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CÒMIC 
Novetats d'agost, 2019 

 

Títol: Los enemigos superiores de Spiderman 

Autors: guión: Nick Spencer [i 3 més]; dibujo: Steve Lieber [i 7 més]; 
tinta: Terry Pallot; color: Rachelle Rosenberg [i 6 més] 

Editorial: Panini España S.A., 2018 

Sinopsi: Els protagonistes d'aquest còmic tracten de demostrar que 
poden ser millors que qualsevol altre criminal aràcnid. El nostre dubte 
és si suportaran la seva mútua companyia el temps suficient per a 
aconseguir la victòria, o almenys sortir amb vida de l'intent. 

 

Títol: Batman. El Caballero Oscuro III: La raza superior. 

Autors: Frank Miller, Brian Azzarello (Dibuix: Andy Kubert, Klaus 
Janson, Eduardo Risso i John Romita Jr.Color: Brad Anderson, Alex 
Sinclair, Trish Mulvihill) 

Editorial: ECC, abril 2019 

Sinopsi: Han passat tres anys des que Batman va vèncer 
a Lex Luthor i va salvar al món de la tirania. Tres anys des de l'última 
vegada que algú va albirar al guardià de Gotham City amb 
vida. WonderWoman, la reina de les amazones... Hal Jordan, el 

Green Lantern... Superman, l'Home d'Acer... tots els aliats del Cavaller Fosc s'han retirat de 
la primera línia del front de la guerra contra la injustícia. Però ara una nova guerra comença. 

 

Títol: Diccionario Escéptico ¡En cómic! 

Autor: José Fonollosa 

Editorial: Evolution Cómics, 2019 

Sinopsi: José Fonollosa fa una repassada en tó humorístic a tota 
classe de pseudoteràpies, mites, mentides, pseudociències, mistèris i 
creences que ens envolten en el dia a dia i que potser no sàps quin 
és el origen. 
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Títol: Bibliomanías. Taras, neuras y tics de quienes leen con locura 

Autors: The Wild Detectives (Dibuix: Laura Pacheco. Escrit per 
Andrés de la Casa-Huertas) 

Editorial: Pepitas, 2019 

Sinopsi: Una entranyable i divertida mirada al món dels llibres que 
farà les delícies dels bibliòfils. Ja sigui en el saló de casa o al mig 
d'un naufragi, els bibliòmans – subespècie humana més preocupada 
per acabar un llibre que per la pau mundial– donen ales a tot un 
ventall de neures i excentricitats. Tots coneixem a algú així. Qui sap, 

potser ets un d'ells. 

"Bibliomanías" recopila aquestes situacions, absurdes a vegades, massa reals altres, en les 
quals el plaer de llegir supera amb escreix el sentit comú. 

 

 

Títol: Guernica 

Autors: Bruno Loth i Corentin Loth 

Editorial: Ponent Mon, 2019 

Sinopsi: "Aquest crim de guerra passarà a la història com el primer 
bombardeig aeri de civils i com la font d'inspiració per a un dels 
quadres més famosos de Pablo Picasso. Guernica, de Bruno Loth, és 
una finestra oberta a la història que no s'explica: la sort d'aquells la 

vida dels quals va quedar aniquilada al mateix temps que la seva ciutat. Estableix aquest 
relat en paral·lel amb el procés artístic de Pablo Picasso que volia expressar la ràbia de 
veure el seu país devastat per la guerra i amenaçat pel feixisme, però al qual li costa donar 
amb la inspiració per a fer-ho. En aquest àlbum, Bruno Loth ens submergeix en la intimitat 
dels habitants i de l'artista per a donar amb les claus d'una obra cabdal de l'art."  

 


