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CÒ MI CS 

NOV ET AT S D ’OCT UBRE 2019  
  
Títol: Dues monedes 
Autor: Núria Tamarit 
Editorial: Andana, 2019 
Sinopsi: Mar, una adolescent europea, viatja al Senegal amb sa 
mare, que treballa en un projecte de construcció d’una biblioteca i 
una emissora de ràdio en un poble d’agricultors i pescadors al nord 
de la regió. 
Habituada a les comoditats i dinàmiques de l’anomenat primer món, a 
mesura que s’anirà aclimatant als ritmes i costums del lloc, anirà 
prenent consciència que la meitat del seu equipatge eren tòpics, 
prejudicis i desconeixement. 
Sobre el terreny, Mar descobrirà una cultura sensual i hospitalària, un 

paisatge de bellesa insòlita i una societat amb problemàtiques molt específiques i sotmesa a 
greus desajustos polítics, però també aliena a moltes de les nostres servituds quotidianes 

 

Títol: Inframundo 
Autor: Pep Brocal 
Editorial: Astiberri, 2019 
Sinopsi: Amalia, decebuda de la vida després d’un fracàs amorós, 
ocupa el lloc de portera de l’edifici que va deixar la seva mare quan 
va morir. La seva intenció inicial és refugiar-se durant un temps 
d’aquest món que considera hostil. Però han passat els anys i el pla 
ja li està bé, no necessita més. Aquí en el seu semisoterrani viu 
tranquil·la amb la seva rutina, els seus llibres i el seu estimat gat. 
Un dia arriba a l’immoble un personatge amb l’estranya missió de 
trobar i emportar-se a la seva maleta les ànimes d’aquelles persones 
que han quedat soles, aïllades de la resta de la societat, com és el 

cas del veí de l’àtic. En ple traspàs de l’ancià, el gat d’Amalia es cola també dins de la 
maleta. Només ella ha vist el que acaba de passar. El seu propòsit a partir de llavors serà 
seguir al misteriós home per rescatar el seu gatet, encara que per això hagi de endinsar-se a 
l’inframundo i viure el que allà li espera … 
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Títol: El Manifiesto comunista 
Autor: Martin Rowson 
Editorial: Penguin Random House, 2018 
Sinopsi: Llavor, arrel i síntesi d’una de les filosofies 
socioeconòmiques més influents del món, l’anomenat originalment 
Manifest del Partit Comunista és potser el tractat polític més cèlebre 
de tots els que s’han escrit. La seva aguda anàlisi dels mecanismes 
de la història segueix sent a dia d’avui -com ho era quan va ser 
publicat per primera vegada el 1848- una revelació que aspira a 
convertir-se en revolució en la ment del lector. L’il·lustrador i artista 
gràfic Martin Rowson ha adaptat aquest clàssic a la novel·la gràfica, 
respectant per a això el text original. De la vivesa imperible d’aquest i 

de les extraordinàries i evocadores imatges que l’acompanyen resulta un llibre fascinant i 
únic en el qual el fantasma del comunisme cobra més vida que mai. 

 

Títol: Mandela y el general 
Autor: John Carlin, Oriol Malet 
Editorial: Comanegra, 2019 
Sinopsi: Quan Nelson Mandela va ser alliberat el febrer de 1990, 
ningú es podia imaginar el que passaria. Pressionat per la comunitat 
internacional, el president De Klerk va iniciar un apropament al 
Congrés Nacional Africà, alliberat pel Madiba. No obstant això, les 
forces d’ultradreta no volien permetre que el poder se’ls escapés de 
les mans. Van contactar amb el militar retirat Constand Viljoen perquè 
comandés una nova milícia unificada mentre els moviments rebels 
alçaven la veu amb violència. Només un home podia impedir que una 
guerra acabés trencant un país esquerdat des de feia massa temps. 

 
John Carlin va ser corresponsal per al The Independent i El País a Sud-àfrica, on va establir 
una amistat amb Nelson Mandela. En aquest llibre, es conjura amb el talent de l’artista gràfic 
Oriol Malet per traçar un moment crucial de la història del segle XX en què el somni 
democràtic d’un poble va estar a punt d’ofegar-se en sang per sempre. 
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Títol: Cómics esenciales 2018 
Autor: ACDCómic & Jotdown 
Editorial: JDB, 2019 
Per tercer any consecutiu Jot Down Books i l’Associació de Crítics i 
Divulgadors de Còmic -ACDCómics- ofereixen als amants del novè 
art un exemplar recopilatori dels que, al seu parer, són els cent 
còmics essencials de l’any 2018. 

El llibre recull cent ressenyes de cent obres seleccionades pels crítics 
i divulgadors que reflecteixen la varietat d’estils i temàtiques que 
agiten el panorama del còmic, des del còmic històric i l’autobiografia 
fins a la ciència ficció, el terror, l’humor o el còmic infantil . En 

definitiva, el millor de cada gènere recollit en un llibre de dues-centes quaranta-quatre 
pàgines, que s’obre amb una entrevista de Marc Charles i Iván Galiano a Natacha Bustos i 
Albert Monteys, dos autors de referència al nostre país, i tanca amb cinc articles de 
rellevància en l’actualitat del món del novè art. 

 


