
 

Amb el suport del Departament de Cultura

                         

Títol: ¡Universo! 

Autor/a: Albert Monteys 

Editorial: Astiberri, 2018 

Signatura: C Mon 

Sinopsis: Un dels empleats d'una empresa que acaba d'engegar una màquina per viatjar en el 

temps és enviat milions d'anys enrere, abans de la creació de món, amb una missió màrqueting 

d'alt calibre: ha de segellar cadascuna de les partícules de matèria que es generin amb el logotip 

de l'empresa, amb la finalitat de patentar l'univers i que a la seva volta l'empresa sigui 

propietària del món. Aquesta és la premissa d'una de les històries que componen 'Universo!', 

que va aparèixer primer online en la plataforma digital Panell Syndicate i que va ser nominat 

als prestigiosos premis Eisner del còmic 2017, en la categoria de millor còmic digital. Missions 

megalòmanes abans del 'bigbang', viatges a planetes llunyans a la recerca d'altres espècies 

intel·ligents, desincronitzacions temporals, androides massa amorosos, 

insectes antropomorfos... Albert Monteys, més conegut per les seves vinyetes d'humor polític i 

social publicades durant anys en la revista 'El Jueves', sempre va ser un apassionat de la ciència 

ficció, i en 'Univers!' dóna regna solta a les seves fantasies i les seves pors per crear relats 

vibrants de color i ple de sorpreses còsmiques. 

 

Títol: Pinturas de guerra. Los tebeos de Cordelia nº 11. 

Autor/a: Ángel de la Calle 

Editorial: Reino de Cordelia, 2017 

Signatura: C Cal 

Sinopsis: Un espanyol arriba a París a la recerca de documentació 

sobre l'actriu Jean Seberg. Gairebé sense advertir-ho, es veu 

embolicat en una trama de repressió contra pintors llatinoamericans 

que han escapat de les dictadures militars dels seus països. 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura

                         

Títol: Paranoidland 

Autor/a: Bouman, Fran Fernández, Joaquín Guirao, etc. 

Editorial: Underbrain [etc.], cop. 2018 

Signatura: C Par 

Sinopsis:El fanzine Paranoidland, originalment publicat en sis 

nombres, es va alçar amb el guardó a Millor fanzine en el Saló del 

Còmic de Barcelona de 2017. Concebut al seu moment com a via de 

fuita per entretenir als lectors amb bones històries d'intriga, misteri i 

paranoia, i sempre partint de la més absoluta llibertat creativa dels seus autors i dels molts 

col·laboradors que han anat passant per les seves pàgines al llarg dels seus diferents lliuraments, 

veu ara totes les seves pàgines recopilades en un volum integral que aspira a ser un aparador de 

la sang jove actual del còmic nacional. 

Millor fanzine del Va salar Internacional de Còmic de Barcelona 2017. 

 

Títol: Nieve en los bolsillos. Alemania 1963 

Autor/a: Kim 

Editorial: Norma, 2018 

Signatura: C Kim 

Sinopsis: Octubre de 1963, un jove Joaquim Aubert, encara no 

conegut com Kim, fa autoestop en una carretera del sud de França. Ha 

deixat els seus estudis de Belles arts i li queda un any per començar 

el servei militar, el jove no ho pensa: agafa la seva maleta negra, i marxa per a Alemanya. 

Joaquim arriba a terres germanes igual que tants altres espanyols que van viatjar buscant treball 

travessant Europa. A través dels seus ulls i els seus records descobrirem la vida d'aquests 

expatriats de l'Espanya franquista. 

 


