si em coneixes personalment o si 
et fixes en detalls com les mans 
o les poses amb les esquenes de 
vegades super corbades, però si 
no és complicat. Tot i així crec 
que tinc un estil cartoon, desen-
fadat i juvenil que vaig variant i 
evolucionant constantment, ja 
que sempre estic buscant noves 
referències en altres dibuixants 
que m’agraden i inspiren, can-
viant la meua metodologia de tre-
ball. Això ho faig principalment 
per dues raons; primer per no en-
casellar-me en un estil concret, 

ja que crec que et limita i 
t’acomodes en ell i eixir 
de la teua zona de 
confort en un moment 

donat pot complicar-se, i 
segon perquè crec que el tindre 
la capacitat d’adaptació d’estil o 
de tècniques et converteix en un 
perfil més interessant per al món 
laboral. Però bé, estem treballant 
en això, estaria bé que algun dia 
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algú veja coses meues i diga, «Xé 
tu ..., això és d’Abel Tébar!».

És difícil aconseguir l’èxit en 
aquest món?

Segons a que èxit et referis-
ques. Si és a l’èxit que tots es 
pensen, el de tindre reconeixe-
ment públic pel que fas, sí, aquest 
èxit és complicat d’aconseguir. 
Si l’èxit que et planteges és a 
nivell personal, a arribar a unes 
metes autoimposades o al fet que 
quan veges el teu treball estigues 
satisfet amb ell durant molt de 
temps, aquest és el complicat de 
veritat, però si ho aconsegueixes, 
el primer és més fàcil i sol vindre 
a soles. L’important quan fas algu-
na cosa no és pensar en l’èxit que 
pugues tindre, sinó en passar-ho 
bé i dedicar-te amb passió, si 
ho fas d’aquesta manera el nor-
mal és que estigues orgullós dels 
resultats i que aquest esforç es 
reconega, això sí, durant aquest 
camí sempre intentant ser auto-
crític i fent cas de consells i crí-
tiques externes que solen millorar 
molt la teua feina.

Has tingut que eixir de València 
per a aconseguir-ho?

Desafortunadament sí, almenys 
a nivell acadèmic i laboral si que 
m’ha tocat moure. Em vaig anar 
a Barcelona a estudiar a la Pepe 
School Land un màster en anima-
ció 3D i narrativa de caràcter pri-
vat el 2010, que va donar peu a la 
meua participació en Alike. Ara ja 
hi ha algunes escoles amb aquest 
tipus de formació que estan prou 
bé a València i fins i tot la pròpia 
facultat de Belles Arts té un màs-
ter que poc a poc està millorant, 

però en aquell temps no hi havia 
molta oferta. I a nivell laboral ha 
sigut més per sort que per bus-
car fora, però la realitat és que, 
a Espanya, aquesta classe de 
treball s’ha centralitzat massa a 
Madrid i és ací on poden sorgir 
més oportunitats.

Fa poc vas rebre un Goya pel teu 
treball en el curt d’animació Alike, 
què ha suposat el guardó per a 
tu? T’ha obert portes?

És una il·lusió enorme. De tots 
els premis que ha rebut Alike, el 
Goya és un dels més prestigiosos 
que podíem aconseguir, però em 
remet un poc al d’abans, per a mi 
el que té més valor del Goya és 
que ratifica el que l’equip de Alike 
ja sabia, que havíem fet alguna 
cosa de qualitat, que explicava 
una història emotiva i que fa pen-
sar, i que si no hagués estat per 
l’afecte i els sacrificis durant el 
camí no hagués sigut possible ti-
rar-ho endavant, així que gràcies 
al primer èxit personal van vindre 
els altres, Goya entre ells.

Crec que m’ha obert més portes 
el curt de Alike en si que el sol fet 
d’haver guanyat el Goya.

Com sorgeix la idea del projecte?
Alike és un projecte perso-

nal de Daniel Martínez Lara, di-
rector de Pepe School Land i del 
curt, que arran de ser pare del 
seu primer fill Max, li van sorgir 
moltes preguntes i inquietuds de 
cara al futur del seu fill i d’ell ma-
teix. Així que es va posar mans 
a l’obra amb un guió per explicar 
una història basada en les seues 
vivències com a pare. Rafa Cano, 
co-director de Alike li va donar 
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un gir a l’estil estètic i artístic i 
va tindre unes exigències eleva-
díssimes amb les qualitats d’ani-
mació que es buscaven. Tots dos, 
en definitiva el que volien era ex-
plicar una història, una bona his-
tòria i explicar-la a través de les 
ferramentes que coneixien, l’ani-
mació, i que aquesta fóra la millor 
possible, cosa que també volia la 
resta de l’equip per descomptat.

Quin futur li augures al còmic? I a 
l’animació?

Crec que tots dos àmbits te-
nen futurs prometedors, el que 
no sé és quant de temps costarà 
que a Espanya les dues indús-
tries funcionen igual de bé que 
per exemple a països com França, 
Anglaterra, els EEUU o fins i tot el 
Japó, on la indústria del manga i 
de l’anime és colpidora. Cal seguir 
treballant, canviant moltes coses 
que no funcionen i lluitant per fer 
que les dues siguen indústries 
sòlides i duraderes. Per desgrà-
cia ara mateix importem més de 
fora que produïm nostres pròpies 
obres, fins i tot arribem a impor-
tar de fora treballs d’espanyols 
que han hagut de marxar a altres 
països a treure els seus projec-
tes perquè ací no aconseguien 
produir-los o no se’ls donava la 
importància que mereixien.

Què t’agradaria dibuixar en 
un futur?

La veritat que en algun 
moment de la meua carrera 
m’agradaria fer un còmic, 
però ja es veurà (rialles). De 
moment em conforme amb 
tindre un poc de temps per 
dibuixar per apetència i desin-

toxicar-me d’animar tots els dies.

Algun consell per al que comença 
a dibuixar?

Que no deixe de dibuixar mai, 
tot i que li puga resultar frus-
trant al principi. El saber dibuixar 
no és un do amb el qual es naix, 
és una habilitat que s’adquireix 
i s’ha d’entrenar com qualsevol 
altra. I una cosa molt important, 
que no li tallen les ales, encara que 
li diguen que no val per a això, si 
un persisteix al final aprèn i millora, 
només és qüestió de temps.


