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Títol: La sangre extraña 

Autor/a: Sergi Puyol  

Editorial: Apa-Apa, 2019 

Signatura: C Puy 

Sinopsi: Però què dimonis és exactament la «sang estranya»? Arnaldo odia els divendres, 

odia treballar, odia odiar tant, odia la vida. Però fins i tot un gandul nihilista es pot deixar 

seduir pel centelleig de l'acció i el misteri. Quan es creua amb un senyor calb que recita, en trànsit catatònic, 

una enigmàtica frase, la seva existència es converteix en una cerca trepidant i obsessivament quixotesca. 

Travessarà novel·les russes, hectolitres de cervesa, enigmes quotidians, tòtems mentals de xiclet i dubtes 

metafísics. El difícil no és tenir una obsessió. El veritablement complicat és no tenir moltes més. Un pot 

escapar de qualsevol lloc menys del seu cap. I la clau no resideix a saber què és la sang estranya, sinó a 

continuar vivint després d'haver-ho descobert. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Los Picapiedra. Integral 

Autor/a: Mark Russel i Steve Pugh 

Editorial: ECC, 2018 

Signatura: C Rus 

Sinopsi: YABBA-*DABBA DO! Al poble de Piedradura, Pedro i Vilma Picapedra, la seva filla 

Pebbles, els seus veïns els Mármol, i els seus amics, companys de treball i dinoaparatos 

protagonitzen divertides aventures ambientades en una Edat de Pedra que bé podria ser 

reflex de la nostra era, tan confusa i captivadora com a alienadora. Aquesta versió moderna de la icònica 

sèrie d'animació de Hanna-Barbera és obscurament hilarant, i dirigeix la seva mordaç mirada sobre 

assumptes com el consumisme, la religió, la política i les relacions interpersonals. Entre 2016 i 2017, l'equip 

creatiu format per Mark Russell (Glòria, Superman) i Steve Pugh (Animal Man, La Cosa del Pantà) es va 

embarcar en una sèrie limitada que va convertir a la primera família dels dibuixos animats en protagonistes 

d'una obra mestra del còmic contemporani. A través de 12 lliuraments, íntegrament recopilades en aquest 

volum, van construir una brillant sàtira que va seduir a la crítica, collint nominacions als premis Eisner 2018 

en les categories de millor sèrie limitada, millor publicació d'humor i millor guionista. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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Títol: Blacksad. Integral 

Autor/a: Díaz Canales & Guarnido 

Editorial: Norma Editorial, 2018 

Signatura: C Dia 

Sinopsi: L'any 2000, dos joves autors espanyols van presentar al món en Blacksad, un 

detectiu privat ombrívol i vestit amb gavardina, tan dur com Humphrey Bogart... però 

amb cos de gat! John Blacksad ens porta als Estats Units de la dècada dels 50, on investiga misterioses 

desaparicions i cruels assassinats.  

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Los Diálogos. Conversaciones sobre la naturaleza del universo 

Autor/a: Clifford V. Johnson 

Editorial: Debate, 2019 

Signatura: 521 Joh 

Sinopsi: L'origen de l'univers i altres converses sobre ciència en forma de cómic. El 

físic Clifford Johnson creu que hauríem de tenir més converses sobre ciència. La ciència ha d'estar en el 

nostre menú diari de conversa, juntament amb temes com la política, els llibres, els esports o l'últim drama 

televisiu. Les converses sobre ciència, ens diu, no haurien de deixar-se en mans dels experts. En 

Los Diálogos, Clifford ens convida a escoltar d'amagat una sèrie de nou converses en forma de novel·la 

gràfica, escrita i dibuixada per ell, sobre "la naturalesa de l'univers". Aquestes converses succeeixen en llocs 

del voltant del món: en museus, en trens i en restaurants. Els conversadors són homes, dones, nens, experts 

i afeccionats a la ciència. Una vegada hem estat testimonis de les seves converses, que tracten temes que 

van des de la ciència de la cuina fins al multi-univers i la teoria de cordes, potser ja podem començar una 

nosaltres mateixos. És d'aquesta manera que Johnson proposa el còmic com a plataforma perfecta per a 

explicar la física, ja que, com sol dir-se, una imatge val més que mil paraules. 

Consulta’l al catàleg Aladí!

 

Títol: Cenit 

Autor/a: María Medem 

Editorial: Apa Apa Cómics, 2018 

Signatura: C Med 

Sinopsi: No és fàcil viure sense recordar què has fet la nit anterior. Encara és més difícil 

si recordes el que has somiat i no t'agrada. Però tot és pitjor si ets somnàmbul i no saps 

si en realitat vas somiar alguna cosa o ho vas viure. Quan el sol aconsegueix el zenit i part el món en dos i el 

cel sembla de suc de préssec o taronja, un parell d'amics xerren cara a cara. Intenten entendre la seva nit i 

les seves pors. Intenten, desperts, recordar els seus somnis. 

Consulta’l al catàleg Aladí!
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Títol: La vida de la Capitana Marvel 

Autor/a: Margaret Stohl (Dibuix: Carlos Pacheco, Marguerite Sauvage; Tinta: Rafael 

Fonteriz; Color: Marcio Menyz 

Editorial: Panini España, S.A., 2019 

Signatura: C Sto 

Sinopsi: L'origen definitiu de la Capitana Marvel! CarolDanvers no era més que una noia 

de Boston a la qual li agradava la ciència i els Xarxa Sox, fins que una oportuna trobada 

amb un heroi Kree va canviar la seva vida per sempre. Aquesta és la història, però... i si hi hagués més del 

que pensàvem? En aquesta obra, Carol torna a un passat que creia oblidat. 

Consulta’l al catàleg Aladí!

 

Títol: En la oscuridad 

Autor/a: Sara Soler (Basada en un relat de Antonio Pampliega) 

Editorial: Planeta Cómic, cop. 2019 

Signatura: C Sol 

Sinopsi: Sara Soler duu a terme una de les adaptacions més interessants dels últims 

temps en abordar la complexitat del relat original d'Antonio Pampliega sobre el seu 

segrest a les mans d'Al-Qaeda. Sinopsi original del llibre: A mitjan juliol de 2015 tres periodistes espanyols 

travessen la frontera de Turquia en direcció a Síria. És el dotzè viatge a la zona d'Antonio Pampliega. que té 

la sensació de que aquesta vegada una mica no va com sempre. D'improvís. una furgoneta els talla el pas. 

De l'interior surten sis homes armats que els treuen a crits del cotxe en el qual viatgen. El seu contacte en la 

zona. aviat resulta evident. els ha traït. Des d'aquest moment i fins a l'alliberament dels tres periodistes 

transcorren deu mesos. Gairebé 300 dies de tancament dels quals Antonio Pampliega es porta la pitjor part. 

perquè des d'octubre de 2015 i fins al dia en què per fi surt lliure. el 7 de maig de 2016. els seus segrestadors. 

la branca d'Al-Qaeda a Síria. li mantenen en aïllament. creient-li un espia. enmig de cops. humiliacions i 

amenaces. En aquest llibre per primera vegada un periodista espanyol narra un segrest a Síria. Sense ningú 

amb qui compartir l'angoixa de la situació. Antonio Pampliega va tractar en aquests mesos de mantenir viva 

l'esperança escrivint —.i memoritzant—. un diari en el qual resa dia i nit perquè els seus companys segueixen 

amb vida i per sortir algun dia del seu tancament. En el qual tracta de donar veu als quals. com ell. han pogut 

explicar-ho. I també als quals no. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 


