
 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Novetats Còmic abril 
 

Títol: “Sabrina” 

 

Autors/es: Drnaso, Nick 

 

Editorial:  Salamandra, 2019 

 

Signatura: C Drn 

 

Sinopsi: Sabrina Gall, una dona de 27 anys, desapareix un dia en 

tornar de la feina. A partir d'aquest moment comença la història dels que es queden: la seva 

germana, el seu nuvi i un vell amic d'aquest. Quan la filtració d'un vídeo sobre Sabrina es fa 

viral, aquest tràgic succés es converteix en una gran conversa a nivell nacional que donarà 

peu a teories de la conspiració, notícies falses i especulacions sobre el dolor i la pèrdua. 

Nick Drnaso signa una esgarrifosa novel·la gràfica sobre els estralls d'una societat 

hiperconnectada on els mitjans de comunicació i les xarxes socials, lluny d'apropar-nos, ens 

converteixen en actors i titelles. «Sabrina, de Nick Drnaso, és el millor llibre que he llegit 

sobre el moment actual. És una obra mestra, bellament escrita i dibuixada, que posseeix el 

poder de la polèmica política al mateix temps que la delicadesa del veritable gran art. M'ha 

aterrit. M'ha encantat. »Zadie Smith. 

Primera novel·la gràfica nominada al Premi Man Booker. 

 

 

 

Títol: “El tesoro del Cisne Negro” 

 

Autors/es: Roca, Paco ; Corral, Guillermo 

 

Editorial: Astiberri, 2018 

 

Signatura: C Roc 

 

Sinopsi: Maig de 2007. La principal empresa de caça de tresors del món 

capta l'atenció de l'opinió pública a l'anunciar que ha descobert en aigües de l'Atlàntic el més 

gran tresor submarí trobat mai. Segons la limitada informació difosa per l'empresa la troballa 

correspon a un vaixell misteriós, el Cisne Negro. No obstant això, hi ha indicis que apunten 

que es tracta en realitat d'un derelicte espanyol. Comença així una fascinant trama jurídica i 

política, les arrels de la qual es remunten a uns fets esdevinguts dos segles enrere, i en la 

qual un petit grup de funcionaris va a enfrontar-se en defensa de la nostra història a tot el 

poder mediàtic i la influència de la companyia nord-americana. 

 

 

  



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

 

 

Títol: “Cuéntalo” 

 

Autors/es: Anderson, Laurie Halse ; Carroll, Emily 

 

Editorial: La Cúpula, 2018 

 

Signatura: C And 

 

Sinopsi: Des que comença el seu primer any a l'institut Merryweather, 

Melinda sap que forma part d'una gran mentida. Una cosa va succeir una nit de l'estiu 

anterior que l'ha convertit en una marginada i es veu incapaç de verbalitzar què ha passat. 

Ara no té amics, ningú vol parlar amb ella i molt menys escoltar-la. Llavors quin sentit tindria 

parlar? 

 

 

 

Títol: “Marie Curie” 

 

Autors/es: Milani, Alice 

 

Editorial: Nórdica, 2019 

 

Signatura: C Mil 

 

Sinopsi: Quan va arribar a París i es va matricular a la Sorbona, Maria 

Skłodowska ja tenia vint anys. A Polònia havia hagut de treballar com institutriu per estalviar 

els diners necessaris i començar així els seus estudis de física. El cognom amb el qual es va 

fer famosa era en realitat el del seu marit, Pierre Curie, qui la va ajudar en les seves 

investigacions sobre una substància desconeguda les propietats de la qual eren bastant 

curioses: emetia energia, llum i calor. Estem a les beceroles de la física nuclear, així com de 

les dones en el món de la ciència. Després de la inesperada mort de Pierre, Marie va seguir 

endavant amb la seva carrera, brillant i independent, però per a això va haver d'enfrontar-se 

a la mentalitat conservadora de l'Europa de principis del segle XX. 

 

 
  



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

Títol: “L'Església del Mar” 

 

Autors/es: Falcones, Ildefonso ; Pinya, Tomeu 

 

Editorial: Random Còmics, 2018 

 

Signatura: C Fal 

 

Sinopsi: Segle XIV. La ciutat de Barcelona es troba en el seu 

moment de màxima prosperitat. Ha crescut cap a l'humil barri de pescadors, la Ribera, i els 

seus habitants decideixen construir el temple dedicat a la Verge més gran conegut fins 

aleshores: Santa Maria de la Mar. En braços del seu pare, el petit Arnau Estanyol arriba a 

Barcelona amb l'esperança de trobar-hi la llibertat. Quin destí li espera a un serf humil que 

ben aviat es relacionarà amb les classes adinerades de la ciutat? 

 

 

 

 

Títol: “El Futuro es brillante” 

 

Autors/es: Riera, Elisa 

 

Editorial: Astiberri, 2019 

 

Signatura: C Rie 

 

Sinopsi: "El futuro es brillante" és una història real que sembla mentida explicada 

cronològicament per Elisa Riera de juny de 2017 a octubre de 2018, una edició ampliada de 

la primera història que Elisa va publicar en el seu Instagram (@elfuturoesbrillante). Després 

d'haver sortit d'una relació fallida, i en un estat emocional com a mínim fràgil, la protagonista 

es crea un perfil de Tinder i té l'honor de conèixer al pitjor paio per enlluernar-se. Dosi 

d'amor i plors amb un potencial desenllaç digne del pitjor serial, es combinen amb viatges 

continus a la Xina i diverses cites desastre dibuixades vinyeta a vinyeta en un to tragicòmic, 

com la vida mateixa. 

 

 

 

  



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

 

Títol: “Archivos estelares” 

Autors/es: Banana, Flavita 

Editorial: ¡Caramba!, 2017 

Signatura: 741.5 Ban 

 

Sinopsi: Posseïdora d'un traç rotund i inconfusible i una gran 

habilitat per retratar les alegries i misèries del gènere humà, Flavita Banana porta diversos 

anys fent-nos arribar les seves vinyetes a través de les xarxes socials i col·laborant amb 

mitjans com Smoda, Orgull i Satisfacció o Mongòlia. En Arxius estel·lars recollim per primera 

vegada les seves vinyetes més populars, al llarg d'un volum de més de 200 pàgines. 

 

"Poca gent sap barrejar amor i humor d'una manera tan enrevessada i directa", comenta 

Miguel Gallardo en el text que serveix com a pròleg al llibre. "Malgrat tot el cinisme que 

destil·la, deixa veure un cor així de gran, que s'encapritxa amb aquestes dones de pèl 

esvalotat i aquests homes atònits". 

 

 

 

Títol: “Archivos cósmicos” 

 

Autors/es: Banana, Flavita 

 

Editorial: ¡Caramba!, 2017 

 

Signatura: 741.5 Ban 

 

Sinopsi: Flavita Banana torna amb un nou volum que recopila 

algunes de les seves millors vinyetes, més de 200 pàgines dibuixades amb el seu traç 

rotund i inconfusible i poblades per dones de pèl esvalotat, homes despistats, molt riure i 

grans dosis de veritat. Els personatges de Flavita són crònica de la nostra època però 

també, en moltes ocasions, el lloc en el que a qualsevol li agradaria viure. El seu humor és 

universal, estel·lar. Fins i tot còsmic. 

 

"Els seus vinyetes no són acudits, no, són mapes topogràfics del punt on impostura i realitat 

tenen el seu camp de batalla -apunta Darío Adanti en el pròleg que obre aquest volum-. Aquí 

dins està Flavita, l'autora, que es mostra en els seus personatges i traç mentre fa veure que 

s'amaga darrere d'ells. Ella està amb nosaltres, fora i dins dels seus miralls". 

 

 

 

  



 

Amb el suport del Departament de Cultura                         

 
 

Títol: “Yo, loco” 
 
Autors/es: Altarriba, Antonio ; Keko 
 
Editorial: Norma, 2018 
 
Signatura: C Alt 
 

Sinopsi: Ángel Molins, doctor en psicologia i dramaturg fallit, treballa per 

a Otrament, observatori de trastorns mentals afiliat a Pfizin, una coneguda farmacèutica 

internacional que utilitza cobais humans en el desenvolupament de noves drogues. El seu 

treball consisteix a crear nous perfils psicològics "patologitzables" que augmentin el consum 

dels fàrmacs produïts per Pfizin. 

Ángel té somnis foscos. Viu turmentat per un passat que no aconsegueix deixar enrere 

refugiant-se en l'estudi de la psique dels altres per exorcitzar la seva pròpia. Però quan un 

company que decideix denunciar les males pràctiques de Otrament desapareix, entrarà de 

ple en una trama de conspiració, paranoia i terror que l’arrossegarà a la gola de la bogeria. 

Després Yo, asesino, Antonio Altarriba i Keko tornen a l'univers de la seva anterior obra en 

aquest terrorífic thriller ambientat a el món de les empreses psico-farmacèutiques. 

 

 

 

Títol: “Caravaggio”:  1. El pincel y la espada 

        2. La gracia  
 
Autors/es: Manara, Milo 
 
Editorial: Norma, 2015-2019 
 
Signatura: C Man 
 

Sinopsi: Milo Manara (El Clic, Los Borgia) ens 

presenta un díptic consagrat a la figura del genial Caravaggio. A l'alçada dels seus 

millors treballs i en plena forma, l'autor torna a demostrar-nos per què segueix sent 

un dels grans noms del novè art. 
 

 


