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Jarred McGinnis és escriptor i cofundador de The Special 
Relationship, una productora sense ànim de lucre 
d’esdeveniments literaris en directe. La seva prosa curta 
ha aparegut tant a programes de ràdio (BBC Radio 4) 
com a revistes literàries i diaris del Regne Unit, el Canadà, 

els Estats Units i Irlanda. També és doctor en intel·ligència 
artificial. El covard, la seva primera novel·la, va ser nominada  

al Premi Barbel lion 2021, un guardó dedicat a la promoció de veus  
literàries que pateixen alguna malaltia o discapacitat.

Jarred McGinnis

ISBN 978-84-19332-04-2I S B N  978-84-19332-04-2

El covard

Després de tenir un accident de cotxe, en  
Jarred ha d’acceptar que no podrà caminar  
mai més i es veu obligat a tornar a casa del  
seu pare, amb qui no parla des de fa deu anys.  
Mentre s’encaren als traumes familiars del  
passat i intenten crear una nova relació menjant 
dònuts i cuidant orquídies, en Jarred haurà  
d’aprendre a transitar per la vida sense caure  
en l’autodestrucció.

«No trobareu una lectura més estimulant, 
en aquests temps foscos.» Irvine Welsh

Els personatges d’El covard són viscerals i 
honestos, profundament humans, impossibles 
d’oblidar, i no busquen endolcir el tràngol ni 
despertar llàstima. Brutalment divertida, aquesta 
novel·la tendra i provocadora és una reflexió 
sobre el dolor i el perdó i com sobreviure  
en un món que no està pensat per a tothom,  
i també sobre les oportunitats que tenim  
per reconstruir-nos.

Traducció d’Anna Llisterri

El covard 
de Jarred McGinnis

Després de tenir un accident de cotxe,  
en Jarred ha d’acceptar que no podrà 
caminar mai més i es veu obligat a tornar  
a casa del seu pare, amb qui no parla 
des de fa deu anys. Mentre s’encaren als 
traumes familiars del passat i intenten 
crear una nova relació menjant dònuts 
i cuidant orquídies, en Jarred haurà 
d’aprendre a transitar per la vida sense 
caure en l’autodestrucció.

Els personatges d’El covard són viscerals 
i honestos, profundament humans, 
impossibles d’oblidar, i no busquen 
endolcir el tràngol ni despertar llàstima. 
Brutalment divertida, aquesta novel·la 
tendra i provocadora és una reflexió sobre 
el dolor i el perdó i com sobreviure en un 
món que no està pensat per a tothom, i 
també sobre les oportunitats que tenim  
per reconstruir-nos.
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Traducció d’Anna Llisterri 
Novembre del 2022 
14 × 21  

Rústica 
376 pàgines 
978-84-19332-04-2 

Preu: 20,90 euros 
Antípoda, 69 
Disponible en e-book

© de la fotografia de l’autor: Martin Cummins © de la il·lustració de la coberta: Carla Fuentes, 2022

«No trobareu una  
lectura més estimulant, 
en aquests temps  
foscos.» Irvine Welsh
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Christian Guay-Poliquin (Saint-Armand, Quebec, 1982)  
és un escriptor i investigador quebequès, considerat una 
de les noves promeses de la literatura canadenca en 
llengua francesa. Amb la seva primera novel·la, Le fil des 
kilomètres (La Peuplade, 2013), va quedar finalista del 

Gran Premi Literari d’Archambault 2015 i va aconseguir 
cridar l’atenció de nombrosos crítics i lectors. Amb la seva 

segona novel·la, El pes de la neu (Periscopi, 2019), l’any 2017 va guanyar, 
entre d’altres, el Premi Literari França-Quebec, el Premi Ringuet, atorgat 
per l’Acadèmia de les Lletres del Quebec, i el Premi Literari dels Estudiants. 

Les ombres fugaces 
de Christian Guay-Poliquin

Després de sobreviure a un greu accident 
de trànsit i a un hivern implacable, un 
jove deixa enrere l’aïllament i la privació i 
s’endinsa al bosc per reunir-se amb el que 
queda de la seva família. Ben aviat coneix 
un nen que l’acompanyarà en la travessia 
i junts hauran d’esquivar els perills d’un 
entorn hostil amb uns habitants que només 
pensen en ells mateixos. Un cop arribats 
al seu destí, i lluny de trobar un recer, es 
veuran obligats a adaptar-se a un món 
canviant que es debat entre la imposició 
dels valors antics i la determinació 
d’explorar noves maneres de viure. 

Les ombres fugaces és un text sobre una 
comunitat a punt d’ensorrar-se per una 
amenaça que no prové del clima ni dels 
elements naturals, sinó dels mateixos 
éssers humans. Christian Guay-Poliquin 
es reivindica amb aquesta novel·la com 
l’escriptor sòlid i elegant que va enamorar 
milers de lectors amb El pes de la neu.

Traducció de Marta Marfany  
Octubre del 2022 
14 × 21  

Rústica 
296 pàgines 
978-84-19332-05-9 

Preu: 20,90 euros 
Antípoda, 68 
Disponible en e-book

© de la fotografia de la coberta: Elena Kovaleva / AdobeStock, 2022 © de la fotografia de l’autor: Laurence Grandbois Bernard

El pes de la neu

Del mateix autor
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Lana Bastašić (Zagreb, 1986) és una escriptora d’origen 
iugoslau (de cultura sèrbia, nascuda a Croàcia i emigrada a 
Bòsnia de petita). Ha estudiat filologia anglesa i literatura 
i té un màster en estudis culturals. Els seus relats s’han 
inclòs en les principals antologies de l’antiga Iugoslàvia i 

li han valgut diversos premis, així com el guardó a la millor 
obra de teatre bosniana atorgat pel Kamerni Teatar 55 de 

Sarajevo (2013) i el premi Targa UNESCO de poesia del festival Castello 
di Duino (2013), de Trieste (Itàlia). Amb Atrapa la llebre (Periscopi, 2020), 
traduïda a més de vint països, va ser guanyadora del premi Latisana (Itàlia) i 
del NIN, el més prestigiós de les lletres ex-iugoslaves. Per la mateixa obra, la 
van nominar al Dublin International Prize i al premi Europeu d’Holanda, i va 
guanyar el premi de Literatura de la Unió Europea 2020.

Dents de llet 
de Lana Bastašić

Un pare mort, filles desateses per  
mares absents, un professor escarmentat, 
promeses i sang diluïdes en un got  
de vodka. Amb la infància com a teló de 
fons, els protagonistes d’aquests relats 
s’enfronten a les realitats més fosques  
que s’amaguen darrere l’etapa sovint 
entesa com la més tendra i innocent  
de la vida.

Lana Bastašić trenca el mite de 
l’afectivitat de les relacions paterno  
filials i ens mostra un testimoni colpidor 
sobre la complexitat de créixer en  
una societat arrelada al sexisme i al  
patriarcat.

© de la fotografia de l’autora: Radmila Vankoska 

Trad. de Pau Sanchis Ferrer 
Octubre del 2022 
12,7 × 20 

Rústica 
168 pàgines 
978-84-19332-03-5 

Preu: 17,50 euros 
Antípoda, 67 
Disponible en e-book
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Atrapa la llebre

De la mateixa autora

© de la il·lustració de la coberta: Ivan Stanišić & Fraktura
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Andrea Bajani (Roma, 1975) és escriptor, periodista 
i traductor del francès i l’anglès a l’italià. És autor de 
nombroses novel·les i volums de poesia. Traduïdes a disset 
països, les seves obres han estat guardonades amb els 
premis Mondello, Brancati, Recanati, Lo Straniero o 

Bagutta. El llibre de les cases, la seva última novel·la, va estar 
nominada als prestigiosos premis Strega 2021 i Campiello.

El llibre de les cases 
d’Andrea Bajani

El llibre de les cases és la narració 
fragmentada de la vida d’un home, de  
les seves amistats, els amors, les 
decepcions, la poesia que l’acompanya, 
la història familiar. És el compendi dels 
seus últims cinquanta anys a través de les 
cases que ha habitat, dels espais que el 
configuren. Andrea Bajani ha creat una 
obra delicada i poètica sobre una vida en 
construcció, sobre la seva arquitectura  
real, els seus interiors i els llocs que ens 
formen com a persones.

Aquesta novel·la, finalista del premi  
Strega 2021, és una educació sentimental 
sobre qui som i quin rastre deixem allà  
on vivim.

Traducció d’Anna Casassas 
Setembre del 2022 
14 × 21  

Rústica 
296 pàgines 
978-84-19332-02-8 

Preu: 19,90 euros 
Antípoda, 66 
Disponible en e-book

© de la fotografia de l’autor: Emiliano Ponzi 
© de la il·lustració de la coberta: The Natural History Museum / Alamy Stock Photo

«Paraules que remouen, 
enderroquen, fereixen, 
obren, desarticulen, 
esquincen, mouen, 
generen vida.» Massimo 
Recalcati, La Repubblica
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Helena Guilera Recoder (Barcelona, 1993) va estudiar 
interpretació de piano al Conservatori del Liceu i teoria 
de la literatura a la Universitat de Barcelona. Ha treballat 
d’agent literària al Regne Unit i actualment fa d’editora. 
Ha publicat relats a les revistes Branca i Sol Ixent, i ha 

col·laborat a la revista Visat del PEN Català. L’escuma és la 
seva primera novel·la.

L’escuma 
d’Helena Guilera Recoder

El Juli sempre ha tocat el violoncel, però 
darrerament no és capaç de recordar les 
notes. Tampoc alguns fets importants del 
passat i encara menys el dia a dia. La Lucía 
és una astrofísica especialitzada en forats 
negres que es debat entre una pèrdua que 
li ha encallat la vida i la possibilitat d’un 
nou futur. I la Blanca i l’Esteve viuen, com 
poden, entre l’oblit i el record, l’esperança 
pels dies que vindran i el camí que queda 
per recórrer. I per sobre de tots ells, hi ha  
el Sergi, una estrella potent i vital, que  
un dia va col·lapsar i els va arrossegar a un  
espai negre i profund d’on res no pot 
escapar-se, ni tan sols la llum.

En aquesta obra musical i delicada, 
Helena Guilera ens ofereix una història 
coral sobre els cossos i l’amor. Un text que 
relata com som de pròxims a les forces de 
l’Univers, tot sovint sense saber-ho. I ens 
explica com aquestes ens poden arribar a 
definir, tot i que les considerem llunyanes i 
inabastables.
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Setembre del 2022 
14 × 21  
Rústica 

978-84-19332-01-1 
248 pàgines 
Preu: 18,50 euros 

Escafandre, 18 
Disponible en e-book

«Una metàfora sobre 
el desig, l’atracció, la 
mort i la vida mateix.» 
Míriam Cano

© de la fotografia de l’autora: Joan Morejon 
© de la imatge de la coberta: Rafael / Adobe Stock, 2022
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Robert Kolker és periodista. Ha estat finalista del 
National Magazine Award i ha obtingut el premi Frank 
Guggenheim a l’excel·lència en periodisme sobre justícia 
penal. Ha publicat articles de manera regular a capçaleres 
com The New York Times, Wired, O, the Oprah Magazine, 

The Marshall Project, Bloomberg Businessweek i a la revista 
New York Magazine. És autor del llibre Lost Girls, que va ser 

escollit com un dels títols a destacar pel New York Times l’any 2013, i del 
qual es va fer una adaptació cinematogràfica. Els nois de Hidden Valley Road 
va ser triat com un dels llibres de l’any pel New York Times, Washington Post, 
Wall Street Journal, Slate, NPR, Boston Globe i New York Post, i el llibre de 
l’any per la revista People. Els textos de Robert Kolker destaquen per la seva 
profunditat, sensibilitat social i determinació, i han colpit milers de lectors 
d’arreu dels Estats Units d’Amèrica.

Els nois de Hidden Valley Road 
Dins del cap d’una família americana
de Robert KolkerIS
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© de la fotografia de l’autor: Joan Morejon© de la fotografia de coberta: Air Force photo, 1961 / John Fontana, 2020

Durant els anys setanta, sis dels dotze 
fills d’en Don i la Mimi Galvin van ser 
diagnosticats amb esquizofrènia. La vida 
de somni americà que havien construït  
es va ensorrar sense previ avís per donar 
pas a un futur marcat pels abusos, la 
violència i la vergonya social. Robert 
Kolker ens explica la història de tots els 
membres d’aquesta família, del seu amor  
i esperança, i repassa de manera brillant  
el llegat científic incalculable que han 
deixat i que ha permès entendre i avançar 
en el tractament i l’explicació d’aquesta 
malaltia a les futures generacions.

Els nois de Hidden Valley Road és un text 
sensible i impactant que es llegeix amb la 
fluïdesa de les millors novel·les.

Traducció de Marc Rubió 
Agost del 2022 
14 × 21  

Rústica  
536 pàgines 
978-84-19332-00-4 

Preu: 23,90 euros 
Astrolabi, 10 
Disponible en e-book

«La maledicció dels 
Galvin és material  
de tragèdia grega.» 
The New York Times



EDICIONS DEL PERISCOPI

Distribueix: UDL

Adreça: c/ Veneçuela, 17
08019 Barcelona

Telèfon: 932 262 764
Fax: 932 262 755

Web: www.udllibros.com
Correu: info@udllibros.com

info@periscopi.cat 
Web: www.periscopi.cat 

Facebook: www.facebook.com/Periscopi
Twitter: twitter.com/Ed_Periscopi

Instagram: @edicions_del_periscopi

Edicions del Periscopi no seria possible 
sense els autors, els traductors, els prolo-
guistes, els epilogistes, els correctors, els  
lectors editorials, el dissenyador i ma que - 
tista, els estudiants en pràctiques, els edi-
tors, la cap de premsa, els il·lus tradors, els 
fotògrafs, els impressors, els agents lite-
raris, els treballadors de la distribuïdora 
UDL, tots els llibreters que ens acompa-

nyen en aquest viatge i, finalment, 
tots vosaltres, lectors!


