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Títol: The black holes 

Autor/a: Borja González 

Editorial: Reservoir Books, 2018 

Signatura: C Gon 

Sinopsi: 

Gloria, Laura i Cristina volen muntar una banda d'aires punk 
cridada The Black Holes. Tenen tot el que es precisa: actitud, presència, instint... i 

una feblíssima formació musical. A penes comencen amb els assajos, una aura estranya envaeix el seu dia a 
dia: la reminiscència d'alguna cosa que va ocórrer 160 anys enrere i persegueix a una d'elles. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

Títol: Nimona 

Autor/a: Noelle Stevenson 

Editorial: Oceano, cop. 2017 

Signatura: C Ste 

Sinopsi: 

Nimona és una impulsiva canvia formes amb un do per a la vilesa. 
Sir Trabuco Negroni és un vilà amb desitjos de venjança. Els dos estan a punt de 

commocionar a tot un regne. La seva missió: demostrar que sir Ambrosio Pieldorada i els seus col·legues de 
l'Institut de Justícia i Heroisme no són tan heroics com tots suposen. Perill! Dracs! Ciència! Simbolisme! Una 
brillant, subversiva i irreverent aventura èpica de Noelle Stevenson, basada en el seu premiat web-còmic. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 
 
 
 

http://aladi.diba.cat/record=b1898050~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1878053~S46*cat


Títol: Picasso en la Guerra Civil 

Autor/a: Daniel Torres 

Editorial: Norma, 2018 

Signatura: C Tor 

Sinopsi: 

França, 1953. Picasso, amb 72 anys d'edat i establert a la Costa Blava, és des de fa 
temps l'artista més reconegut del segle XX, un geni sempre actiu que crea de forma compulsiva. 
Però, turmentat per la situació d'una Espanya dominada per la dictadura franquista, i recordant que mai va 
poder combatre en la Guerra Civil, té la següent idea: I si a través de la historieta poguéssim sotmetre a la 
tenaç realitat i transformar-la en el que hauria d'haver estat? 
En Picasso en la Guerra Civil Daniel Torres, un dels autors més rellevants del còmic espanyol, ens ofereix una 
captivadora història sobre els límits de la ficció i el seu poder per a transformar la realitat. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Berlín Ciudad de humo (Vol. 2) 

Autor/a: Jason Lutes 

Editorial: Astiberri, cop. 2008 

Signatura: C Lut 

Sinopsi: 

El segon volum de l'epopeia històrica de Jason Lutes troba al poble de la República 
de Weimarbuscant respostes després de la sagnant manifestació del Primer de Maig de 1929. Les vides dels 
berlinesos s'entrecreuen per a crear un retrat sense fissures de la seva ciutat mentre la tensió s'acreix entre 
comunistes i nacionalsocialistes, jueus i gentils, i la Segona Guerra Mundial es perfila en 
l'horitzó. MartheMüller acompanya al periodista Kurt Severingquan aquest entrevista els supervivents de la 
massacre del Primer de Maig, adquirint un millor coneixement dels conflictes polítics que l'envolten, alhora 
que la relació entre tots dos s'enfonsa i es veu submergida en el decadent món nocturn de la ciutat. Igual 
que fes en el primer volum de Berlín. Ciutat de pedres, Lutesaconsegueix crear una sensació d'ansietat i 
fatalitat imminent.Amb Berlín. Ciutat de fum, Jason Lutes completa les dues terceres parts d'una trilogia que 
constitueix una de les obres més ambicioses que s'hagin realitzat en forma de novel·la gràfica. Gràcies a la 
seva exhaustiva labor de recerca i documentació aconsegueix reflectir de forma magistral un període tan 
crucial de la història com és l'ascens del nazisme. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1898193~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1531987~S46*cat


Títol: Watchmen 

Autor/a: Alan Moore i Dave Gibbons 

Editorial: ECC, 2018 

Signatura: C Moo 

Sinopsi: 

Qui vigila als vigilants? Nova York, 1985. El cruent assassinat d'Edward Blake, el 
Comediant, deixa després de sí un smiley tacat de sang i mobilitza als pocs justiciers 

que encara viuen. Un dels més resolutius i implacables, Rorschach, emprèn una recerca que li farà retrobar-
se amb el desenganyat Mussol Nocturn, el poderós Dr. Manhattan, el multimilionari Ozymandias, 
considerat“l'home més llest del món i la renuent i turmentada Espectre de Seda. Junts afrontaran un passat 
terrible, sota l'ombra dels Minutemen, i tractaran de superar-lo per a salvar el futur… si és que la fi, cada 
vegada més a prop, no arriba abans i destrueix la Terra per complet. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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