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BIBLIOGRAFIA “EL CÒMIC, UNA EINA PEDAGÒGICA” 
 

1. INTRODUCCIÓ 

El còmic, com qualsevol altre mitjà d’expressió, és capaç de desenvolupar tot tipus 

de contingut. A través de les vinyetes il�lustrades podem explicar històries de ficció, 

descriure o analitzar un fenomen històric o social, divulgar normes alimentàries, informar 

sobre profilaxis sanitària en determinades circumstàncies... El còmic és capaç de 

desenvolupar les mateixes funcions que la literatura, el cine o qualsevol altre mitjà de 

comunicació de masses.  

El còmic té la seva pròpia forma de transmetre els seus continguts. Per això abans 

d’entrar en la llista dels diferents continguts, mencionarem algun títol de llibres teòrics 

sobre el mitjà.  

 

Diccionari de còmic en català - Jordi Riera Pujal - Glénat Edicions 

El diccionari de còmic en català és un completíssim catàleg del període, fins ara, 
menys documentat de l'edició de còmics en idioma català, el que va del final de la 
Guerra Civil (1939) fins a l'actualitat (2011). Aquest llibre és, sens dubte, un salt 
qualitatiu en l'estudi de la cultura popular catalana, i un material d'estudi 
indispensable per a historiadors i aficionats. 

 

Apuntes para una historia de los tebeos- Antonio Martín - Ediciones Glénat.  

Una primera aproximació al que han sigut els còmics i la seva història. 

 

Del tebeo al manga. Una historia de los cómics - Antoni Guiral - Panini Comics.  

Enciclopèdia sobre els còmics, que tracta tots i cada un dels gèneres i moments 
històrics.     
 

El cómic y el arte secuencial - Will Eisner - Norma Editorial. 

Ens mostra la forma d’explicar una història a través de vinyetes, amb les seves lleis 
i les seves normes convenientment explicades. 
 

Entender el cómic - Scott McCloud – Astiberri 

Estudi en profunditat del còmic, a través del propi còmic, on s’analitza la definició 
de còmic, el desenvolupament històric del medi, el seu vocabulari i els diferents 
recursos de l’art seqüencial. 

 
 Tot i que en un principi el còmic està més dirigit cap a l’entreteniment que cap a la 

pedagogia, són moltes les obres que, bé com a primera pretensió, bé per efecte accessori, 

subministren informació o opinió sobre un fet. 

 Aquest tipus d’incidència indirecta fa que molts joves no pateixin el rebuig que 

poden sentir davant dels suports tradicionals, a més de la major implicació emocional que 

tots sentim davant d’una història ben explicada, amb protagonistes amb els que 

identificar-nos i amb un bon argument. 



 A continuació, desglossats per àrees didàctiques proporcionem una bibliografia que 

creiem serà d’interès, indicant a partir de quina edat és aconsellable la seva lectura.  

 

2 PER ALS LECTORS MÉS PETITS 

 No hi ha masses còmics infantils que puguin servir directament com a material 

pedagògic. Però sempre es poden trobar còmics en els que els protagonistes es mouen dins 

d’uns principis ètics que poden servir per a fer reflexionar i ajudar en la comprensió lectora 

als més petits. En aquest apartat es poden citar els clàssics, les aventures Astèrix, Lucky 

Luke, els Barrufets, Massagran... i tots aquells que segur que els professionals de la 

docència guarden en la seva pròpia memòria. 

Però en els últims anys han aparegut algunes obres que són interessants de mencionar. 

 

Col�lecció Mamut 3+ – VV.AA – Bang Edicions. 

Pensat per que els nens que encara no saben llegir, però que tenen un llenguatge 
molt desenvolupat, vagin agafant autonomia poc a poc. Les vinyetes d’aquests 
còmics no són simples il�lustracions si no que en elles hi ha una verdadera 
gramàtica (A partir de 3 anys) 

 
Col�lecció Mamut 6+ - VV.AA – Bang Edicions. 

En aquesta edat el l’infant ja està familiaritzat amb el llenguatge visual i ja està 
en contacte amb les paraules, és per això que s’introdueix el text. Les històries 
connecten amb el seu univers ple de fantasia, aventures, màgia, humor,... i on no 
falta el seu entorn, la família i els amics. (A partir de 6 anys) 

 
Col�lecció Mamut Golden Age +9 – VV.AA – Bang Edicions 

Grans clàssics infantils que han passat a la història o que són títols de referència. 
Per a aquells que els van llegir de nens i per a les noves generacions. (A partir de 
9 anys) 

 
Henriette – Berberian i Dupuy – Alfaguara. 

Una nena pre-adolescent reflexiona sobre tot el que l’envolta, sobre els seus 
problemes, sobre la societat,...  (A partir de 9 anys) 
 

Vampir va al colegio  ; Vampir y la sociedad protectora de perros – Joann Sfarr – 

Algafuara. 

També d’origen francès és també una reflexió sobre l’entorn, però aquesta vegada 
utilitzant la fórmula del distanciament que proporciona una certa fantasia. (A 
partir de 7 anys)  

 

La Biblioteca de Turpin  - Max – Ediciones La Cúpula. 

Historietes publicades en “El Pequeño País”, expliquen les peripècies d’un nen i 
una nena que s’introdueixen i viuen en els móns de diferents llibres de ficció: 
“Alícia en el País de les Meravelles”, “Marco Polo”, “Els Argonautes”, “els Dibuixos 
Animats”... (A partir de 7 anys) 

 

Així és la vida -  Dominique de Saint Mars; Bloch, Serge - La Galera 

Col�lecció especialment creada amb uns alts valors pedagògics dirigida a infants a 



partir de 5 anys. 
 

La ratona -  M. Angels Ollé i Roser Capdevila – Eumo Editorial 

Aquest llibre forma part de la col�lecció "Llegim i escrivim", que vol potenciar un 
aprenentatge significatiu i que motiva a la lectura i l'escriptura. Les pàgines del final 
contenen orientacions didàctiques per als professors o els pares, de gran utilitat per 
acompanyar la lectura dels infants. (A partir de 6 anys) 

 

Yakari, volum I i II - Job, Derib – Norma Editorial  

Yakari és el còmic ideal per als més petits. Ple d'aventures i diversió, també els 
ensenyarà a respectar els animals i la naturalesa, i a cuidar del medi ambient. (6 a 
10 anys) 

 

3 CIÈNCIES SOCIALS: 

3 1. HISTÒRIA 

 De forma documental en algunes ocasions, a través d’una petita trama de ficció en 
d’altres, el còmic s’ha acostat a una gran varietat de temes històrics. 
 

Guifré 897. L’origen de la nació – Oriol Garcia - Casals. 

La història de Guifré I “El Pilós” de Barcelona, l’home que va donar lloc al naixement 
de Catalunya. (A partir de 10 anys) 

 

Ramon Llull - Eduard Torrents - Glénat Edicions 

Barcelona, any 1263. El frare Adalbert de Bugia apareix mort en estranyes 
circumstàncies. La Inquisició declara culpable de l'assassinat a un vell rabí qui 
abans de morir ajusticiat a la foguera, aconsegueix fer-li arribar una carta al noble 
Ramon Llull. Armat de la seva excepcional intel�ligència, el jove Llull es llença cap a 
una investigació complexa, obscura, perillosa... (A partir de 12 anys) 

 

Pallars 1487 - Núria Garcia i Quera i Oriol Garcia i Quera – Editorial Casals  

Després de la guerra civil catalana (1462-1472) la major part de la noblesa i dels 
poders feudals es va sotmetre a la monarquia. Hug Roger III fou l’únic noble que 
el rei no perdonà i el Pallars fou l’únic comtat independent de Catalunya durant 
més de 160 anys. Aquesta obra ens apropa a un dels episodis més desconeguts 
de la història de Catalunya. (A partir de 12 anys) 

 

Corpus de Sang. La revolta dels segadors. – Oriol García – Casals. 

La revolta dels pagesos catalans de 1640, recreada amb tot rigor històric. (A partir 
de 10 anys) 

 

Barcelona, 1714 – Oriol García – Casals. 

Una recreació de la història de l’11 de Setembre, barrejant personatges reals i de 
ficció. (A partir de 10 anys) 

 

Balears, Abans i Ara volum.1 La prehistoria – Quim Bou – Dolmen Editorial 
 

És una obra destinada a repassar d' una forma amena, rigorosa i acadèmica la 
història de les Illes Balears, de la mà de Quim Bou, una dels millors autors de còmic 
nacional en l'actualitat i dels millors historiadors de les nostres illes que han 



col�laborat en aquesta obra (Antoni Marimon, Manel Calvo, Bartomeu Salvà...).  
Cada volum repassarà un període de la nostra història al llarg de relats en forma de 
còmic, amb un ampli annex final ple d'informació i imatges 

 

Nosaltres els catalans – Jan i Pérez Navarro – Ediciones Glénat. 

Un recorregut per tota la història de Catalunya, des de la prehistòria fins al retorn 
de Tarradellas... (A partir de 10 anys) 

 

Arno – Jacques Martin i André Juillard – Edicions Glènat 

 Episodis desconeguts de les gestes de Napoleó. 
 

El grito del Pueblo – Vautrin i Tardi – Norma Editorial 

Impressionant obra en 4 volums, que recrea detalladament els fets que van succeir 
a la Comuna de París. (A partir de 14 anys) 

 

Primavera Tricolor – Carles Santamaría i Pepe Farruqo – Fundación Pere 

Ardiaca. (A partir de 12 anys) 

A través d’uns personatges de ficció se’ns explica els primers passos de la Segona 
República. 

 

Primavera tricolor 2 - Carles Santamaría i Pepe Farruco - Fundació Pere Ardiaca 

En aquesta segona part del còmic Primavera Tricolor s’hi recull la lluita contra els 
nazis a França i el intent d’invasió per part de la guerrilla espanyola de la Vall 
d’Aran. Vivim amb els protagonistes, els somnis i les decepcions d’aquesta 
duríssima etapa de la lluita contra el feixisme. 

 

Barcelona a l’Alba – De Blas i Font – Ediciones Glénat.  

A través d’una trama policíaca, se’ns explica “l’època del pistolerisme” en la 
Barcelona dels anys 20. (A partir de 12 anys) 

 

El quart poder. La imparable ascensió de bel ami en la societat barcelonina de 

1921" - Lluis Juste de Nin - Edicions de Ponent 

Adaptació lliure de la novel�la de Guy de Maupassant publicada al 1885, on es relata 
l'escalada social i professional del seductor Jordi Reig ("Bel Ami"). El mon de la 
premsa, amb els seus clars i foscos, i la nit mes canalla de la Barcelona dels anys 
20, son el marc d'aquest relat d'ambicions en plena dictadura de Primo de Rivera. 
(A partir de 12 anys) 
 

Curiosity shop - Montse Martín, Teresa Valero - Glénat Edicions 

Novel�la gràfica d'acció ambientada en el Madrid de la Primera Guerra Mundial (A 
partir de 12 anys) 
 

 

Max Friedman: ¡No pasarán! – Vittorio Giardino -  Norma Editorial.  

Un ex-voluntari de les Brigades Internacionals en busca d’un amic, serveix a 
l’autor per a proporcionar-nos una panoràmica de la Guerra Civil espanyola des 
del bàndol republicà. (A partir de 12 anys) 
 



 

36-39 malos tiempos (4 volums) -  Giménez, Carlos – Glénat 

En aquesta sèrie, l’autor deixa a un costat als herois i generals, als “caudillos” i 
als polítics per centrar-se en la vida quotidiana de la gent que en les ciutats i en 
els camps d’Espanya patien la por a morir a l’alba. Mentre a Madrid, com a tants 
d’altres llocs, la gana i el fred, la manca de medecines i de roba i els bombardejos 
es cobren la seva quota de vida i destrucció 

 
Tristísima ceniza - Mikel Begoña i Iñaket - Norma Editorial 

La Guerra Civil espanyola vista a través de l'objectiu de Robert Capa. (A partir de 
12 anys) 

 

Paracuellos – Carlos Giménez -  Random House Mondadori 

Basat en records personals, que el converteixen en quasi autobiogràfic, Giménez 
recrea la vida en els “Hogares del Auxilio Social”, en l’Espanya de la postguerra. (A 
partir de 12 anys) 
 

L'hivern del dibuixant - Paco Roca - Astiberri 

La vida de Bruguera amb la dictadura de Franco com a teló de fons i la sortida dels 
seus dibuixants per fundar Tio Vivo, una nova revista que els permetés mantenir el 
control creatiu dels seus personatges. (A partir de 12 anys) 

 

Tormenta sobre España 1936-1939 - VV.AA. – Glénat 

Obra que ens situa en els anys de la Guerra Civil espanyola i ens mostra com va 
viure la població durant la guerra.  

 

Un largo silencio –Francisco Gallardo i Miguel Gallardo - Astiberri  

Una història on l’autor reprodueix el relat en primera persona dels primers 31 
anys del seu pare, un militar republicà, El protagonista va estar 40 anys callat fins 
que un bon dia va trencar el seu silenci i el seu fill en va aixecar acte. (A partir de 
12 anys) 

 

1928 Una historia de Hamburgo - Matz Mainka - Edicions de Ponent 

Es la història d'unes gents i un país, Alemània, entre dues guerres mundials. (A 
partir de 14 anys) 

 

Amores fràgiles - Philippe Richelle - Jean-Michel Beuriot – Rossell còmic 

Anàlisi de la situació social a Europa entre els anys 1932 i 1944 a través dels 
protagonistes de la història. El llibre té descripcions històriques dels fets ocorreguts 
en diferents períodes i com aquests fets anaven afectant a la vida dels ciutadans de 
peu. (A partir de 12 anys) 

 

Berlín. Ciudad de humo - Jason Lutes – Astiberri 

Segona part d’una ambiciosa obra que mostra un període clau en la història 
d’Alemanya i Europa com és l’ascens del nacional-socialisme al poder.  

 

Adolf – Osamu Tezuka - Planeta de Agostini Cómics 

 Obra pòstuma de l’anomenat déu del manga. Adolf és la història de tres persones 
que es diuen Adolf: un nen jueu que viu a Japó, un nen mig japonès mig alemany 



i el líder de l’Alemanya nazi. Tezuka aporta un punt de vista fresc dels 
esdeveniments de la Segona Guerra Mundial. ( A partir de 13 anys) 

 

Auschwitz – Pascal Croci -  Norma Editorial 

Una història sobre la vida quotidiana en el Camp d’extermini d’Auschwitz, basat en 
el testimoni d’alguns supervivents. (A partir de 10 anys) 
 

Maus – Art Spiegelman- Inrevés (Català) i Random House Mondadori (Castellà).  

L’holocaust jueu vist a través d’una família de ratolins. Obra guanyadora del 
Premi Pulitzer de Periodisme. (A partir de 12 anys) 

 

Prisionero en Mathausen - Javier Cosnava i Toni Carbos - Edicions de Ponent 

El protagonista d'aquesta obra ens mostrarà els racons més amagats del pensament 
ari i ens ajudarà a entendre qui eren realment aquells homes que van escriure amb 
sang un dels episodis més terribles de la humanitat. (A partir de 14 anys) 
 

Ana Frank: La biografia gràfica - Sid Jacobson i Ernie Colón – Norma Editorial 

Els autors, a partir de cartes, fotos i altres documents aporten un nou punt de vista 
a la història més sobrecollidora de la Segona Guerra Mundial. (A partir de 12 anys) 
 

 

Ha muerto un hombre – Kris i Etienne Davodeau – Ponent Mon 

Una de les primeres vagues filmades (1950, França) amb  un breu dossier final en 
el que els autors parlen amb el càmera que la va realitzar. (A partir de 12 anys) 

 

La época Botchan – Sekikawa i Taniguchi – Ponent Mon. 

L’època Meiji va posar les bases del Japó actual, i això és el que ens explica aquesta 
història. (A partir de 14 anys) 

  

Hiroshima - Keiji Nakazawa - Otakuland;  

Set volums sobre el que va passar a Hiroshima poc abans, durant i desprès la 
caiguda de la bomba atòmica. 

 

Una vida en China (3 volums) - Pierre Otiê i Li Kunwu - Astiberri 

La col�laboració dels dos autors ens ofereix una perspectiva sorprenentment 
equilibrada de la història contemporània de la Xina, una visió descarnada del poder 
i una finestra oberta a la Xina d'avui. (A partir de 12 anys) 

 

Una vida errante – Yoshiro Tatsumi – Astiberri 

Novel�la gràfica autobiogràfica que al mateix temps és una crònica del japó de la 
postguerra. 

 

El almanaque de mi padre - Jiro Taniguchi - Planeta de Agostini Cómics 

 Manga intimista que retrata els records d’un fill sobre els seus pares en el Japó 
ocupat pels EE.UU després de la II Guerra Mundial. (A partir de 14 anys) 

 

Vietnamerica – Gia Bao Tran. – Norma Editorial 

Després de molts anys ignorant els orígens de la seva família, l’autor es decideix 



a descobrir per que els seus pares abandonen el Vietnam i s’instal�len a Amèrica. 
Una història tràgica y emotiva en una novel�la gràfica que ens mostra com la 
guerra pot afectar a varies generacions d’una mateixa família. 

 

Ikkyu –Hisashi Sakaguchi -  Glénat  

Ikkyu Sojun va ser un monjo, que va viure al Japó feudal (1382-1312), i d’ell se 
sap que va ser fill il�legítim de l’emperador Gokomatsu. Va esdevenir un mestre 
zen atípic que es va convertir en una de les grans figures del budisme, un gran 
cal�lígraf, un poeta i, sobretot, un inquiet inconformista que projectava una 
mirada sempre crítica sobre la seva societat i el seu temps. (A partir de 12 anys) 

 

Persépolis – Marjane Satrapi – Norma Editorial 

Autobiografia d’una noia iraní nascuda en els últims anys del Xa i que va viure la 
revolució integrista. S’ha realitzat una pel�lícula d’animació que va ser nominada 
per als Oscars. (A partir de 12 anys) 

 

Una historia popular del imperio - Howard Zinn - Ediciones Sins Sentido 

L'autor planteja la hipòtesis de que el punt de vista adoptat tradicionalment pels 
llibres d'història és força limitat i decideix escriure un llibre sobre la història dels 
EE.UU amb una perspectiva diferent, la del naixement del poble nord-americà. (A 
partir de 12 anys) 
 

Cuba: mi revolución - Inverna Lockpez, Dean Haspiel i José Villarrubia - Panini 

Cómics 

La dramàtica experiència de Sònia, una dona que passa de ser una estudiant 
compromesa amb la causa castrista a una artista dissident que ha d'abandonar el 
seu país. (A partir de 14 anys) 

 

Último Sur vol. 2: El gran lienzo - Diego Agrimbau i Gabriel Ippóliti –Norma 

Cómics 

Reflexió sobre els totalitarismes que han marcat l’Argentina del S.XX  (A partir de 
14 anys) 

 

Cosa Nostra – VV.AA – PlanetaDeAgostini. 

Una curiosa història de la Màfia en els EE.UU. (A partir de 12 anys) 
 

Un verano insolente - Denis Lapière i Rubén Pellejero - Astiberri 

Ens mostren la ciutat de Mèxic l'any 1923, moment de gran agitació artística i 
política en la que molts personatges destacats de la època qüestionen les regles 
d'una societat burgesa i somia amb promeses revolucionàries. (A partir de 12 anys) 

 

Chernóbil. La Zona - Francisco Sánchez, Natacha Bustos – Glénat Editorial 

Darrera una catàstrofe sempre s'amaga una història humana. Aquest és el relat 
d'una de les moltes famílies que després d'aquell horrible accident nuclear van 
marxar de casa seva convençudes que hi tornarien en pocs dies. (A partir de 14 
anys) 
 

Groenlandia - Manhattan - Cloé Cruchaudet - Norma Editorial 

La tràgica història d'un esquimal que pateix el colonialisme i en conseqüència acaba 



perdent les seves arrels i la seva identitat. (A partir de 12 anys) 
 

A la revolución en gerundio - Carlos Azagra - Emili Pardiñas - Eicions de Ponent 

L'autor ens explica els anys turbulents de lluites socials i la vida de tota una 
generació que creia en la possibilitat d’aconseguir el canvi. Maig de 68 francès, 
Cuba, USA, països de l'est, Barcelona 1973... (A partir de 13 anys) 

 

32. ACTUALITAT  I POLÍTICA 

 

 Un concepte molt ampli on hi té cabuda des dels fets més concrets fins, gairebé, 

l’abstracció ideològica. Temes amb que els docents s’han d’enfrontar molt sovint.  

 

El Informe 11-S – Jacobson i Colon – Panini Cómics 

Adaptació al còmic, convertit en super-ventes en els EE.UU., sobre l’informe del 
Congrés sobre els atemptats del 11-S. (A partir de 12 anys) 

 

Sense l’ombra de les torres – Art Spiegelman – Norma Editorial. 

Una reflexió personal i molt crítica sobre els atemptats a les Torres Bessones. (A 
partir de 14 anys) 

 

Los Leones de Bagdad – Vaughan i Henrichon – PlanetaDeAgostini 

Amb un dibuix al més pur estil Disney, se’ns crea una faula sobre els desastres del 
bombardeig de Bagdad. (A partir de 12 anys)  

 

Kabul disco, como no fui secuestrado en Afganistán – Nicolas Wild – Ponent Mon 

L’autor és contractat a l’Afganistan per fer un còmic sobre la constitució afgana. 
És una mirada irònica de la realitat del país. 

 

El fotógrafo (3 Tomos)- Lefèvre i Guibert –Ediciones Glénat. 

Descripció del viatge que un fotògraf realitzà, juntament amb Metges Sense 
Fronteres, a Afganistan. Els àlbums són una barreja de dibuixos i de les pròpies 
fotografies realitzades durant el perillós viatge. (A partir de 12 anys) 

 

11-M: La novela gráfica - Pepe Gálvez, Antoni Guiral, Joan Mundet i Francis 

González – Panini 

Seguint la línia del Informe 11-S aquesta obra explica els esdeveniments del 
atemptats de Madrid a partir dels testimonis i els fets provats que es reflecteixen 
en les conclusions del tribunal. 

 

Apuntes para una historia de guerra – Gipi – Ediciones SinsEntido 

Un dels més lúcids autors de còmics italià ens parla de les guerres dels Balcans. (A 
partir de 14 anys) 

 

Fábulas de Bosnia -  TBC – Ediciones Glénat  

Les recents guerres en els Balcans, explicades per un dels seus testimonis. (A partir 
de 14 anys) 



 

Macedonia - Harvey Pekar, Heather Roberson i Ed Piskor – Ediciones La Cúpula 

L’autor explica l’experiència d’una estudiant californiana que viatja a Macedònia 
per recollir informació de primera mà per realitzar la seva tesi doctoral, allà es 
barrejarà amb la població i les autoritats i descobrirà una realitat molt diferent a 
la que ens expliquen els llibres de text, els polítics i els mitjans d’informació. 

 

Gorazde: zona protegida – Joe Sacco – Planeta de Agostini Cómics 

 El llibre relata l’experiència de l’autor a Gorazde a partir de converses amb els 
habitants de la ciutat que van estar atrapats a la ciutat durant l’assetjament que 
aquest va patir el 1995 al final de la guerra de Bòsnia. ( A partir de 13 anys) 
 

El mediador – una història de Sarajevo - Planeta de Agostini Cómics 

 El llibre se centra en les converses amb Neven, un ex-soldat que es guanya la 
vida a Sarajevo guiant a periodistes estrangers durant l’assetjament de la ciutat. 
Amb aquesta excusa es repassa la història de Sarajevo en el període 1984-2001, 
relatant històries de combatents i vivències dels ciutadans, així com presentant-
nos a alguns dels principals capitosts de les milícies bòsnies. (A partir de 13 anys) 

 

Palestina – Joe Sacco – Planeta DeAgostini 

Una visió documentada sobre el conflicte que enfront a palestins i israelians (A 
partir de 12 anys) 
 

Crònicas de Jerusalén-  Guy Delisle – Astiberri  

Després de passar un any a Jerusalem acompanyant a la seva parella, membre de 
Metges sense Fronteres, l’autor ens ofereix una visió personal d’un dels conflictes 
més enquistats de l’actualitat. (a partir de 12 anys)  
 

Metralla – Rutu Modan – Sins Entido 

 En aquesta obra se’ns mostra la vida a Israel sota la por dels atacs suïcides. (A 
partir de 13 anys) 

 

La pobreza no es rentable -  Alfons López – Fundació Pau i Solidaritat.  

Les raons reals del per què de la pobresa d’alguns països i classes socials. (A 
partir de 12 anys) 

 

Deastre y resistencia. Cómics y escenarios para el Siglo XXI – Seth Tobocman – 

001 Ediciones 

Un llibre d’historietes curtes que analitza les lluites socials de principis del s. XXI on 
l’autor reflexiona sobre el paper dels líders mundials i les conseqüències que se’n 
deriven. 

 

La crisis está siendo un éxito! - Manel Fontdevila - Astiberri 

A partir de les vinyetes realitzades quotidianament per al diari Público, Fontdevila 
dissecciona amb humor i precisió de cirurgià les causes de l'actual situació 
econòmica i ens explica per que i per a qui està sent un èxit. (A partir de 12 anys) 
 

Simiocràcia. Crónica de la gran ressaca econòmica – Aleix Saló – De Bolsillo 

Polítics, banquers i especuladors protagonitzen el discurs Simiocracia, la idea de 



base és que els que ens dirigeixen podrien ser simis: tipus incompetents, estúpids, 
egoistes, capaços d'embrutar la seva pròpia cova per interessos absurds, incapaços 
de veure més enllà dels seus beneficis a curt termini. 

 

Com xais. Crisis – Kiko Pérez – Editorial Kraken 

La crisi també afecta a les ovelles, llops i porcs, i aquests estan enfadats, frustrats i 
indignats, com molts de nosaltres. Els personatges reflexiones des de la ironia sobre 
la crisis global i individual d’aquests temps. 

 

Enfoteu-vos-en. Humor indignat -  VV.AA – Angle Editorial  

Un llibre il�lustrat, divertit, en el que els principals ninotaires del nostre país 
combaten la crisi amb els llapis ben esmolats. 

 

La globalización - Alfonso López i Pepe Gálvez -  Icaria Editorial  

Un lúcid anàlisis crític i científic sobre el fenomen que està alterant la mateixa 
essència de la nostra vida col�lectiva. (A partir de 12 anys) 

 

Cambio climático y sostenibilidad - Alfonso López – Panini 

Obra que tracta un dels problemes més important dels nostres temps d’una 
manera fresca i fins i tot divertida però sense perdre l’esperit crític i de divulgació. 

 

Burkamanía - Jacpé - Norma Editorial 

El burka vist en clau d'humor (Apartir de 12 anys) 
 

Shenzhen - Guy Delisle - Astiberri 

Amb humor l'autor descriu el desenvolupament capitalista que viu aquesta ciutat 
xina propera a Hong Kong, i les vicissituds culturals amb les que topa un occidental 
a la fàbrica del món. (A partir de 12 anys) 

 

Cuadernos ucranianos - Igort - Ediciones Sins Entido 

Resultat dels viatges de l'autor per Rússia i Ucraïna sorgeix aquesta obra on es 
recullen diferents testimonis i histories explicades en primera persona per diferents 
personatges, d'un genocidi físic i cultural. Una immersió en la història del s.XX per 
entendre millor aquests països que estan redescobrint la seva pròpia identitat. (A 
partir de 15 anys) 
 

Pyongyang – Guy Delisle – Astiberri 

El guionista canadenc Guy Delisle va viatjar a Corea del Nord per a col�laborar en 
una sèrie d’animació i va reflectir amb ironia i perspicàcia el que és viure sota una 
dictadura. (A partir de 12 anys) 

 

Crónicas birmanas - Guy Delisle – Astiberri 

El còmic com a documental gràfic. L’autor ens narra les seves experiències durant 
un any a Rangun, Birmània, i constata les dificultats que tenen les organitzacions 
humanitàries en aquest país governat per un règim militar totalitari. 

 

La cara oculta de Sarkozy - Cohen, Malka i Riss – Edicions Glénat. 

Biografia satírico-crítica de Sarkozy. Un llibre superventes a França i que va 
aparèixer unes setmanes abans de les eleccions. (A partir de 14 anys) 



 

Como todo el mundo - Spiessert, Lapière i Renders – La Cúpula Edicions 

Reflexió sobre el món actual després de la caiguda del mur de Berlín, i la crisi del 
liberalisme es reflexiona sobre el paper dels mitjans, els polítics, la publicitat... (A 
partir de 14 anys) 

El juego de las golondrinas - Zeina Abirached – Sin Sentido 

Obra autobiogràfica de Zeina Abirachel on se’ns descriu la terrible realitat del 
Líban  dels anys 80 immers en una guerra civil. 
 

El cielo sobre  Bruselas (después…) – Yslaire – Norma Còmics 

Reflexió sobre el mestissatge cultural i el sense sentit de les guerres. 
 

Viva la vida. Los sueños de Ciudad Juárez - Edmond Baudoin i Troubs - Astiberri 

Retrat de Ciudad Juárez, una de les ciutats més perilloses del món però també una 
ciutat plena de vida i de somnis recollits en aquesta obra a través dels testimonis 
dels seus ciutadans. (A partir de 14 anys) 
 

 

A conta atrás - Carlos Portela i Sergi San Julián – Factoría K 

Obra que explica les conseqüències de l’enfonsament del Prestige a les costes 
gallegues des de la visió de diferents personatges implicats en els fets. 

 

Freda – Benlloch i Vázquez – Ediciones Sins Entido 

L’emigració dels gallecs en els anys 50 vista a través dels ulls d’una nena. (A 
partir de 12 anys) 

 

 Sóc de poble - Raquel Córcoles, Marta Rabadán - Glénat edicions 

Ets modern si els teus amics són culturetes, dissenyadors, Djs i artistes. Si et 
conviden a la inauguració de l'últim "bar-restaurant-boutique de roba". Si saps qui 
són els blocaires de moda. Si en el teu perfil de Facebook en comptes de foto tens 
un logo... Però sempre seràs de poble si has nascut en un lloc on no hi ha El Corte 
Inglés. (A partir de 12 anys)  
 

Eagle – Kaji Kawaguchi – Glénat Ediciones 

 Manga centrat en la candidatura a la presidència d’Estats Units d’un fictici 
senador d’origen japonès l’any 2000. (a partir de 12 anys) 
 

Watcmen – Alan Moore i Dave Gibbons - Planeta de Agostini Cómics 

 Estats Units sota l’enèsim mandat de Nixon està molt a la vora de la guerra 
nuclear amb la URSS, uns antics superherois hauran d’evitar-la. (A partir de 12 
anys) 
 
 

 

4 EDUCACIÓ PER A LA SALUT  

 

Arrugas- Paco Roca – Astiberri 

L’alzheimer converteix a la persona que el pateix en algú que fa “coses rares”. Aquí 



se’ns ajuda a entendre-ho. (A partir de 12 anys) 
 

Lucille – Ludovic Debeurme – Norma Editorial 

L’anorèxia explicada en forma de paràbola d’una adolescent que viu amb la seva 
mare en un entorn rural. (A partir de 14 anys) 
 

Píldoras azules - Frederik Peeters – Astiberri 

Un jove dibuixant s’enamora d’una dona seropositiva. La història ens descriu com la 
mentalitat del noi va canviant. (A partir de 14 anys) 
 

Maria i jo – María i Miguel Gallardo – La Galera (català) Astiberri (castellà) 

L’il�lustrador i dibuixant Miguel Gallardo ens explica com es comunica amb la seva 
filla autista mitjançant imatges. (A partir de 12 anys) 
 

La ascensión del gran mal – David B. –Sins Entido 

El dibuixant i guionista David B. ens parla de com va afectà tant a ell com a la seva 
família l’epilèpsia del seu germà. (A partir de 12 anys) 

 

El pequeño Polio - Farid Boudjellal - La Cúpula 

Un llibre que relata la vida en família d'un noi amb poliomielitis a la França dels 
anys seixanta i amb la particularitat que la família és argelina. 

 

Pedro y yo - Judd Winick - Astiberri 

1993, Un jove autor de còmic es presenta a un càsting d’un reality show, allà 
establirà amistat amb un jove homosexual i seropositiu cubà, el qual utilitza el 
programa per a sensibilitzar als espectadors sobre la prevenció i la lluita contra el 
sida. (A partir de 12 anys)  

 

Alícia en un món real - Isabel Franc i Susanna Martín – Norma Editorial  

La divertida i valenta història d'una dona que ha superat el càncer de mama. La 
protagonista d'aquesta història ens explica la seva aventura partint d'un lema 
molt clar: la vida després del càncer ja mai no és igual... però ve a ser el mateix. 
(A partir de 12 anys) 
 

Cancer vixen, mi lucha contra el cáncer –Marisa Acocella Marchetto, Ediciones B  

Aquesta obra és la història real de com l’autora aborda el càncer en format de 
novel�la gràfica. (A partir de 14 anys) 
 
 

5 EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA 

 

 Donada la naturalesa dels temes i la disparitat de maduresa dels alumnes es 

recomana revisar la recomanació d’edat. 

 

Porque he matado a Pierre – Olivier Ka i Alfred- Ponent Mon 

El guionista Ka es va enfrontar en aquesta obra a un dels seus secrets més 
amagats: els abusos sexuals en la seva infància. (A partir de 14 anys) 



 

El caso del velo – Pétillon – Norma Editorial. 

Amb molt d’humor, però sense concessions, se’ns parla del problema del vel i de les 
religions, en la nostra vida quotidiana. (A partir de 12 anys) 

 

Unos bollos de cuidado y otras formas de vida singulares - Alison Bechdel – 

Ediciones La Cúpula 

Peripècies i aventures d’un grup de lesbianes nord-americanes molt actives política i 
socialment. (A partir de 14 anys) 

 

La muñequita de papá – Debbie Drechsler – Ediciones La Cúpula 

Un altre nova història autobiogràfica sobre els abusos sexuals en la infància. (A 
partir de 14 anys) 

 

Green Lantern-Green Arrow – Denny O´Neil i Neal Adams – Planeta de Agostini 

Fins i tot els super-herois es plantegen al costat de qui han d’estar en el cas d’uns 
violents llogaters subjectes a “mobbing immobiliari”. (A partir de 12 anys) 

 

El Local – Gipi – Ediciones Sins Entido  

Un grup de joves italians aconsegueixen un local per a assajar i formar un conjunt 
musical. (A partir de 12 anys) 

 

Paul va a trabajar este verano – Michel Rabagliatti - Fulgencio Pimentel Editor 

Les amistats d’estiu en un campament, vistes des de la perspectiva d’un monitor. (A 
partir de 12 anys) 
 

La Peña de la precariedad – Alfonso López – Departamento de Salud Laboral de 

Comisiones Obreras.  Gratuito 

El treball precari, l’explotació, els treballs eventuals, els drets del treballador... en 
un còmic molt divertit, didàctic i summament útil. (A partir de 12 anys) 

 

Los Inocentes – Gipi – Sins Entido 

La primera vegada que el protagonista es va haver de quedar amb el seu nebot, va 
ser el dia que havia de visitar a un amic que acabava de sortir de la presó. (A partir 
de 14 anys) 

 

Salto al vacío – Man i Ego -  Ediciones Glénat 

La Barcelona de les bandes, dels joves emigrants, de les drogues,  del “parcour”, 
dels treballs precaris... (A partir de 14 anys) 

 

Caída de Bici – Davodeau – Ponent Mon 

Uns germans es reuneixen juntament amb les seves famílies, per buidar la casa de 
la seva mare afectada d’Alzheimer. (A partir de 12 anys) 

 

Te quise como solo se quiere a los cabrones – María José Jiménez i José Miguel 

Fonollosa. Editorial Dibbuks. 



Expressiu títol per narrar la història d’una parella “d’aquestes” que ningú creu que 
siguin duradores.  (A partir de 14 anys) 
 

Corazones Rollizos, 1 y 2 – Krassinsky – Ediciones Glénat. 

Col�lecció d’històries breus, escrites i dibuixades per un home, analitzant els 
problemes de les noies amb sobrepès. (A partir de 12 anys) 
 

Desayuno por la tarde – Andy Watson – Astiberri  

Una parella que treballa en la mateixa fàbrica de ceràmica i que estan a punt de 
casar-se, veu com tanquen la fàbrica. A la història seguim la forma de reaccionar de 
cada un d’ells. (A partir de 12 anys) 
 

Barrio lejano - Jiro Taniguchi - Ponent Món 

Dos llibres en els que s'explica l'adolescència d'un noi que sap que el seu pare 
fugirà de casa i vol impedir-ho com sigui. 

 

Olimpita - Hernán Migoya i Joan Marín – Norma Còmics 

Aquesta obra tracta dos dels temes més actuals, la immigració i la violència de 
gènere. Olimpita descriu la heterogènia societat de la classe mitja i baixa de 
Barcelona. 
 

El brujo – Carla Berrocal – Edicions de Ponent 

La autora ens submergeix dins dels costums i les mitologies pròpies d’un poble 
que sempre s’ha mantingut al marge del temps i que serveix com a excusa per 
reflexionar sobre la nostra existència. (A partir de 13 anys) 
 

3 relatos. La historia secreta del hombre gigante - Matt Kindt - Norma  Editorial 

Una excepcional història sobre el que realment significa ser diferent, alienat de la 
resta del món. (A partir de 12 anys) 

 
Miguel. 15 años en la calle. Llorarás donde nadie te vea - Miguel Fuster - Glénat 

Ediciones 

Miguel Fuster presenta el segon volum de relats sobre la seva vida d'indigent a la 
ciutat de Barcelona, profunditzant sobre la infernal experiència que el va marcar per 
sempre.  (A partir de 14 anys) 

 
Historias del Barrio – Gabi Beltrán i Bartolomé Seguí - Astiberri 

Ciutat de Palma, anys 80. Cada cantonada del barri xinès té una història per 
explicar. Gabi, l'encara adolescent protagonista, passeja pels carrers del seu petit 
món al costat dels seus amics Benjamí, Arnaud, Falen, Ramos ..., tractant 
d'entendre'l i d'entendre’s a si mateix (A partir de 13 anys) 

 

6 FILOSOFIA 

 

Tot i que la filosofia la podem rastrejar en tota mena de narracions, n’hi ha algunes 

en que podem trobar que se’ns explica algun concepte filosòfic o que s’hi exemplifica.  

 

Tres paradojas – Paul Hornschemeier – Astiberri  



Una visita del artista, en plena crisi creativa casa dels seus pares serveix per 
il�lustrar les tres famoses paradoxes que va formular Zenó d’Elea. (A partir de 12 
anys) 

 

Sócrates y el semi-perro – Sfar i Blain – Sins Entido. 

Diferents volums ens porten a la Grècia Clàssica i ens conviden a reflexionar sobre 
diferents aspectes. (A partir de 12 anys) 
 

 

V de Vendetta – Moore i Lloyd – Planeta DeAgostini. 

Una profunda reflexió sobre el poder i la llibertat, en la línia de “Un món feliç” o 
“1984”. Existeix una exitosa adaptació cinematogràfica. (A partir de 14 anys) 

 

Ghost World – Daniel Clowes – Ediciones La Cúpula. 

La por al futur de dos noies que acaben l’institut, i que es converteixen en una 
excel�lent il�lustració del que és l’existencialisme. 
 

Bardín, el superrealista – Max – Ediciones La Cúpula. 

Una història que convida a la reflexió, plena de referències a la filosofia. Obra 
guanyadora del “Premio nacional del Cómic del Ministerio de Cultura”, i Millor Obra, 
Miillor Dibuix i millor Guió en el Saló Internacional del Còmic de Barcelona 2007. (A 
partir de 12 anys) 

 

 

The Ghost in the Shell – Masamune Shirow – Planeta DeAgostini. 

Cyborgs, robots i androides es qüestionen en quin punt deixen de ser màquines i 
passen a posseir ànima i autonomia. “Cogito Ergo Sum”, que diria Descartes. (A 
partir de 14 anys) 

 
El juego lúgubre – Paco Roca – Astiberri. 

L’autor vol crear el dubte entre el que és real i el que és imaginari, a partir d’una 
història ambientada a l’època de la Guerra Civil a la Cadaqués de Salvador Dalí.  

 
 

7 LITERATURA (Adaptacions) 

 

 Tots tenim en ment algunes de les moltes adaptacions que s’han realitzat dels 

clàssics juvenils. Les novel�les de Julio Verne, Jack London, Salgari, Stevenson...  han 

sigut adaptades en certes ocasions. Però, en els últims temps, s’estan adaptant algunes 

obres no tant habituals.  

 

Ciudad de Cristal – Karasik i Mazzuchelli – Anagrama 

L’adaptació al còmic d’una de les novel�les més populars del novaiorquès Paul 
Auster. (A partir de 12 anys) 

 

La Odisea – Pérez Navarro i Martín Saurí- Norma Editorial. 



Una intel�ligent adaptació molt ben il�lustrada d’Homer que ha sigut objecte de 
diferents reedicions i ventes a l’estranger. (A partir de 12 anys) 

 

Don Mortadelo de la Mancha – Francisco Ibáñez – Ediciones B. 

Una divertida parodia, protagonitzada pel més popular personatge de còmics del 
país, sobre la obra de Cervantes. (A partir de 1O anys) 

  

La balada de la Costa Oeste – Tardi adaptando a Manchette – Norma Editorial.  

Tadi s’ha especialitzat en adaptar autors francesos del gènere negre: JP. 
Manchette, Leo Malet, Didier Daeninx, Pierre Siniac, Daniel Pennac…...(A partir de 
12 anys) 

 

Montecristo – Luis Juste de Nin – Edicions de Ponent. 

La immortal història d’Alexandre Dumas, recreada en la postguerra de Barcelona. 
(A partir de 12 anys) 

 

El niño gusano – Hideshi Hino – Ediciones La Cúpula 

El millor autor de terror de manga, adapta personalment, La metamorfosis de 
Kafka. (A partir de 12 anys) 

  

La metamorfosis – Franz Kafka i Peter Kuper – Astiberri. 

Adaptació més fidel que l’anterior del clàssic de Franz Kafka. (A partir de 12 anys) 
 

La metamorfosis – Franz Kafka i Paco Roca – Astiberri. 

 Una altre adaptació en aquest cas de Paco Roca que ens dona la seva particular 
visió de l’obra de Kafka (A partir de 12 anys) 

 

Pedro y el Lobo – Miguelanxo Prado – Norma Editorial 

El conte rus popular, que va musicar Sergei Prokofiev, adaptat en còmic per un 
dels nostres artistes més importants. (A partir de 12 anys) 

 

Volàtil – Luís Duran – Edicions del Ponent 

Durant la última classe universitària el senyor Patrick, professor de literatura, 
transmet a un dels alumnes la seva passió per la creació literària. En aquesta 
obra es promou el foment de la lectura i l’estima per la literatura i la creació 
literària. (A partir de 12 anys) 

 

Me llamo barro - Miguel Ángel Díez i Pedro F. Navarro - Edicions de Ponent 

Obra que tracta la vida Miguel Hernández des del punt de vista de la seva amistat 
amb Vicente Aleixandre. (A partir de 12 anys) 

 

Dublinés - Alfonso Zapico - Astiberri 

Una novel�la gràfica centrada en la vida de James Joyce en la que recorre els 
moments, converses, penúries i aventures amb les que es va anar construint una de 
les figures més rellevants del s. XX) (A partir de 14 anys) 

 
La ruta Joyce- Alfonso Zapico – Astiberri 

És el quadern de viatge del recorregut que va fer Zapico darrera els passos de Joyce 



en el difícil procés de documentació i investigació que li permetria realitzar la 
novel�la gràfica Dublinés (A partir de 14 anys) 

 

Agencia de viajes Lemming - José Carlos Fernandes - Astiberri 

Un recorregut imaginari pels més improbables destins turístics i un homenatge 
assumit a Les ciutats invisibles de Italo Calvino, obra mestre de la imaginació, la 
intel�ligència i el profund coneixement de l’arquitectura de les relacions humanes. 
(A partir de 12 anys) 

 

La huella de Lorca - Carlos Hernández i El Torres - Norma Editorial 

A través t’histories reals i testimonis sobre el genial poeta granadí, en aquesta 
novel�la gràfica descobrim la inesborrable petjada que Lorca va deixar a tots els que 
el van conèixer. (A partir de 12 anys) 

 

Alicia en el país de la maravillas - Leah Moore, John Reppion i Erica Awano - 

Panini Cómics 

Aquesta és la més completa i més fidel adaptació de totes les aventures d'Alícia. (A 
partir de 10 anys) 

 
El héroe - David Rubín - Astiberri 

Honestedat, fortalesa i valors són factors determinants que David Rubín demostra 
fer seus per superar amb nota la interessant revisió que es fa dels mites clàssics. (A 
partir de 14 anys) 

 

La muntanya màgica - Lluís Juste de Nin - Edicions de Ponent 

Basat en l'obra magna de Thomas Mann, l'autor fa una versió lliure situada en la 
Catalunya dels primers anys del segle XX. (A partir de 12 anys) 

 

Moby Dick – Roy Thomas i Pascal Alixe – Panini Cómics   

L’obra mestre de Herman Melville pren una nova dimensió de la mà de Roy Thomas. 
(A partir de 12 anys) 

 

El asombroso Mauricio i sus roedores – Roy Thomas i Pascal Alixe – Panini Cómics 

Versió políticament incorrecte de la obra clàssica “El flautista de Hamelín” 
 

El retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde – Javier Isusi – Astiberri  

 Interpretació gràfica d’una de les novel�les de referència de la literatura universal 
per part de Isusi, un admirador del treball de Wilde. (A partir d’11 anys) 

 
Terra Baixa –Hernán Migoya i Quim Bou – Glénat  

 El clàssic immortal d'Àngel Guimerà, una de les obres teatrals més populars i 
representades de la dramatúrgia catalana, fa el salt al llenguatge de les vinyetes 
de la mà dels autors Quim Bou i Hernán Migoya. (A partir d’11 anys) 

 
El golem –Gustav Meyrink i  Santiago Valenzuela– Astiberri 

Meyrinck publica El Golem el 1915 basant-se en el mite jueu segons el qual és 
possible animar una figura de fang col�locant sota la seva llengua certes paraules 
màgiques- Valenzuela adaptarà aquesta obra que es va convertir en un clàssic al 
format de novel�la gràfica (A partir de 12 anys) 



 
8 GÈNERE 

 Les dones estan tenint una presència cada vegada més gran en el món del còmic i 

en moltes ocasions han sentit la necessitat de parlar sobre com ha sigut la seva vida. 

Donada la naturalesa dels temes i el diferent grau de maduresa dels alumnes es recomana 

revisar la recomanació d’edat. 

 

Cuerda de Presas – Jorge García i Fidel Martínez- Astiberri. 

Onze histories sobre dones empresonades per les seves idees polítiques durant el 
franquisme. (A partir de 10 anys) 

 

Aya de Yopougon - Marguerite Abouet i Climent Oubrerie – Norma Editorial 

Una noia de Costa d’Ivori guionitza com és la vida de les adolescents del seu país. 
(A partir de 12 anys) 
 

Mi madre era una mujer hermosa – Karlien de Villiers-Ediciones Glénat. 

Durant el final del apartheid una noia sud-africana veu la desintegració de la seva 
família. Una obra autobiogràfica. (A partir de 14 anys) 

 

 

Persépolis – Marjane Satrapi – Norma Editorial 

Autobiografia d’una noia iraní nascuda en els últims anys del Xa i que va viure la 
revolució integrista. S’ha realitzat una pel�lícula d’animació que va ser nominada als 
Oscars.(A partir de 12 anys) 
 

Metralla – Rute Modan – Ediciones Sins Entido. 

Una taxista israeliana creu que el seu amant pot ser el mort sense identificar d’un 
atemptat, i ha d’entrar en contacte amb el fill d’aquest. (A partir de 12 anys) 

 

Luchadoras – Peggy Adam – Ediciones Sins Entido 

Aquesta autora francesa ha dedicat un àlbum a les dones que estan sent 
assassinades en la mexicana Ciutat Juàrez. (A partir de anys) 
 

Una saga genética- Claire Bretecher – Norma Editorial 

La humorista francesa passa una molt divertida i àcida revista a les modernes 
tècniques de reproducció en un món dominat pels neo-cons. (A partir de 14 anys) 

 

Brodats, que amaguen les dones sota el vel? – Marjane Satrapi – Norma Editorial  

 Brodats és un dur retrat sobre la situació de la dona a l'Orient Mitjà  i sobre la 
millor manera de sobreviure-hi. (A partir de 12 anys) 

 

Rosangela - Corbeyran - Olivier Berlion – Rossell Cómics 

 Història sobre la violència de gènere. Els autors aconsegueixen un relat 
profundament emotiu i de gran sensibilitat, que ens desvetlla el món ocult de les 
ferides invisibles i les seves cicatrius; embellit per un dibuix a color directe que 
s'integra perfectament amb la narració. (A partir de 14 anys) 



 

9. BIOGRAFIES 

 

 La biografia es un gènere que fascina a molts lectors. El còmic ha treballat 

abastament aquest gènere, però les últimes dècades s’ha passat de parlar de reis, 

conqueridors i sants a músics, artistes i gent més pròxima al lector. 

 

Castro - Reinhard Kleist - Norma Editorial 

Una biografia en còmic perfectament documentada sobre un personatge decisiu per 
a la història actual. (A partir de 13 anys) 

 

Billie Holliday - Muñoz  i Sampayo –Planeta DeAgostini. 

La genial cantant de Blues, de trista vida, explicada per dos dels autors de còmics 
més expressionistes. (A partir de 12 anys)  

 

Modotti: una mujer del siglo XX – Angel de la Calle – Sins Entido. 

Biografia d’un personatge que va ser fotògraf, actriu, model i espia comunista. Va 
viure una vida intensa i va conèixer a Neruda, Dos Passos, Frida Kahlo, Alejandra 
Kollontai, Maiakovski... (A partir de 12 anys) 

 

Els Nin: Memòries a llapis d’una família catalana – Lluis Juste de Nin – Planeta 

DeAgostini-Columna 

L’autor, membre de la família, ens parla de la nissaga de la que també formen 
part Anais Nin i Andreu Nin. (A partir de 12 anys)  
 

Elvis 1953: El origen - David Morancho i Miquel Jurado – Discmedi 

Biografia en còmic dels inicis d’Elvis Presley. Edició acompanyada de dos CD. El 
primer d’ells amb les versions d’Elvis i el segon amb les mateixes cançons 
interpretades pels seus diferents creadors. (A partir de 12 anys) 

 

Kiki de Montparnasse – Catel i Boquet – Ediciones Sins Entido. 

El París dels anys 20 i de l’ebullició pictòrica vist a través de la biografia d’una de 
les seves protagonistes. (A partir de 12 anys) 

 

Voodoo Child: La leyenda de Jimi Hendrix. – Green i Sienkiewicz – Ediciones 

Glénat.  

Un dels músics més personals de la recent història de la música, recreat per un 
dels més personals i impactants dibuixants de la història dels còmics. (A partir de 
12 anys) 

 

Piel de color miel – Jung – Rossell Cómics 

Jung relata en aquesta commovedora autobiografia què va suposar per a ell quedar 
orfe als 5 anys a Corea i ser posteriorment adoptat per una família belga. Records 
de vegades trists, de vegades divertits d'una infància i adolescència problemàtiques 
que ens porten a la reflexió sobre les adopcions. (A partir de 12 anys) 

 



“Che” Guevara. La novela gràfica – Marco Rizzo i Lelio Bionaccorso – Panini 

Cómics 

Aquesta novel�la gràfica relata els fets ambientats en un dels episodis més 
revolucionaris de la nostra història recent 
 

King – Ho Che Anderson – Edicions de Ponent 

 Biografia del defensor dels drets civils Martin Luther King. (A partir de 13 anys) 
 

 

11. ALTRES 

 

El viaje de Darwin - José Fonollosa - Planeta de Agostini Cómics 

És una història en la que es pretén descobrir, a través del viatge realitzat en el HMS 
Beagle, com el naturalista Charles Darwin a més d'adquirir els coneixements per a 
la seva futura Teoria de l'Origen de les Especies es fa amb les regnes de la seva 
vida. (A partir de 10 anys) 
 

¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? - Philip K. Dick i Tony Parker - 

Norma Editorial 

Tony Parker il�lustra la gran obra de Philip K. Dick conservant el text original del 
mestre de la ciència ficció. (A partir de 13 anys) 

 

Logicomix - Apostolos Doxiadis, Christos H. Papadimi - Ediciones Sins Entido 

Cobrint un període de temps de 60 anys aquesta novel�la gràfica s'inspira en la 
història èpica de la recerca dels Fonaments de la Matemàtica, narrada en primera 
persona pel gran lògic, filòsof i pacifista Bertran Russell. (A partir de 15 anys) 

 
Diario de Sofía – Rose Cooper – Alfaguara  

Començar l’institut pot ser olt dur, la Sofia ho sap i per això comença a escriure el 

millor blog del món. (Apartir de 12 anys) 

Diario de un profesor estresado –Naats i Skottie Young – Panini Cómics 
 
El Salón – Nick Bertozzi – Astiberri. 

Un divertit passeig per les avantguardes artístiques. Per allà desfilen Picasso, 
Apollinaire, Gertrude Stein, Matisse... (A partir de 14 anys) 

 
Oficio: dibujante – Jose Luís Munuera – Astiberri 

Munuera nos revela los secretos de su oficio: cómo plantea sus proyectos y los 
propone a las editoriales; cómo construye un álbum, paso a paso; cómo ha ido 
dirigiendo una carrera a través de los vericuetos de la industria, incluso cómo se 
las apañó para sobrevivir a su trabajo en Spirou. En resumen: cómo hace para 
ganarse la vida contando historias (A partir de 13 anys) 

 

UNA RECOMANACIÓ FINAL: 

 

 No oblidem  que si ens pot agradar una pel�lícula sense necessitat de que sigui 

l’adaptació d’una novel�la... Per què no pot passar-nos el mateix amb un còmic? 



Els exemples de bones històries que puguin commoure’ns i que hagin sigut creades 

expressament pels còmics són moltes. Realitzar una selecció seria molt difícil i injust. 

 Però segur que tot tenen un amic/ga o conegut/da que estima els còmics, que 

coneix els seus gustos i que podrà recomanar alguna obra que el farà passar moments 

extraordinaris. 

Gaudiu del text i de la imatge! 

 

 

Elaborada per JuanJo Sarto amb la col�laboració d’Antoni Guiral i Oriol Borràs 


