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Títol: “Spiderman. El nuevo Spiderman” 

Autors/es: Brian Michael Bendis. Guió ; Sara Pichelli, Chris Samnee, 

David Marquez, dibujo ; Sara Pichelli ... [et al.]. Entintat ; Justin Ponsor, 

color. 

Editorial: Panini Comics, DL 2018 

Signatura: C Ben 

Sinopsi: Milers Morals prén el llegat de Spiderman! Abans de la mort de 

Peter Parker, el jove Milers Morals es disposava a començar un nou capítol 

de la seva vida en una brillant acadèmia. Però llavors la picada d'una aranya li va conferir 

extraordinaris poders. Així comença una de les més grans sagues aràcnides del segle XXI. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: “El gran libro de Superlópez per Jan” 

Autors/es: Antoni Guiral 

Editorial: Penguin Random House Grupo Editorial, 2018 

Signatura: 741.5(Sup) Gui 

Sinopsi: Un completíssim repàs a la història 

de Superlópez! Antoni Guiral ens explica la història de Superlópez, des 

dels seus inicis en 1973 fins a 2018, en un llibre amb moltíssimes il·lustracions que amenitzen 

un text en el qual el lector podrà repassar la història del gran personatge de Jan, a més de 

gaudir amb anècdotes, entrevistes i moltes altres coses. Un llibre imprescindible en la línia del 

gran llibre del Capità Tro i El gran llibre de Mortadelo. 

Consulta’l al catàleg Aladí!  

Títol: “El Príncipe y la Modista” 

Autors/es: Jen Wang 

Editorial: Sapristi, 2018 

Signatura: C Wan 

Sinopsi: El príncep Sebastian i la modista Frances oculten un secret que 

no poden revelar sense posar en perill el futur de la corona: a ell li agrada 

vestir-se de dona i ella és la seva costurera personal en l'ombra. Enredos de palau i amor 

romàntic en una trama carregada d'aventura, dobles jocs i el descobriment de la identidad.el 

príncep Sebastian i la modista Frances oculten un secret que no poden revelar sense posar 

en perill el futur de la corona: a ell li agrada vestir-se de dona i ella és la seva costurera 

personal en l'ombra. Enredaments de palau i amor romàntic en una trama carregada 

d'aventura, dobles ocs i el descobriment de la identidad. El príncep Sebastian està buscant 

núvia. O millor dit, els seus pares l'estan buscant per ell, perquè Sebastian està massa ocupat 

tractant d'amagar el seu petit secret. Al príncep el que més li agrada és vestir-se de dona i 

sortir a gaudir de la nit parisenca, sempre ocultant la seva identitat.  

Consulta’l al catàleg Aladí! 

http://aladi.diba.cat/record=b1912327~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1914116~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1905543~S46*cat
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Títol: “Una estrella de algodón negro” 

Autors/es: Y.Sente/Cuzor  

Color: Meephe Versaevel 

Editorial: Norma Editorial, 2018 

Signatura: C Sen 

Sinopsi: UN ESPECTACULAR CÒMIC BÈL·LIC AMB LA LLUITA PELS 

DRETS CIVILS DELS AFROAMERICANS COM A PROTAGONISTA Filadèlfia, 1776: George 

Washington li demana a Betsy Ross que confeccioni la primera bandera dels futurs Estats 

Units d'Amèrica. Angela Brown, la seva criada, decideix llavors convertir l'estendard en un 

homenatge revolucionari amagant una estrella de cotó com a valuós símbol de reconeixement 

per a la comunitat negra. Douvres, 1944: Un soldat anomenat Lincoln llangueix en el seu 

campament militar. Esgotat a causa de la discriminació racial i les baralles diàries, rep una 

carta de la seva germana anunciant que entre les possessions de la seva difunta tia, Angela 

Brown, es trobava un testimoniatge d'un valor excepcional. Aquestes memòries, sense saber-

ho, portaran al jove a enfrontar-se als nazis per a restituir un passat que mai degué 

desaparèixer. Existeix realment l'estrella negra que s'esmenta en el diari? 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: “Nejishiki” 

Autors/es: Yoshiharu Tsuge 

Editorial: Gallo Nero, 2018 

Signatura: C Tsu 

Sinopsi: Nejishiki es va publicar per primera vegada en un número 

monogràfic de la revista GARO de juny de 1968 dedicat a Yoshiharu Tsuge. 

Una de les novetats formals, al marge de la seva temàtica onírica i surrealista, va ser la inclusió 

del color en un context on totes les obres es publicaven en blanc i negre. L'autor a va afirmar 

que Nejishiki era un exercici purament artístic, allunyat del concepte tradicional del manga. No 

obstant això, més tard es va desdir a si mateix en assegurar que només havia plasmat sobre 

el paper un somni que va tenir una tarda d'estiu tombat sobre la teulada d'una caseta on es 

venia ramen. La raó de plasmar el seu somni sobre el paper va ser bastant prosaica: 

s'acostava la data compromesa per a lliurar una història i no tenia res preparat. Mancant una 

altra cosa, va decidir, per tant, enviar Nejishiki, que es va convertir immediatament en una 

obra de culte. Malgrat el manifesto desinterès de l'autor pel món dels somnis, Tsuge va obrir 

un camí que uns altres transitarien després. L'autor sempre va insistir que va 

escriure Nejishiki sense un propòsit especial, si bé les històries que componen aquest volum 

constitueixen un abans i un després en la història del manga. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1912626~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1907616~S46*cat
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Títol: “La edad de oro (Vol.1)” 

Autor/a: Cyril Pedrosa i Roxanne Moreil 

Editorial: Norma, 2018 

Signatura: C Ped 

Sinopsi: Amb Roxanne Moreil com a companya 

d'escriptura, Cyril Pedrosa reinventa l'epopeia medieval. Quan la gesta de 

l'heroi tradicional cedeix el lloc a la d'una heroïna apassionada, el conte feudal es metamorfosa 

en rondalla social. D'aquesta forma, per als autors, il·luminar el passat suposa il·luminar el 

futur. Amb l'esperança que, després d'un període de foscor, la humanitat pugui encara somiar 

amb un avenir esperançador. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: “Niño prodigio. Mi padre, el genio de los concursos” 

Autor/a: Michael Kupperman 

Editorial: Blackie Books, 2019 

Signatura: C Kup 

Sinopsi: Joel Kupperman va ser el nen meravellós, el consol ianqui durant 

la Segona Guerra Mundial, conegut en cada casa estatunidenca gràcies a 

les seves aparicions estel·lars en el famós programa Quiz Kids. Resolia 

els problemes matemàtics en un temps rècord, però ningú li va explicar la solució d'un altre 

problema: què faria quan envellís. Quan era un nen se sabia totes les respostes, però ara, 

afligit de demència, li resulta difícil contestar a les preguntes que li fa el seu fill. Així i tot, el 

guardonat amb un Premi Eisner Michael Kupperman, escriurà la inoblidable biografia del seu 

pare. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Títol: “El corazón de las amazonas” 

Autor/a: Geraldine Bindi i Christian Rossi 

Editorial: Norma Editorial, 2019 

Signatura: C Bin 

Sinopsi: UN ENLLUERNADOR RELAT MITOLÒGIC SOBRE LA 

GUERRA DELS SEXES. 

Des de la sagnant rebel·lió que les havia convertit en dones lliures, les 

amazones van jurar que mai tornarien a sotmetre's. Fins que Pentesilea, la seva jove reina, 

desafia al semidéu Aquil·les, posant en dubte allò que mai ho havia estat: l'odi als homes. 

Géraldine Bindi i Christian Rossi reinventen el mite de les amazones per a convertir-lo en el 

relat èpic d'una guerra dels sexes que encara no ha arribat a la seva fi.  

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1909156~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1914766~S46*cat

