
Títol: La Joia de viure 

Autors/es: Josep Palau i Fabre / Julià Guillamon, Toni 

Benages i Gallard 

Editorial: Males Herbes, 2017 

Signatura: C Gui 

Sinopsis: "La joie de vivre" és el títol d'una famosa obra de 

Picasso pintada a Antibes el 1946. És una paròdia d'un 

quadre de Matisse que representa un paisatge de l'Arcàdia. 

"Picasso va anar a la Costa Blava per retrobar la plenitud 

física i la salut de l'ull", va escriure Josep Palau i Fabre en un 

dels seus assaigs sobre el pintor. Amb el mateix esperit (voluntat paròdica, contundència 

física i exuberència visual), Julià Guillamon i Toni Benages i Gallard han recreat les 

aventures de Palau i Fabre a Llançà: un "Little Nemo" calb i barbut que, mentre és a la 

platja, es fa el dinar o llegeix davant del portal, imagina mons fabulosos plens de dones, 

sol i mar. 

Clica aquí per reservar aquest llibre! 

 

Títol: Vinomics: relats gràfics amb gust de bon vi 

Autors/es: Maribel Carod ... [et al.] 

Editorial: Norma, 2018 

Signatura: C Vin 

Sinopsis: Vinòmics són un conjunt de còmics que 

s'inspiren en el món del vi. Peces curtes de diferents 

gèneres narratius i estils gràfics: vivència autobiogràfica, 

humor quotidià, paròdia cinematogràfica, gènere negre, 

drama d́època, relat eròtic, assaig gràfic i fins a ciencia-

ficció. Un sorprenent i deliciós maridatge de còmic i vi. Un 

veritable tribut del novè art cap a una beguda social, un territori vinícola i una tradició 

que ens van portar les civilitzacions clàssiques a través de la Mediterrània. 

Clica aquí per reservar aquest llibre! 
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Títol: Idiotizadas 

Autors/es: Moderna de pueblo 

Editorial: Planeta 2017 

Signatura: C Mod 

Sinopsis: Moderna de pueblo ha crescut escoltant frases 

com «això no és propi d'una senyoreta», «aquesta és una 

guarra» o «el dia de les teves noces serà el més feliç de la 

teva vida». Però després de mudar-se a la ciutat i conèixer 

a Zorricienta, Gordinieves i la Sirenita Pescada, va 

despertant de totes aquestes idiotizaciones i comença un 

llarg camí para desaprender tot el que mai haurien d'haver-li ensenyat. Sent que tot el que 

ha vist en les pel·lícules de princeses i tots els consells que ha rebut dels seus pares, àvies 

o amigues per convertir-se en una «dona com a déu mana» l'han intoxicat i s'adona de 

quant temps ha perdut a agradar als homes i a buscar l'amor de la seva vida. 

Per això, quan per fi ho troba, té por de deixar-ho tot per ell i tornar a adormir-se en 

aquestes idiotizaciones com la bella dorment. Si l'amor ha estat l'opi de les dones, ha 

de desintoxicar-se d'aquesta droga i deixar la seva relació per convertir-se en la dona dels 

seus somnis? 

Clica aquí per rservar aquest llibre! 

 

Títol: El Club del divorcio 

Autors/es: Kazuo Kamimura 

Editorial: ECC, 2017-2018 

Signatura: C Kam 

Sinopsis: El club del divorcio (1974-1975) narra 

les desventuras de la jove Yûko, qui regenta un bar on 

treballen dones divorciades que intenten sobreviure com 

poden malgrat l'estigma social que pesa sobre el seu estat 

civil. Guardonat amb el Premi del Patrimoni del Festival 

Internacional de la Bande Dessinée de Angoulême 2017, 

aquest emotiu díptic descriu el dia a dia d'una cap, amfitriona i dona divorciada en el Japó 

dels anys setanta del passat segle. 

Clica aquí per rservar aquest llibre! 
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Títol: Mary Shelley: la muerte del monstruo 

Autors/es: Raquel Lagartos ; Julio César Iglesias 

Editorial: Diábolo, 2017 

Signatura: C Lag 

Sinopsis: En el 2016 es compleixen dos-cents anys de de la 

reunió literària més famosa de tots els temps, la reunió de 

Vila Diodati. La Vila Diodatiés una mansió situada 

en Cologny, Suïssa, prop del Llac de Ginebra. És famosa 

per haver estat la residència d'estiu de Lord Byron, 

Mary Shelley, Percy Shelley, John Polidori i uns altres en 

1816, on es van concebre les idees per a la novel·la Frankenstein i El vampir. 

Mary Shelley: La mort del monstre és un relat sobre la vida i la mort de la creadora del 

monstre més famós de tots els temps. A través de l'estudi de la fascinació victoriana per 

la mort i del fosc entusiasme que va despertar la possibilitat d'usar la ciència per reanimar 

els cadàvers, abordarem la complexa psicologia de Mary Shelley, marcada per una vida 

desgraciada. 

  

Clica aquí per reservar aquest llibre! 

  

 

Títol: Fellini en Roma 

Autors/es: Tyto Alba 

Editorial: Astiberri, 2017 

Signatura: C Alb 

Sinopsis: Un Federico Fellini ancià que sofreix d'insomni es 

desperta cada matinada i dóna llargs passejos per la ciutat 

de Roma, mentre espera l'alba. En ocasions somia. Llavors 

agafa un dels seus quaderns i dibuixa aquests somnis tal 

com porta fent des de fa gairebé trenta anys per recomanació 

del seu psiquiatre. Durant les seves sortides li vénen a la 

memòria records relacionats amb la zona de Roma per on camina; explica anècdotes de 

la seva arribada a la Ciutat Eterna, quan intentava sobreviure pels voltants de 

l'estació Termini, dels seus inicis com a caricaturista de carrer en Via Veneto, de la seva 

entrada en la revista satírica Marc’Aurelio, de la guerra... 

Clica aquí per reservar aquest llibre! 
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Títol: En la cocina con Kafka 

Autors/es: Tom Gauld 

Editorial: Salamandra, 2018 

Signatura: C Gau 

Sinopsis: Conegut com «el dibuixant dels 

amants dels llibres», Tom Gauld conjumina 

en les seves historietes el món de la crítica 

literària i el de la cultura pop. El resultat són 

unes vinyetes concises, brillants, divertides i enginyoses que fan gala del típic humor 

anglès i de l'estil gràfic absolutament únic que caracteritzen l'obra d'aquest genial autor. 

Clica aquí per reservar aquest llibre! 

 

Títol: Los Cuadernos de Esther 

Autors/es: Riad Sattouf 

Editorial: Sapristi, 2017 

Signatura: C Sat 

Sinopsis: Esther té 10 anys, ulls grans i un serrell bonic. 

A punt de començar 4º de Primària a la seva escola de 

París, es pregunta diàriament per milers de qüestions 

que li preocupen a una nena de la seva edat: l'amistat, 

l'embaràs de la seva mare, els atacs terroristes, els 

jerseis de coll alt, les malalties. 

Clica aquí per reservar aquest llibre! 
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Títol: El Último Zap comix 

Autors/es: Víctor Moscoso 

Editorial: La Cúpula, cop. 2017 

Signatura: C Zap 

Sinopsis: Es recorda com una de les publicacions 

emblemàtiques del underground nord-americà i hi ha 

qui la considera la revista d'historietes més influent del 

món. Hi ha motius. Zap Comix va sorgir en el Sant 

Francisco immediatament previ a les revoltes 

estudiantils i socials que van sacsejar el globus a la fi de 

la dècada dels 60. Ho va fer primer com a vehicle per al talent de 

la superestrella Robert Crumb, qui aviat va convocar a la seva vora a un grapat de rebels 

de veu singular: Spain Rodriguez, Robert Williams, Paul Mavrides, Víctor Moscoso, 

S. ClayWilson, Rick Griffin i Gilbert Shelton. Junts i fins i tot regirats els membres 

d'aquella tripulació irreverent van solcar la història del còmic contemporani assentant les 

bases de molts corrents per venir des de la narració autobiogràfica fins al relat 

confessional passant pel còmic impressionista la intersecció amb l'art contemporani la 

crònica de carrer o la sàtira mordaç. Anys després quan la crèiem un somni d'un altre 

temps Zap Comix irromp al segle XXI amb aquest -ara sí- últim nombre que suma la 

presència de Aline Kominsky- Crumb als vuit membres originals. Una tropa de veterans 

encara disposats a reavivar les brases d'aquella festa de la contracultura. 

Clica aquí per reservar aquest llibre! 

 

Títol: La Levedad 

Autors/es: Meurisse, Catherine 

Editorial: Impedimenta, cop. 2017 

Signatura: C Meu 

Sinopsis: El dia 7 de gener de 2015, l'alarma del 

despertador de la dibuixant Catherine Meurisseno va 

sonar, fent que arribés tard a la reunió de l'equip de 

dissenyadors de la revista Charlie Hebdo. Aquest descuit 

li va salvar la vida, però no la va lliurar, com a la resta dels 

supervivents del fatídic atemptat contra la seu de la 

publicació, d'afrontar la violència d'un terrible succés que la va deixar amics, mestres, 

mentors i, de pas, sense innocència. 

  

Clica aquí per reservar aquest llibre! 
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