
 

Amb el suport del Departament de Cultura

                         

Títol: La Abuela Meti 

Autors/es: un relat de Meeri Rapi ; guió i dibuix d'Aapo Rapi; 
traduït del finès per Luisa Gutiérrez Ruiz 

Editorial:Logroño: Fulgencio Pimentel, cop. 2018 

Signatura: C Aar 

Sinopsi: L'àvia Meti és un clàssic modern del còmic finlandès i un dels títols més lloats i 
volguts d'Aapo Rapi. A les seves pàgines es conjuminen un traç personalísim i vital amb 
reminiscències del underground nord-americà -el llapis gruixut i el color saturat- amb la 
sensibilitat d'algú per qui fer còmics és una taula de salvació. L'autor descriu en aquest llibre 
la seva pròpia situació vital a mitjan 2000 -caracteritzada per la inestabilitat laboral i una 
perillosa deriva etílica- paral·lelament a les trobades que manté amb la seva àvia Meeri, ja 
octogenària i retirada del mundanal soroll, qui li relata, sempre amb humor, històries d'una 
vida marcada per la misèria i la incomunicació.. 

 

Títol: Antes del diluvio 

Autors/es: escrit per Jason Aaron; il·lustrat per R.M. Guéra; colors 
de Giulia Brusco 

Editorial: Barcelona : Planeta Cómic, cop. 2018 

Signatura: C Aar 

Sinopsi:  

Han passat 1655 anys des del Edén, i la vida a la Terra s'ha anat a 
l'infern. El món de l'home és un lloc replet de depravacions i crueltats 
desenfrenades. Pels seus erms vaguen monstres prehistòrics i 

saquejadors de l'Edat de Pedra. La mort i la destrucció s'han convertit en el pa el nostre de 
cada dia. La humanitat és un experiment fallit. Així és la vida abans del Diluvi. Heus aquí a 
l'home, a la vora de la seva primer apocalipsi. Benvinguts al món de LOS MALDITOS. 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura

                         

Títol: The Black Holes 

Autors/es: Borja González 

Editorial: Barcelona: Reservoir Books, 2018 

Signatura: C Gon 

Sinopsi: La Gloria, la  Laura i la Cristina volen muntar una banda 
d'aires punk cridada The Black Holes. Tenen tot el que es precisa: 
actitud, presència, instint… i una debilísima formació musical. 

 

Títol: Cómo dibujar superhéroes 

Autors/es: Lee, Stan 

Editorial: Madrid: El Drac, cop. 2018 

Signatura: 741.5 Lee 

Sinopsi: Tot el que cal saber sobre el gènere de còmics més 
popular, amb exercicis de visualització i dibuix passo a pas que 
ensenyen a desenvolupar i plasmar un apassionant assortit de 
personatges amb superpoders. 

 

Títol: Cuerpos sonoros 

Autors/es: Maroh, Julie 

Editorial: Madrid : Dibbuks, cop. 2018 

Signatura: C Mar 

Sinopsi: A Mont-real, com en totes les ciutats, les parelles 
s'ajunten i se separen. Els individus s'atreuen i es repel·leixen 
uns a uns altres en un vals perpetu de cossos. Els cossos sonors 
són aquells que bateguen, que s'entrellacen en destinacions 
diferents a l'una que familiars, units per aquest sentiment 

indescriptible que mou el món: l'amor. Vint-i-un relats curts que ens mostren els diferents 
tipus i etapes de les relacions amoroses o del desig, sense importar el gènere, la sexualitat, 
l'edat o la condició. Ruptures que cremen, amistats amb dret a frec resignades, familiars 
units, amors juvenils, desitjos irrefrenables, poliamors incomprensos. 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura

                         

Títol: Informe de Brodeck 

Autors/es: Larcenet, Manu 

Editorial: Edición integral 

Signatura: C Lar 

Sinopsi: Brodeck, recentment sortit d'un camp de concentració, torna al seu poble, prop de 
la frontera amb Alemanya. Una nit arriba a l'hostal quan els homes del poble acaben de 
cometre un brutal assassinat. Se li obliga a escriure llavors un «informe» sobre el succés 
amb la idea que se'ls «comprengui i perdoni». 

 

Títol: Picasso en la Guerra Civil  

Autors/es: Torres Pérez, Daniel 

Editorial: Barcelona : Norma, 2018 

Signatura: C Tor 

Sinopsi: 

França, 1953. Picasso, amb 72 anys d'edat i establert en la Costa 
Blava, és des de fa temps l'artista més reconegut del segle XX, un 

geni sempre actiu que crea de forma compulsiva. Però, turmentat per la situació d'una 
Espanya dominada per la dictadura franquista, i recordant que mai va poder combatre en la 
Guerra Civil, té la següent idea: I si a través de la historieta poguéssim sotmetre a la tenaç 
realitat i transformar-la en el que hauria d'haver estat? 

 

Títol: Pitopausia : otoño en los pantalones 

Autors/es: König, Ralf 

Editorial: Barcelona : Cúpula, 2018 

Signatura: C Kon 

Sinopsi: Als quaranta i punts comencen a passar coses: primer 
tires panxa, els pèls se't posen grisos, el colesterol podria estar 
millor, la ciática comença a donar guerra i finalment et 

fas monògam. 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura

                         

Títol: The Private eye 

Autors/es:  Vaughan, Brian K. ; Martín,Marcos  i Vicente, Muntsa  

Editorial: Barcelona : Gigamesh, 2018 

Signatura: C Vau 

Sinopsi: Abans que Edward Snowden saltés a la fama, abans que 
Cambridge Analytica espremés les dades que tan alegrement pugem a les xarxes, abans 
que la nostra intimitat permease el núvol, ja ens va avisar... The private eye. The 
private eye es desenvolupa en un futur inexorable en el qual, després de rebentar el núvol, 
les dades de tot el món han quedat exposats i la gent acaba protegint la seva intimitat 
després d'una identitat secreta. És una història de ciència ficció noir sobre un detectiu sense 
llicència, involucrat en una trama d'insospitades conseqüències socials, i que alerta sobre la 
renúncia a la privadesa amb alarmant precisió. 

 

Títol: El Síndrome de Stendhal 

Autors/es: guió: Herrou, Aurélie ; dibuix: Sagar ; assistents de 
color: Cardona, Alba i Moreno, Carlos ; assesora: Michel, 
Véronique Véronique  

Editorial: Barcelona : Norma, 2018 

Signatura: C Her 

Sinopsi: Amb 35 anys complerts, Frédéric de la Silla es veu en 
la tesitura d'haver de treballar per primera vegada en la seva vida, 

després d'aterrar en un museu d'art contemporani, descobreix un univers del que ho ignora 
tot i del que no comprèn gens. Però el seu treball de vigilant, a més d'ajudar-ho a sobreviure, 
revolucionarà, contra tot pronòstic, la seva vida en forma d'addicció creixent a una estranya 
síndrome... 

 


