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Novetats de còmic 
Juliol 2019 

 

Títol: Desmesura: una historia cotidiana de la locura en la Ciudad 
Autors: Fernando Balius, Mario Pellejer 
Editorial: Bellaterra, 2017 
Sinopsi: Aquest còmic va de la bogeria. I per a això he parlat de la meva 
pròpia bogeria, de les veus i els sorolls que escolto en el meu cap. De les 
coses que m'han passat i de com veig el món. Ho he intentat. 
L'honestedat és un camí fotut. La major part de les sèries, pel·lícules i 
novel·les que tracten el tema ho fan des de l'estereotip i sempre m'han 
resultat aliens o grotescs. Jo volia parlar i no deixar de fer-ho fins a haver 
alliberat la vida del lloc en el qual es troba empresonada. No ha estat 
fàcil. Els pinzells d’en Mario s'han anat trobant amb les meves paraules 

durant diversos anys i ara el relat per fi està imprès. Feliç digestió. 
 
Premi Popular, que es decideix pels vots dels aficionats i el públic en general, al Saló del 
Còmic de Barcelona 2019. 
 

 

Títol: En un rayo de sol. Primera parte. 
Autora: Tillie Walden 
Editorial: La Cúpula, 2019 
Sinopsi: Després de donar-se a conèixer entre nosaltres amb “Piruetas”, 
la celebrada memòria gràfica dels seus dotze anys com a patinadora de 
competició, Tillie Walden es desplaça ara fins als confins de la galàxia 
per oferir-nos una història en la qual la seva sensibilitat gràfica 
aconsegueix cotes literalment estratosfèriques. 
Desenvolupada com web-còmic entre 2016 i 2017 i prenent el seu títol de 
la cançó de Belle and Sebastian “Asleep on a Sunbeam”, la jove autora 
texana signa una monumental simfonia neoclàssica que prem les tecles 

de l’amor, la pèrdua, la cura de les ferides i la conveniència de les segones oportunitats. 
 

 

Títol: Guy, retrato de un bebedor 
Autors: Olivier Schrauwen, Ruppert & Mulot 
Editorial: Fulgencio Pimentel, 2019 
Sinopsi: Com es pot ser tan dolent i tan ximple al mateix temps? Es pot 
desafiar de tal manera a la Providència, deixant una reguera de cadàvers 
i humiliacions amb l'únic objecte de beure un altre glop? 
Després de “El hombre que se dejó crecer la barba”, “Mi pequeño Mowgli 
en el espejo, “Arsène Schrauwen i “Vidas paralelas”, Olivier Schrauwen 
uneix les seves forces a les del duo més iconoclasta del còmic francès, 
Ruppert & Mulot, per rendir el seu peculiar tribut al gènere de la pirateria i 

embarcar al seu abjecte protagonista en un viatge fantasmagòric i letal. 

L'oceà, l'alcohol i les veus de ultratomba s'erigeixen en veritables protagonistes d'aquest 
clàssic instantani entorn d'un grotesc pirata i el seu desgraciat aprenent.
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Títol: Manicomio: una historia real 
Autors: Montse Batalla, Xevi Domínguez 
Editorial: La Cúpula, 2019 
Sinopsi: Clara té 19 anys, estudia segon d'Història, fa hores en un bar 
de copes i manté una relació una mica tempestuosa amb en Pau. Es 
considera una noia vitalista i la seva vida transcorre amb les 
preocupacions i alegries pròpies de la seva edat. Fins que de sobte 
apareixen els primers símptomes: Insomni. Fatiga. Falta de 
concentració. Bloqueig emocional. Por. “Manicomio” és un testimoni de 
primera mà que barreja denúncia, divulgació i consol. La crònica 

detallada del que ocorre quan un trastorn mental fa acte de presència en una vida corrent i 
alhora la posada en escena de les terribles conseqüències d'un diagnòstic equivocat. 
 

 
 

Títol: Ventiladores Clyde 
Autor: Seth 
Editorial: Salamandra Graphic, 2019 
Sinopsi: Probablement, l'obra més important del dibuixant Seth, un dels 
noms imprescindibles del còmic independent nord-americà, a la qual ha 
dedicat prop de vint anys. En ella desplega la seva saviesa i elegància 
gràfica, hereva dels il·lustradors del The New Yorker dels anys trenta del 
passat segle. 
“Ventiladores Clyde” és la història de dos germans que lluiten per 
mantenir una obsoleta empresa familiar incapaç de competir amb els 

nous models de negoci i els constants avanços tecnològics. Amb aquest teló de fons, Seth 
desgrana una emocionant història familiar plena de contrarietats i desacords que redunda en 
una atmosfera narrativa desoladora i malenconiosa. 

L’habilitat de l'autor en el desenvolupament de personatges complexos i creïbles, unida al 
seu aspecte gràfic, converteix “Ventiladores Clyde” en un gran còmic; però, a més, l'habilitat 
de Seth per imposar al lector un ritme que apropa el seu treball a la poesia fa d'aquesta una 
obra única i eterna. 


