
BIBLIOTECA ESCOLAS PROVAL

CÓMICS
"Ser libre hoy, es estar informado". MENAGER, George.

Arrugas
Paco Roca
Astiberri

Narra a historia de Emilio, 
un ancián que é internado 
póla súa familia  nunha 
residencia despois de sufrir 

unha crise de Alzheimer...

Brancaccio 
 Guión:  Giovanni  di 
Gregorio
Debuxos: Claudio Stassi 
Norma Editorial

Brancaccio é un barrio de 
Palermo onde non existe o 

Estado, pero si a lei, unhas normas non 
escritas que non impoñen nin policías, nin 
xuíces, senón uns tipos que dan ordes con 
xestos, miradas e verbas que nunca chegan a 
pronunciarse.

Maria y yo 

Maria  Gallardo  y  Miguel 
Gallardo
Alfaguara

O lector vese sumerxido nas 
emocións  dunha  viaje  de 
vacaciones  de  María  y  su 
padre.  Un  viaje  que  recrea  situaciones 
familiares y cotidianas que para ellos, como 
para ciento de familias que tienen un niño con 
autismo,  resulta  unha  aventura  salpicada  de 
dificuldades xeradas pola falta de adaptación 
do  noso  entorno  social  ou  pola  limitada 
comprensión  dalgunas  persoas  que  María 
atopa na súa  viaxe.

Olimpita 

Guión Hernán Migoya
Debuxos  Joan Marín
Norma Editorial

     Esta é a primeira obra na 
que colaboran dous artistas multidisciplinares que 
contan  en  150  páxinas  a  chegada  de  Ass,  un 
inmigrante  senegalés,  a  Barcelona.  Sen amigos, 
sen papeis e sen ingresos, o primeiro que fai Ass 
é percorrer os comercios da súa zona para buscar 
traballo. Nun mercado do barrio de Gràcia coñece 
a  Olimpita,  unha  pescadeira  de  orixen  andaluz 
que sufre na súa casa o maltrato de Carmelo, o 
seu marido.

 La muerte de Superman
Alapont, Pascual
Algar

En 1992, o mundo vestiuse de 
luto. Superman, o primeiro 
superheroe da historia, moría a 
mans de Xuízo Final no que 

acabou sendo un dos cómics máis vendidos da 
historia. 15 años despois, esta historia recibe por 
fin a reedición que se merece nun único volume 
de casi 800 páginas donde se inclúe de maneira 
íntegra tanto A morte como O Reinado dos 
Superhomes, así como extractos do Funeral por 
un amigo, no que o Universo DC chorou a perda 
do seu  primeiro heroe.

.

Café Budapest 
Alfonso Zapico
Astiberri

Yechezkel Damjanich é un 
xove violinista xudeu que 
vive coa súa nai na desolada 
Budapest de 1947.Fuxindo da miseria, ambos 
chegan a Palestina. O tío Yosef rexenta o Café 



Budapest, un pintoresco local cercano á cidade 
vella, onde coexisten xudeus, árabes, 
occidentais… 

Emigrantes 
Shaun Tan
The Arrival AUS

¿Qué es lo que lleva a tanta 
gente a dejarlo todo atrás para 
viajar hacia un país 
desconocido, un lugar en el 

que no tienen familia ni amigos, donde nada tiene 
nombre y el futuro es una incógnita? Esta novela 
gráfica sin palabras es la historia de cualquier 
emigrante, refugiado, desplazado, y un homenaje 
a todos los que han realizado el viaje.

Maus, relato dun 
superviviente

Art Spiegelman
Planeta deAgostini

As  historias  deste  libro 
nacen a partir de cartas de 
amor.  Pero  non son  cartas 

de amor convencionais. O amor ou o desamor 
son as desculpas que nos permiten coñecer as 
dramáticas  circunstancias  que  rodean  ás 
mulleres  que  as  escriben.  De  feito,  os 
verdadeiros  protagonistas  das  cartas  son  a 
pobreza,  a  guerra,  a  inmigración,  o 
franquismo, a violencia...e quenes escriben as 
cartas son mulleres que viven circunstancias 
moi  difíciles,  ás  que  se  enfrontan  con 
valentía.

Aventuras de Cacauequi

Jacobo Fernández Serrano
El Patito Editorial

Aventuras de Cacauequi 
constrúe un mundo 

fantástico, própio e orixinal, e desenvolve 
unha narración de singular estructura. A 
historia amosa unha mirada aparentemente 
inxenua, pero profundamente madura e 
incluso cun punto de amargura sobre as 
relacións humanas.

O libro das viaxes 
imaxinarias

Xavier P. Do Campo
Ilustracións: Xosé Cobas
Edicións Xerais

As páxinas que seguen son a transcripción de 
dous  cadernos  de  viaxe  sem  data  nin 
localización xeográfica dos lugares visitados.
Reflexiónase despois, que todas as viaxes son 
un retorno; hai que voltar para contar. 

De Profundis

Miguelanxo Prado
Norma Editorial

Érase unha vez unha casa 
no medio do mar. Alí 
vivían namorados unha muller que tocaba o 
violonchelo e un pintor fascinado polo mar e 
as súas criaturas, polos segredos que gardaban 
as súas profundidades, polos seres 
maravillosos que él imaxinaba que as 
poblaban e polas costas de terras lonxanas ao 
outro lado do mundo ás que as súas augas 
podían conducir se se sabía atopar o rumbo.

O Castelo Regadeira

Norberto Fernández
El Patito Editorial

Xiana e os seus 
compañeiros voltan ás 
páxinas dun cómic 

gracias á edición do álbum O Castelo 
Regadeira que recolle corenta e dúas das 
historias publicadas na revista Golfiño.
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