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Després de la Primera Guerra Mundial, 
Trieste deixa de pertànyer a l’Imperi 
austrohongarès i passa a ser annexada a 
Itàlia, i ben aviat és sotmesa a la virulència 
del feixisme més bel·ligerant. Aquest recull 
ens mostra, des de la perspectiva d’un 
nen, com la cultura eslovena, injustament 
anorreada, va saber contrarestar la  
pressió assimiladora.

A través de la seva experiència, Boris 
Pahor, l’últim gran supervivent dels camps 
nazis, narra un dels episodis més oblidats 
de la història contemporània, alhora que 
fa una declaració d’amor a la geografia, 
humana i física, d’aquesta ciutat del 
Mediterrani.

Boris Pahor (Trieste, 26 d’agost del 1913) és l’últim 
gran supervivent dels camps nazis. Va néixer a Trieste 
quan aquesta ciutat encara formava part de l’Imperi 
austrohongarès, i va viure en primera persona l’auge 
del feixisme italià. Quan tenia set anys va veure com els 

feixistes cremaven la casa de cultura eslovena, fet que el 
marcaria per sempre. Va ser perseguit pel règim de Mussolini 

pel fet de pertànyer a la minoria eslovena, i per Hitler, per la seva militància 
antifeixista, fins que el van delatar i va ser detingut per la Gestapo, que el va 
enviar al camp de Dachau, primer, i posteriorment als camps de Struthof-
Natzweiler, altra vegada Dachau, Mittelbau-Do ra, Harzungen i Bergen-
Belsen. Pahor és un exemple vivent d’integritat moral i un dels humanistes 
més importants d’Europa. La seva vasta obra és un al·legat contra els 
totalitarismes i un cant a la llibertat.

L’obra de Pahor és 
un al·legat contra els 
totalitarismes i un 
cant a la llibertat

Altres Periscopis

Bo
ri

s 
Pa

ho
r

L
a 

p
ir

a 
al

 p
or

t Després de la Primera Guerra Mundial, Trieste 
deixa de pertànyer a l’Imperi austrohongarès 
i passa a ser annexada a Itàlia, i ben aviat 
és sotmesa a la virulència del feixisme més 
bel·ligerant. Aquest recull ens mostra, des de  
la perspectiva d’un nen, com la cultura eslovena, 
injustament anorreada, va saber contrarestar  
la pressió assimiladora.

L’obra de Pahor és un al·legat  
contra els totalitarismes i un cant  
a la llibertat 

A través de la seva experiència, Boris Pahor, 
l’últim gran supervivent dels camps nazis,  
narra un dels episodis més oblidats de la història 
contemporània, alhora que fa una declaració 
d’amor a la geografia, humana i física,  
d’aquesta ciutat del Mediterrani.

Selecció, traducció i pròleg de Simona Škrabec

La pira  
al port

Boris Pahor

Narracions

I S B N  978-84-17339-50-0

QualityLand 
de Marc-Uwe Kling

Atrapa la llebre 
de Lana Bastašić

Els nois de la Nickel 
de Colson Whitehead

No diguis res 
de Patrick Radden Keefe

Dolça introducció al caos 
de Marta Orriols

La drecera 
de Miquel Martín i Serra

Aigua dolça 
d’Akwaeke Emezi

A l’horitzó 
d’Hernán Díaz

EDICIONS  
DEL PERISCOPI

La pira al port 
Narracions
de Boris Pahor

Selecció, traducció i pròleg 
de Simona Škrabec 
Octubre del 2020 

Rústica  
288 pàgines  
978-84-17339-50-0 
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Marta Orriols

Dolça  
introducció 
al caos
Què passa en una relació amorosa, estable 
però encara relativament jove, quan un dels 
dos pren una decisió unilateral que afecta 
directament el futur de la parella? Quan la 
Marta li comunica al Dani que no vol ser mare, 
s’obre entre els dos una esquerda que els por-
tarà a orbitar per uns llimbs plens de dubtes i in-
decisions que els impulsaran a repensar-se com a 
individus i com a parella.

De l’autora d’Aprendre a parlar  
amb les plantes, Premi Òmnium a  
la Millor Novel·la de l’Any 2018 

Aquesta novel·la és una invitació a nedar pel mar 
de contradiccions en què es converteix la possi-
bilitat de ser pares. Una anàlisi íntima al voltant 
de la voluntat, l’instint, la llibertat i les estructu-
res socials. Marta Orriols ens ofereix una història 
propera i plena d’arestes sensibles on torna a des-
plegar la seva habilitat narrativa per descriure les 
emocions i pulsions més íntimes.

ISBN 978-84-17339-49-4I S B N  978-84-17339-49-4

Marta Orriols Balaguer (Sabadell, 1975), historiadora de l’art 
de formació, viu i treballa a Barcelona. És autora del blog No 
puc dormir, treballa ocasionalment com a lectora editorial 
i ha participat en l’edició del llibre Objeto de amor, d’Edna 
O’Brien (Lumen, 2018). Col·labora en diversos mitjans 

culturals. Amb el seu primer llibre, Anatomia de les distàncies 
curtes (Periscopi, 2016), va aconseguir un èxit notable de 

crítica i públic, i amb la seva primera novel·la, Aprendre a parlar amb les plantes 
(Periscopi, 2018) va aconseguir el premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any 
2018 i va convertir-se en un dels títols més venuts de l’any. 

Què passa en una relació amorosa, estable 
però encara relativament jove, quan un dels 
dos pren una decisió unilateral que afecta 
directament el futur de la parella? Quan la 
Marta li comunica al Dani que no vol ser 
mare, s’obre entre els dos una esquerda que 
els portarà a orbitar per uns llimbs plens de 
dubtes i indecisions que els impulsaran a 
repensar-se com a individus i com a parella.

Aquesta novel·la és una invitació a nedar pel 
mar de contradiccions en què es converteix 
la possibilitat de ser pares. Una anàlisi íntima 
al voltant de la voluntat, l’instint, la llibertat 
i les estructures socials. Marta Orriols ens 
ofereix una història propera i plena d’arestes 
sensibles on torna a des plegar la seva 
habilitat narrativa per descriure les emocions 
i pulsions més íntimes.

Dolça introducció al caos
de Marta Orriols

Anatomia de les  
distàncies curtes (pàg. 32)

Aprendre a parlar amb 
les plantes (pàg. 29)

De la mateixa autora

Octubre del 2020 
Rústica  

256 pàgines  
978-84-17339-49-4 

Escafandre, 14
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Trad. de Ricard Gil  
Setembre del 2020 
Rústica  
574 pàgines  
978-84-17339-47-0 

Preu: 22,90 euros   
Astrolabi, 6

El desembre del 1972, a Belfast, uns homes 
amb passamuntanyes es van emportar Jean 
Mc Conville de casa seva. No la van tornar 
a veure. Tenia trenta-vuit anys i era mare 
de deu fills. Aquest és només un dels molts 
episodis ocorreguts durant el conflicte que 
es coneix com els Troubles.

Aquest llibre sobre el conflicte nord-
irlandès i les seves repercussions utilitza el 
cas McConville com a punt de partida per 
mostrar una societat devastada. La violència 
brutal no només va deixar marca en 
persones com els fills de McConville, sinó 
també en membres de l’IRA ressentits per 
una pau que estava lluny d’aconseguir una 
Irlanda unida, i els va obligar a plantejar-se 
si les morts que havien provocat no eren 
sinó mers assassinats.

Patrick Radden Keefe és redactor de The New Yorker i 
autor de The Snakehead i Chatter. Ha escrit per a The 
New York Times Magazine, Slate i The New York Review of 
Books, entre altres publicacions. L’any 2014 va obtenir 
el National Magazine Award d’article de fons per l’article 

«A Loaded Gun», i els anys 2015 i 2016 va ser finalista del 
National Magazine Award de reportatge. Ha rebut diverses 

beques, entre d’altres de la New America Foundation i de la fundació 
Guggenheim. No diguis res va guanyar el premi Orwell de no ficció política 
2019 i va ser considerat un dels millors llibres de l’any i, entre els de no 
ficció, un dels millors de la dècada.

«El millor llibre sobre 
Irlanda del Nord que 
he llegit mai.» John 
Banville 
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Una història real de violència i  
memòria a Irlanda del Nord
de Patrick Radden Keefe
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Colson Whitehead, escriptor i professor universitari, va 
néixer el 1969 i ha crescut a Manhattan. Autor de diverses 
obres de ficció i assaig, va revolucionar l’escena literària 
estatunidenca amb El ferrocarril subterrani (Periscopi, 
2017), una obra amb la qual va obtenir els prestigiosos 

National Book Award 2016 i el premi Pulitzer d’obres de 
ficció 2017. Això l’ha catapultat directament a l’exclusiva llista 

dels autors que han guanyat alhora aquests premis i entre els quals es troben 
noms com William Faulkner, John Updike i Annie Proulx. Els seus articles, 
ressenyes i escrits han aparegut en nombroses capçaleres com The New York 
Times i les revistes The New Yorker, New York Magazine, Harper’s i Granta.

«Whitehead és  
un escriptor amb un 
talent descomunal, 
més versàtil que cap 
altre novel·lista nord-
americà en actiu.» 
George Saunders 

L’Elwood ha crescut a la Florida dels 
anys seixanta i està a punt de començar 
els estudis universitaris. Seriós, educat i 
treballador, somia participar en l’incipient 
moviment pels drets civils, fins que un 
error innocent el condemna a ingressar 
en un reformatori juvenil anomenat 
Acadèmia Nickel, on descobrirà que per 
a un noi negre n’hi ha prou amb un petit 
error per destruir tota opció de futur. 

Els nois de la Nickel, que recrea la  
història real dels assassinats i abusos que 
van patir desenes de nens i adolescents 
afroamericans, s’endinsa en un dels 
episodis més foscos i violents del sistema 
educatiu dels Estats Units. Whitehead 
analitza la violència racial i els crims d’odi, 
la indiferència social, la deshumanització  
i la imposició de l’oblit en un text 
impactant i necessari.

Els nois de la Nickel 
de Colson Whitehead
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Traducció de Laia Font  
Setembre del 2020 
Rústica  

245 pàgines  
978-84-17339-46-3  
Preu: 19,90 euros 

Antípoda, 48
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Miquel Martín i Serra (Begur, 1969) és escriptor i 
llicenciat en filosofia. Ha publicat les novel·les El riu encès 
(El Cep i la Nansa, 2017), Dictadors de butxaca (premi 
Maspons i Safont 2007), Cabells de Medusa (CCG, 
2007) i L’estratègia de la gallina (finalista del premi 

Ramon Llull, Columna, 2001), a més del recull d’articles 
literaris Proses reposades (Diputació de Girona, 2017) i dels 

contes del llibre Hi ha amors que maten (Columna, 1996). També és autor  
de Llegendes de mar de la Costa Brava (Sidillà, 2012) i Llegendes de nit (Sidillà, 
2019), així com de diversos estudis i treballs sobre literatura, especialment 
sobre Joan Vinyoli. 

«Miquel Martín és 
un dels secrets més 
ben guardats de la 
literatura catalana 
contemporània.» 
Salvador Macip

El narrador d’aquesta història, tot just 
sortit de la infantesa, viu en un petit 
poble de l’Empordà amb els seus pares, 
que fan de masovers al xalet d’una família 
benestant. Fascinat, observa la vida dels 
senyors i els seus fills, que habiten un 
món inaccessible i cada vegada més 
contradictori per a ell. Amb el pas dels  
dies i les estacions, replegarà la seva mirada 
sobre l’entorn que el veu créixer i que 
sembla perillar cada cop més, amenaçat  
per un nou model de vida.

La drecera ens descriu un paisatge físic i 
humà desaparegut, víctima de la pressió 
urbanística. Miquel Martín i Serra 
reivindica, amb un llenguatge ric i molt 
lligat al territori, les arrels d’un poble situat 
entre la terra i el mar i ens ofereix, amb una 
delicadesa fora del comú, un relat exquisit i 
subtil sobre el trànsit a la vida adulta.

La drecera 
de Miquel Martín i Serra
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Epíleg de Josep M. Fonalleras 
Juny del 2020 
Rústica  

160 pàgines  
978-84-17339-45-6 
Preu: 17 euros 

Escafandre, 13 5a  edició
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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: el Zija Dizdarević 
de Bòsnia (2010 i 2011), el del jurat del festival Carver:  

Where I’m Calling From de Montenegro (2010), el del festival Zrenjanin de  
Sèrbia (2010); 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). Ha publicat 
relats, contes infantils i poesia. Atrapa la llebre, la seva primera novel·la, 
traduïda a nou llengües, ha estat finalista del premi NIN, el més prestigiós de 
les lletres exiugoslaves. Col·labora en diverses revistes literàries dels Balcans.  
És cofundadora de l’Escola Bloom de Barcelona i coeditora de la revista 
Carn de Cap. Ha viscut a Barcelona i Belgrad.

Lana Bastašić

ISBN 978-84-17339-33-3

ISBN 978-84-17339-33-3

I S B N  978-84-17339-33-3

Atrapa 
la llebre

Després de dotze anys sense saber res l’una  
de l’altra, la Sara, que ha emigrat a Dublín  
i viu allunyada dels fantasmes del passat, rep 
una trucada de la Lejla, que li demana que torni 
a Bòsnia i l’acompanyi a buscar el seu germà, 
desaparegut durant la guerra. Juntes aniran amb 
cotxe de Mostar a Viena en un viatge que, més 
que un retrobament inofensiu entre dues velles 
amigues, serà un camí a un cor de les tenebres 
profundament balcanitzat.  

«Lewis Carroll i Elena Ferrante  
en un País de les Meravelles  
balcanitzat.» Jasmina Vrbavac

Aquesta road trip literària és una novel·la brillant 
i devastadora que, amb un llenguatge subtil i 
autèntic, retrata la relació complicada entre dos 
personatges inoblidables i ens mostra, sense 
por dels tabús, com els traumes dels conflictes 
ressonen al llarg dels anys.

Traducció de Pau Sanchis Ferrer

Atrapa la llebre 
de Lana Bastašić

Després de dotze anys sense saber res 
l’una de l’altra, la Sara, que ha emigrat a 
Dublín i viu allunyada dels fantasmes del 
passat, rep una trucada de la Lejla, que li 
demana que torni a Bòsnia i l’acompanyi 
a buscar el seu germà, desaparegut durant 
la guerra. Juntes aniran amb cotxe de 
Mostar a Viena en un viatge que, més 
que un retrobament inofensiu entre dues 
velles amigues, serà un camí a un cor de les 
tenebres profundament balcanitzat. 

Aquesta road trip literària és una  
novel·la brillant i devastadora que, amb  
un llenguatge subtil i autèntic, retrata  
la relació complicada entre dos personatges 
inoblidables i ens mostra, sense por  
dels tabús, com els traumes dels conflictes 
ressonen al llarg dels anys.

Trad. de Pau Sanchis Ferrer  
Març del 2020 
Rústica
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«Lewis Carroll i 
Elena Ferrante en un 
País de les Meravelles 
balcanitzat.»  
Jasmina Vrbavac

210 pàgines  
978-84-17339-33-3 
Preu: 19 euros 

Antípoda, 46 5a  edició
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Akwaeke Emezi (Umuahia, Nigèria, 1987), d’origen igbo 
i tàmil, es dedica a escriure i al videoart. La seva primera 
novel·la, Aigua dolça, va ser finalista de diversos guardons  
(a la primera novel·la que concedeix el Center for Fiction, el 
PEN/Hemingway, el Young Lions Fiction, l’Edmund White 

a la primera novel·la, el Lambda, l’Andrew Carnegie Medal a 
l’excel·lència literària, el Wellcome, l’Aspen Words), així com 

del Woman’s Prize for Fiction, que per primera vegada incloïa una persona de 
gènere no-binari entre els seleccionats. The New Yorker, NPR, Chicago Public 
Library i BuzzFeed, entre d’altres, van considerar Aigua dolça com un dels llibres 
de l’any. El 2018 va rebre el premi 5 under 35 de la National Book Foundation, 
que reconeix els cinc millors escriptors de menys de trenta-cinc anys.

ISBN 978-84-17339-32-6I S B N  978-84-17339-32-6

L’Ada és una noia nigeriana amb un caràcter 
turbulent i volàtil que emigra als Estats Units per 
estudiar. Sembla una noia com les altres, però la 
seva ment està poblada per presències fosques 
i ancestrals que conviuen amb ella des que va 
arribar a aquest món. Després d’una experiència 
sexual traumàtica, aquests individus cristal·litzen  
i s’apoderen de la seva voluntat. 

«Un dels debuts més impactants  
que he llegit mai.» Taiye Selasi  

Narrada per les identitats alternatives que  
poblen la ment de l’Ada i basada en l’experiència 
real de la mateixa autora, Aigua dolça explora el  
trastorn de personalitat a través de la figura 
mitològica dels nens esperit. Inquietant, 
commovedora i poderosa, Emezi ens regala  
una evocació penetrant sobre l’estret vincle  
entre cultura i identitat. Amb una energia  
ferotge i una escriptura elegant i sinuosa, 
proclama l’arribada d’una veu literària nova, 
atrevida i salvatge.

Traducció d’Albert Torrescasana

Aigua 
dolça

Akwaeke Emezi

Aigua dolça 
d’Akwaeke Emezi

L’Ada és una noia nigeriana amb un 
caràcter turbulent i volàtil que emigra  
als Estats Units per estudiar. Sembla  
una noia com les altres, però la seva ment 
està poblada per presències fosques i 
ancestrals que conviuen amb ella des que 
va arribar a aquest món. Després d’una 
experiència sexual traumàtica, aquests 
individus cristal·litzen i s’apoderen  
de la seva voluntat. 

Narrada per les identitats alternatives 
que poblen la ment de l’Ada, Aigua dolça 
explora el trastorn de personalitat a través 
de la figura mitològica dels nens esperit. 
Inquietant, commovedora i poderosa, 
Emezi ens regala una evocació penetrant 
sobre l’estret vincle entre cultura i identitat. 
Amb una energia ferotge i una escriptura 
elegant i sinuosa, proclama l’arribada d’una 
veu literària nova, atrevida i salvatge.
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«Un dels debuts  
més impactants que 
he llegit mai.»  
Taiye Selasi 

Trad. d’Albert Torrescasana  
Febrer del 2020 
Rústica  

256 pàgines  
978-84-17339-32-6 
Preu: 19 euros   

Antípoda, 45
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Hernán Díaz, escriptor i editor, va néixer el 1973 a  
Buenos Aires, va créixer a Suècia, va estudiar a Londres 
i ara viu a Brooklyn, Nova York. És l’editor de la Revista 
Hispánica Moderna i el director adjunt de l’Institut 
Hispànic de la Universitat de Colúmbia. A l’horitzó, la seva 

primera novel·la, tra duïda a dotze llengües, ha guanyat el 
premi internacional William Saroyan, va ser finalista del premi 

Pulitzer 2018 i del premi PEN/Faulkner, i Publishers Weekly la va incloure 
entre els deu millors llibres del 2017. També va obtenir el premi del jurat  
del Festival d’Amèrica de París i el premi Noves Veus Americanes,  
entre d’altres.

«Un meteorit en la 
literatura americana.»  
Il Giornale

I S B N  978-84-17339-31-9

A principis del segle xix, dos joves suecs,  
en Håkan i el seu germà, decideixen emigrar  
a Nova York. Durant una escala del viatge, en  
Håkan s’equivoca i puja a un vaixell que el porta 
a San Francisco. Sol, desemparat, sense ni un 
cèntim ni parlar anglès, l’únic que sap és que  
ha d’anar cap a l’est. Al llarg de la ruta a través  
de les grans extensions del territori nord-americà, 
es creuarà amb buscadors d’or, indis, estafadors, 
naturalistes, fanàtics religiosos i bandits.  
La seva estatura imponent i les seves proeses 
l’acabaran convertint en un ésser llegendari  
que experimentarà el desig, l’avarícia, l’amor  
i la traïció en totes les seves formes.

«Un meteorit en la literatura 
americana.» Il Giornale 

Amb aquest western —que és, alhora, un 
antiwestern—, Díaz desafia les convencions  
i els estereotips i ens regala un retrat radical  
del desarrelament. Un relat emotiu que és alhora 
una profunda evocació de l’aïllament, una 
novel·la de supervivència i una història sobre la 
devastació que va acompanyar el somni americà.

Traducció de Josefina Caball

Hernán Díaz

A l’horitzó

A principis del segle xix, dos joves suecs, 
en Håkan i el seu germà, decideixen 
emigrar a Nova York. Durant una escala 
del viatge, en Håkan s’equivoca i puja a 
un vaixell que el porta a San Francisco. 
Sol, desemparat, sense ni un cèntim ni 
parlar anglès, l’únic que sap és que ha 
d’anar cap a l’est. Al llarg de la ruta a 
través de les grans extensions del territori 
nord-americà, es creuarà amb buscadors 
d’or, indis, estafadors, naturalistes, fanàtics 
religiosos i bandits. La seva estatura 
imponent i les seves proeses l’acabaran 
convertint en un ésser llegendari.

Amb aquest western —que és, alhora, un 
antiwestern—, Díaz desafia les convencions 
i els estereotips i ens regala un retrat radical 
del desarrelament. Un relat emotiu que és 
alhora una profunda evocació de l’aïllament, 
una història sobre la devastació que va 
acompanyar el somni americà.

A l’horitzó 
d’Hernán Díaz
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Traducció de Josefina Caball 
Febrer del 2020 
Rústica  

336 pàgines  
978-84-17339-31-9  
Preu: 19,90 euros 

Antípoda, 44 2a  edició
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Sally Rooney (County Mayo, Irlanda, 1991) va estudiar anglès 
al Trinity College de Dublín i té un màster de literatura 
nord-americana. Rooney va ser escollida l’any 2017  
per The Observer (The Guardian) com un dels talents més 
prometedors del moment. Gent normal, la seva segona 

novel·la, va ser el llibre més elogiat de l’any per la crítica del 
Regne Unit segons The Bookseller, i el 2018 va obtenir el premi 

a millor novel·la irlandesa del 2018 i el Costa Book Award 2018.

«Per què no poden 
ser tots els llibres 
així?» The Cut

En Connell i la Marianne han crescut  
al mateix poble de l’interior d’Irlanda,  
però en realitat provenen de dos mons  
molt diferents. La Marianne és una  
noia orgullosa, inadaptada i solitària.  
En Connell és un dels nois més populars 
de l’institut. També és el fill de la dona de 
fer feines de la mansió on viu la Marianne. 
Quan, tot i les diferències socials, sorgeix 
entre ells una connexió especial, provaran 
de mantenir-la oculta.

Gent normal és una història delicada 
sobre com una persona pot transformar 
la vida d’una altra. És també una novel·la 
contundent sobre la incomunicació, sobre 
com ens sentim, sobre com necessitem  
els altres per ser qui som i, sobretot, quines 
relacions de poder i domini s’estableixen 
dins les relacions amoroses. És irònica  
i seductora, perspicaç i atrevida.

Marc-Uwe Kling (Stuttgart, 1982) és cantant, actor i 
escriptor. Ha estudiat filosofia i ciències teatrals a la 
Universitat Lliure de Berlín. Amb la seva Trilogia del 
Cangur (Die Känguru-Chroniken, Das Känguru-Manifest  
i Die Känguru-Offenbarung) s’ha convertit en un autor  

molt popular a Alemanya i ha obtingut el premi de la  
Ràdio, el premi del Cabaret i el premi Audiobook. L’any 2018 

va obtenir el premi a la millor novel·la de ciència-ficció per QualityLand.

«Tan intel·ligent  
i tan mordaç que 
has de riure per no 
plorar.» Rob Hart

Aquesta hilarant distopia hipercapitalista 
se situa a QualityLand, on la feina, 
l’oci i les relacions estan optimitzades 
per algoritmes. En Peter Aturat és un 
desballestador considerat de baix nivell 
social que no s’atreveix a destruir les 
màquines defectuoses i, sense voler, es 
converteix en el líder d’un grup de robots 
inadaptats que amaga sota el seu taller.  
El dia que rep un paquet de TheShop que 
no només no havia demanat (cosa que no 
és estranya, perquè l’empresa d’enviaments 
a domicili més popular del món s’anticipa 
als desitjos dels usuaris) sinó que, 
sorprenentment, no vol, decideix tornar-lo, 
malgrat les conseqüències que pot tenir.  
Si ho aconsegueix, demostrarà que 
l’algoritme es pot equivocar, cosa  
que posaria en qüestió els fonaments  
sobre els quals se sustenta el sistema.

Gent normal 
de Sally Rooney

QualityLand 
de Marc-Uwe Kling
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Traducció d’Ernest Riera 
Octubre del 2019 
Rústica  

304 pàgines  
978-84-17339-27-2 
Preu: 19,90 euros 

Antípoda, 40 Traducció de Ramon Farrés 
Març del 2020 
Rústica  

400 pàgines  
978-84-17339-34-0 
Preu: 21 euros 

Antípoda, 47

2a  edició
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Manuel Baixauli (Sueca, 1963) estudia pintura a la  
Facultat de Belles Arts de València. Als trenta anys 
comença a escriure. Espiral (Columna, 1998), primer  
llibre que publica, és un recull de contes brevíssims on 
plasma les obsessions —la fugacitat de tot, la mort,  

l’oblit—, que ja eren presents en la seua pintura i que es 
reflectiran, també, en les obres posteriors. El segueixen les 

novel·les Verso (Bromera, 2001) i L’home manuscrit (Proa/Moll, 2007). 
Aquesta última rep una acollida inusual per part de la crítica, amb sis premis,  
i esdevé, tot i la seua complexitat, un èxit de vendes. 

2a  edició
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Quan Mateu, un pintor en hores baixes, 
rep l’encàrrec d’il·lustrar els textos d’un 
escriptor anomenat Crisòstom, accepta 
sense pensar-s’ho dues vegades. Però qui 
és, realment, Crisòstom? Per què no ha 
transcendit, la seva obra? A poc a poc, 
Mateu descobrirà un personatge humil 
però fascinant, un geni desconegut, i se 
submergirà en un món insòlit, ple de 
miralls i poblat per individus solitaris  
i esquius. 

Imaginativa, enginyosa i enlluernadora, 
Ignot és una novel·la que gira al voltant  
de la necessitat de crear, de les expectatives 
i de la frustració. Manuel Baixauli, un  
dels autors més singulars de les nostres 
lletres, ens ofereix una veu literària única  
i una demostració de capacitat narrativa  
de primer ordre. 

Ignot 
de Manuel Baixauli

Nominat al Premi 
Llibreter 2020 

ISBN 978-84-944409-1-5

Ningú no  
ens espera
2016 | Rústica  
320 pàgines  
ISBN: 978-84-944409-1-5  
19 euros | Astrolabi, 2

Del mateix autor

A Ningú no ens espera 
hi ha humor, cabreig, 
apologia de l’art d’alta 
volada, alguna idea fixa i 
no poques contradiccions.  
Un disseny fet a 
consciència per un dels 
escriptors més singulars 
d’avui dia.

Gener del 2020 
Rústica 

256 pàgines  
978-84-17339-30-2 
Preu: 18 euros 

Escafandre, 125a  edició
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El 1816 Mary Shelley escriu un relat 
sobre la creació d’una forma de vida no 
biològica, sobre els límits de la raó i sobre 
allò que considerem humà. Anys després, a 
la Gran Bretanya post-Brexit, Ry Shelley, 
un jove transgènere, s’endinsa al món de 
la intel·ligència artificial i s’enamora d’en 
Victor Stein, un professor que lidera el 
debat públic al voltant de noves formes 
d’existència.

Frankissstein ens parla dels cossos 
que habitem i dels que desitgem. Ens 
suggereix que el futur no és només a 
les mans de científics arrogants, sinó 
que també és terreny adobat per a 
retrògrads oportunistes. Aquesta novel·la, 
que qüestiona el gènere, el llenguatge, 
la sexualitat i els límits de la llibertat 
individual, és audaç, divertida, furiosa  
i, sobretot, clarivident.

La passió
Traducció de Dolors Udina 
2019 | Rústica  
208 pàgines 
978-84-17339-20-3  
Preu: 17,50 euros 
Antípoda, 34

De la mateixa autora

Enginyosa, provocadora i 
amb una prosa encisadora, 
Winterson ens ofereix una 
oda a l’hedonisme, a amors 
de diverses menes i a les 
turbulències emocionals 
que generen les passions, 
on l’inimaginable 
aconsegueix fer-se real. 
La passió és la novel·la 
més lloada de Jeanette 
Winterson, un clàssic 
modern que confirma 
l’autora com una de les 
millors escriptores  
de l’actualitat.

Jeanette Winterson (Manchester, 1959) és llicenciada en 
literatura. Filla adoptiva d’una parella evangèlica, va rebre 
una educació religiosa i va començar a escriure sermons 
als sis anys. Als setze se’n va anar de casa després de dir a 
la seva mare que s’havia enamorat d’una dona. Considerada 

una de les millors autores angleses del segle xxi, Winterson, 
que a més és poeta i dramaturga, compagina la literatura amb 

el periodisme. El leitmotiv de la seva obra explora els límits de la fisicitat i la 
imaginació, les qüestions de gènere i les múltiples identitats sexuals.

«Una història  
d’amor radical  
i contemporània, 
d’una de les 
escriptores en actiu 
amb més talent.»  
The New York Times
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2a  edicióFrankissstein 
Una història d’amor
de Jeanette Winterson

Traducció de Dolors Udina  
Novembre del 2019 
Rústica | 368 pàgines  
978-84-17339-29-6  
Preu: 19,90 euros 
Antípoda, 43

ISBN 978-84-17339-20-3

2a  edició
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«Pura genialitat.» 
The Guardian

L’Esther Greenwood és brillant, bonica i té 
talent. Quan obté una beca que li permetrà 
treballar com a redactora en una revista de 
moda a la Nova York de 1953 tot sembla 
indicar que finalment deixarà enrere el seu 
petit poble natal i complirà el seu somni 
de convertir-se en escriptora. Però entre 
festes, còctels i esdeveniments socials, 
començarà a perdre el control de la seva 
vida i a enfonsar-se, potser per darrer cop. 
En aquesta lloada i imperible obra mestra, 
Sylvia Plath mostra el col·lapse de l’Esther 
amb tanta intensitat que esdevé palpable  
i real, fins i tot racional. 

La prosa de Plath, suggeridora, 
profundament simbòlica i amb especial 
sensibilitat pels detalls, mostra l’imaginari 
d’una ment brillant atrapada en la lluita 
contra els convencionalismes socials i la 
malaltia mental. La campana de vidre és 
una profunda exploració dels racons més 
foscos i punyents de l’ànima humana 
que s’ha convertit en un clàssic modern 
imprescindible.

Sylvia Plath (1932-1963) va néixer a Boston, Massachusetts. 
Reconeguda com una de les principals poetes confessionals 
del segle xx, és autora d’obres de poesia i de narrativa, 
principalment. L’any 1960 va publicar The Colossus and 

other poems, i tres anys després, pocs mesos abans de morir, 
la seva única novel·la, La campana de vidre (Periscopi, 2019), 

fortament autobiogràfica i signada amb el pseudònim de Victoria 
Lucas. La prosa de Plath, suggeridora, profundament simbòlica i amb especial 
sensibilitat pels detalls, mostra l’imaginari d’una ment brillant atrapada en la 
lluita contra els convencionalismes socials i el fantasma de la depressió.  

Un relat inèdit 
descobert recentment 
que obre una nova 
perspectiva de com 
i per què seguim 
llegint Sylvia Plath. 

Empesa pels seus pares, la Mary Ventura 
viatja en un tren de luxe, gegant i misteriós. 
Allà coneix una dona que l’aconsellarà 
mentre travessen els camps de conreus i 
els túnels eterns que condueixen al novè 
regne, el territori de la negació i la voluntat 
congelada, d’on no es pot tornar.

Escrit l’any 1952, aquest conte inquietant,  
simbòlic i tenebrós s’endinsa en l’univers 
d’una ment trencada que es revolta contra 
les convencions i pren contundentment el 
control de la pròpia vida. A Mary Ventura  
i el Novè Regne, Sylvia Plath esbossa els  
trets característics de la seva escriptura i 
mostra un domini absolut de l’observació  
i la descripció dels detalls. 

La campana de vidre 
de Sylvia Plath

Mary Ventura  
i el Novè Regne 
de Sylvia Plath
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Trad. de Marta Pera Cucurell  
Epíleg de Marta Pessarrodona 
Octubre del 2019 

Rústica  
312 pàgines  
978-84-17339-28-9 

Preu: 19,50 euros 
Antípoda, 41

Trad. de Marta Pera Cucurell  
Epíleg de Míriam Cano 
Octubre del 2019 

Rústica  
64 pàgines  
978-84-17339-26-5 

Preu: 5,99 euros 
Antípoda, 42
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Christian Guay-Poliquin (Saint-Armand, Quebec, 1982) 
és un escriptor i investigador quebequès, considerat com 
una de les noves promeses de la literatura canadenca en 
llengua francesa. Amb la seva segona i última novel·la, 

El pes de la neu (Periscopi, 2019), l’any 2017 va guanyar, 
entre d’altres, el Premi del Governador General del Canadà.

«Un dels escriptors 
més prometedors del 
Quebec.» Lire Premi dels llibreters 

de Guipúscoa i  
premi Euskadi de 
Literatura 2018

En una regió boscosa i remota que ha 
quedat aïllada per una apagada elèctrica 
general i un hivern d’intenses nevades, 
un jove es recupera d’un greu accident de 
trànsit. La seva vida ha quedat a càrrec d’en 
Matthias, un home taciturn que accepta 
tenir cura d’ell a canvi d’avituallament i 
la promesa d’una plaça al primer comboi 
que sortirà cap a la ciutat. Retinguts per 
l’hivern implacable, hauran d’afrontar junts 
el fred i l’avorriment mentre la seva relació 
es mou entre la desconfiança i la necessitat 
que tenen l’un de l’altre per sobreviure. 

El pes de la neu és una exploració hipnòtica 
sobre l’aïllament i la privació, un relat 
incisiu i un himne a la resiliència que pren 
forma de thriller psicològic. L’autor ha 
escrit una novel·la premonitòria en què 
una natura revolta posa a prova la relació 
entre la voluntat de l’home i la força  
dels elements. Eider Rodriguez (Errenteria, 1977) és escriptora, periodista i 

guionista. Ha estat editora en basc de l’editorial Txalaparta 
i avui dia treballa com a professora al Departament de 
Llengua i Literatura de la Universitat del País Basc. L’any 
2018 va obtenir el premi Euskadi de literatura i el premi 

Euskadi de Plata, atorgat pels llibreters de Guipúscoa, per 
Un cor massa gran. Considerada una de les escriptores més 

impactants de les lletres basques, ha desenvolupat gran part de la seva 
carrera en aquesta llengua i actualment viu a Hendaia.

Queixals trencats a destemps, un exmarit 
a qui cal cuidar, uns veïns ressorgits de les 
flames, l’espera del retorn d’un desaparegut. 
Els personatges d’aquests relats es troben 
en aquell moment d’inflexió on sembla 
que tot està a punt d’esmicolar-se, quan la 
rutina s’ensorra i s’intensifica el diàleg entre 
l’emoció i la raó. Sense concessions ni filtres, 
l’autora observa la línia que separa l’amor del 
dolor, una frontera que determina les accions 
dels que decideixen ser fidels a ells mateixos 
encara que sigui contra la moral establerta.

Aquest volum mostra l’obra d’una autora 
descarnada que treballa amb la matèria del 
que ens fa humans i d’allò que ens allunya 
de ser-ho. Incisiva, elegant i original, 
aconsegueix sorprendre’ns a cada pàgina.

El pes de la neu 
de Christian Guay-Poliquin

Un cor massa gran 
I altres relats
d’Eider Rodriguez

3a  edició
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Trad. d’Anna Casassas Figueras 
Setembre del 2019 
Rústica  

256 pàgines  
978-84-17339-25-8 
Preu: 18,50 euros 

Antípoda, 39

Trad. de Pau Joan Hernàndez 
Setembre del 2019 
Rústica  

336 pàgines  
978-84-17339-24-1 
Preu: 19 euros 

Antípoda, 38
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David Foster Wallace (Ithaca, Nova York, 1962 - Califòrnia, 
2008) és considerat, encara avui, el novel·lista més 
important de les darreres dècades, el millor cronista del 
malestar dels Estats Units i una de les veus més crítiques 
i insatisfetes amb l’actual sistema polític i social. Punta 

de llança d’una generació literària convençuda que la 
circumstància vital del nostre temps no es pot explorar des  

de l’estètica decadent del realisme, l’obra de Wallace suposa una nova forma 
d’entendre la literatura que destaca per la força incendiària del llenguatge  
i la radicalitat dels seus plantejaments.

Amb la ironia corrosiva que identifica la 
seva literatura, David Foster Wallace explora 
l’entorn més immediat i s’embarca en un 
creuer de luxe, es passeja per una fira de 
llamàntols i segueix la campanya electoral 
McCain2000 per desconstruir els aspectes 
aparentment més marginals de la cultura 
popular i mostrar l’exuberància de la societat 
de consum. Aquest recull ens mostra el 
Wallace més incisiu, sempre disposat a evitar 
el tòpic i capgirar la normalitat aparent.

He ballat (breument) la conga ofereix per 
primera vegada en català un recull dels 
millors articles i reportatges wal·lacians, 
i constitueix una porta d’entrada 
indispensable a l’univers crític de l’autor.

He ballat (breument) la conga 
Antologia d’articles
de David Foster Wallace IS
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L’aigua és això (pàg. 35)

Antologia de contes  
(pàg. 34)

L’escombra del sistema 
(pàg. 37)

Del mateix autor

Selecció, pròleg i traducció 
de Ferran Ràfols Gesa  
Maig del 2019 

Rústica  
464 pàgines  
978-84-17339-22-7 

Preu: 19,50 euros 
Antípoda, 36



David Vann (Alaska, 1966) és indiscutiblement una de 
les veus més brillants de la narrativa nord-americana 
contemporània. La seva obra s’ha traduït a vint-i-tres 
llengües i ha estat guardonada amb diversos premis 
literaris, entre els quals el Llibreter 2011 i el Médicis 2010 a 

la millor novel·la estrangera per Sukkwan Island (Empúries,  
2010), un llibre colpidor que forma part de la sèrie Legend of  

a Suicide. Les seves novel·les destaquen la brutalitat i la violència implícita  
en les relacions humanes.

Negra la brisa lluent ens transporta a bord  
del vaixell Argo en una travessia brutal  
pel mar Negre per oferir-nos una oda 
lírica a la ràbia i a la llibertat d’una de les 
figures més dures i monstruoses que ens ha 
arribat del món clàssic, Medea, que viatja 
amb Jàson, els argonautes i el velló d’or. 
Amb una prosa poètica i elèctrica, Vann 
ens mostra el costat més íntim i visceral 
d’aquesta princesa i sacerdotessa ferotge 
perseguida per la tragèdia.

Aquesta és una novel·la que explora 
el desig de llibertat, la lleialtat i la 
immortalitat. David Vann ens ofereix 
l’oportunitat de descobrir les emocions  
que s’amaguen darrere dels actes despietats 
de Medea, una visió revolucionària, 
atmosfèrica i fascinant d’un mite  
femení primordial. 

Negra la brisa lluent 
de David Vann
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L’aquari (pàg. 27)

Del mateix autor

Traducció de Yannick Garcia 
Juny del 2019 
Rústica  

288 pàgines  
978-84-17339-23-4 
Preu: 19 euros 

Antípoda, 37
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FONS

Benedicció de Kent Haruf
Traducció de Marta Pera 
 Antípoda, 35    Segona edició  | 2019 | Rústica | 352 pàgines | ISBN: 978-84-17339-21-0 | 18,90 euros

La passió de Jeanette Winterson
Traducció de Dolors Udina
 Antípoda, 34    Segona edició  | 2019 | Rústica | 208 pàgines | ISBN: 978-84-17339-20-3 | 17,50 euros

Serem Atlàntida de Joan Benesiu
Premi Ciutat de Barcelona de literatura en llengua catalana 2019
 Escafandre, 11    Segona edició  | 2019 | Rústica | 352 pàgines | ISBN: 978-84-17339-19-7 | 19 euros

La societat dels somiadors involuntaris  
de José Eduardo Agualusa
Traducció de Pere Comellas
 Antípoda, 33   | 2019 | Rústica | 304 pàgines | ISBN: 978-84-17339-18-0 | 18,50 euros

Terra somnàmbula de Mia Couto
Traducció de Pere Comellas 
 Antípoda, 32    Segona edició  | 2018 | Rústica | 264 pàgines | ISBN: 978-84-17339-13-5 | 18,50 euros

Les nostres riqueses. Una llibreria a Alger  
de Kaouther Adimi
Menció especial del premi Llibreter d’altres literatures 2019 | Traducció d’Anna Casassas
 Antípoda, 31    Tercera edició  | 2018 | Rústica | 192 pàgines | ISBN: 978-84-17339-14-2 | 18,50 euros

Aprendre a parlar amb les plantes de Marta Orriols
Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any 2019
 Escafandre, 10    Vuitena edició  | 2018 | Rústica | 256 pàgines | ISBN: 978-84-17339-11-1 | 17,50 euros

L’ala esquerra. Encegador I de Mircea Cărtărescu
Traducció d’Antònia Escandell
 Antípoda, 30  | 2019 | Rústica | 480 pàgines | ISBN: 978-84-17339-12-8 | 19,90 euros

ISBN 978-84-17339-20-3

ISBN 978-84-17339-19-7

ISBN 978-84-17339-14-2

ISBN 978-84-17339-13-5

ISBN 978-84-17339-21-0

ISBN 978-84-17339-18-0

ISBN 978-84-17339-11-1

ISBN 978-84-17339-12-8
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Canteu, esperits, canteu de Jesmyn Ward
Traducció de Josefina Caball
 Antípoda, 29    Segona edició   | 2019 | Rústica | 312 pàgines | ISBN: 978-84-17339-10-4 | 19,90 euros

Un aire anglès de Miquel Berga
 Astrolabi, 5    Segona edició   | 2019 | Rústica | 216 pàgines | ISBN: 978-84-17339-09-8 | 17 euros

Capvespre de Kent Haruf
Traducció de Marta Pera 
 Antípoda, 28    Segona edició  | 2018 | Rústica | 400 pàgines | ISBN: 978-84-17339-08-1 | 19,90 euros

Istanbul Istanbul de Burhan Sönmez
Traducció de Pelin Doğan i Miquel Saumell
 Antípoda, 27    Segona edició  | 2018 | Rústica | 296 pàgines | ISBN: 978-84-17339-07-4 | 18,50 euros

A la cambra fosca de Susan Faludi
Traducció de Josep Alemany
 Astrolabi, 4  | 2018 | Rústica | 512 pàgines | ISBN: 978-84-17339-06-7 | 20,90 euros

Teoria general de l’oblit de José Eduardo Agualusa
Premi Llibreter 2018 | Traducció de Pere Comellas | Pròleg de Xavier Aldekoa
 Antípoda, 26    Tercera edició  | 2018 | Rústica | 256 pàgines | ISBN: 978-84-17339-03-6 | 18 euros

Cançó de la plana de Kent Haruf
Traducció de Marta Pera 
 Antípoda, 25    Quarta edició  | 2017 | Rústica | 384 pàgines | ISBN: 978-84-946014-8-4 | 18,90 euros

Solenoide de Mircea Cărtărescu
Traducció d’Antònia Escandell
 Antípoda, 24    Segona edició  | 2017 | Tapa dura | 880 pàgines | ISBN: 978-84-946014-7-7 | 27,95 euros

Sortida a Occident de Mohsin Hamid
Traducció d’Albert Nolla
 Antípoda, 23  | 2017 | Rústica | 184 pàgines | ISBN: 978-84-946014-6-0 | 17,90 euros

El ferrocarril subterrani de Colson Whitehead
Traducció d’Albert Torrescasana
 Antípoda, 22   Quarta edició  | 2017 | Rústica | 400 pàgines | ISBN: 978-84-946014-5-3 | 19,90 euros

El gran salt de Jonathan Lee
Traducció de Ferran Ràfols | Pròleg de Matthew Tree
 Antípoda, 21  | 2017 | Rústica | 480 pàgines | ISBN: 978-84-946014-4-6 | 22,95 euros

L’acusació de Bandi
Traducció d’Hèctor Bofill i Hye Young Yu
 Antípoda, 20    Tercera edició  | 2017 | Rústica | 240 pàgines | ISBN: 978-84-946014-3-9 | 19,95 euros

Daha! de Hakan Günday
Traducció de Jordi Martín | Pròleg de Francesc Serés
 Antípoda, 19    Segona edició  | 2017 | Rústica | 400 pàgines | ISBN: 978-84-946014-2-2 | 19,50 euros

La sang de les promeses de Wajdi Mouawad
Pròleg d’Oriol Broggi | Postfaci d’Anna Casassas | Trad. de Cristina Genebat i Raimon Molins
 Antípoda, 18    Tercera edició  | 2017 | Rústica | 470 pàgines | ISBN: 978-84-946014-0-8 | 19 euros

La gran teranyina de Roger Vinton
Pròleg d’Andreu Barnils
 Desena edició  | 2017 | Rústica | 400 pàgines | ISBN: 978-84-946014-1-5 | 19 euros

L’aquari de David Vann
Traducció de Yannick Garcia | Pròleg de Jordi Puntí
 Antípoda, 17  | 2016 | Rústica | 288 pàgines | ISBN: 978-84-944409-9-1 | 18,90 euros
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Breus notes sobre literatura-Bloom  
Gonçalo M. Tavares
Traducció de Pere Comellas | Pròleg de Borja Bagunyà
 Astrolabi, 3  | 2016 | Cartoné | 136 pàgines | ISBN: 978-84-944409-8-4 | 9,90 euros

Antologia de contes de David Foster Wallace
Traducció de Ferran Ràfols | Selecció i pròleg de Vicenç Pagès
 Antípoda, 16    Cinquena edició  | 2016 | Rústica | 440 pàgines | ISBN: 978-84-944409-3-9 | 19,50 euros

Anatomia de les distàncies curtes  
de Marta Orriols
Pròleg de Jenn Díaz | Epíleg de Tina Vallès
 Escafandre, 9    Setena edició  | 2016 | Rústica | 184 pàgines | ISBN: 978-84-944409-5-3 | 17 euros

Les generacions espontànies de Mar Bosch
Pròleg de Josep M. Fonalleras
 Escafandre, 8    Quarta edició  | 2016 | Rústica | 192 pàgines | ISBN: 978-84-944409-4-6 | 17 euros

Ningú no ens espera de Manuel Baixauli
 Astrolabi, 2    Segona edició  | 2016 | Rústica | 320 pàgines | ISBN: 978-84-944409-1-5 | 19 euros

La confessió de la lleona de Mia Couto
Traducció de Pere Comellas
 Antípoda, 15     Tercera edició  | 2016 | Rústica | 224 pàgines | ISBN: 978-84-944409-2-2 | 17,90 euros

L’integrista reticent de Mohsin Hamid
Traducció de Carles Miró | Pròleg de Xavi Ayén
 Antípoda, 14  | 2015 | Rústica | 176 pàgines | ISBN: 978-84-944409-0-8 | 16,50 euros

Tram 83 de Fiston Mwanza Mujila
Traducció d’Anna Casassas | Pròleg de Yannick Garcia
 Antípoda, 13  | 2015 | Rústica | 232 pàgines | ISBN: 978-84-941737-9-0 | 18 euros

Els desposseïts de Szilárd Borbély
Traducció de Jordi Giné i Imola Nikolett | Pròleg de Jordi Nopca
 Antípoda, 12    Segona edició  | 2015 | Rústica | 288 pàg. | ISBN: 978-84-941737-8-3 | 18,90 euros

Memòria del buit de Marcello Fois
Traducció d’Anna Casassas | Pròleg d’Albert Sánchez Piñol
 Antípoda, 11  | 2015 | Rústica | 264 pàgines | ISBN: 978-84-941737-7-6 | 19 euros

Gegants de gel de Joan Benesiu
Premi Llibreter 2015 | Premi Crexells 2016
 Escafandre, 7    Onzena edició  | 2015 | Rústica | 296 pàg. | ISBN: 978-84-941737-5-2 | 18,50 euros

Hi havia una vegada una noia que va seduir  
el marit de la seva germana, i ell es va penjar  
d’un arbre. Històries d’amor de Liudmila Petruixévskaia
Traducció de Miquel Cabal | Pròleg de Xènia Dyakonova
 Antípoda, 10    Segona edició  | 2015 | Rústica | 232 pàgines | ISBN: 978-84-941737-6-9 | 18 euros

L’aigua és això de David Foster Wallace
Traducció de Ferran Ràfols 
Pròleg de Vicenç Pagès
 Astrolabi, 1    Quarta edició  | 2014 | Cartoné | 152 pàgines | ISBN: 978-84-941737-4-5 | 9,90 euros

L’home pla  
de Carles Zafon
 Escafandre, 6  | 2014 | Rústica | 244 pàgines | ISBN: 978-84-941737-3-8 | 18,50 euros

El silenci del far d’Albert Juvany
 Escafandre, 5    Cinquena edició  | 2014 | Rústica | 238 pàg. | ISBN: 978-84-941737-2-1 | 18,50 euros

The Leftovers de Tom Perrotta
Traducció de Marta Pera
 Antípoda, 8    Segona edició  | 2014 | Rústica | 409 pàgines | ISBN: 978-84-941737-1-4 | 19 euros
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La bona sort d’ara mateix de Matthew Quick
Traducció d’Ernest Riera
 Antípoda, 7  | 2014 | Rústica | 288 pàgines | ISBN: 978-84-941737-0-7 | 19 euros

Ànima de Wajdi Mouawad
Premi llibreter 2014 
Traducció d’Anna Casassas
 Antípoda, 6    Dotzena edició  | 2014 | Rústica | 448 pàgines | ISBN: 978-84-940490-9-5 | 19 euros

Un holograma per al rei de Dave Eggers
Traducció de Ferran Ràfols
 Antípoda, 5  | 2013 | Rústica | 326 pàgines | ISBN: 978-84-940490-8-8 | 21,90 euros

Terra inhòspita. Barcelona 2048 de M. Dolors Millat
 Escafandre, 4    Segona edició  | 2013 | Rústica | 360 pàgines  
ISBN: 978-84-940490-7-1 | 18,50 euros

La peixera de Maiol de Gràcia
 Escafandre, 3  | 2013 | Rústica | 280 pàgines | ISBN: 978-84-940490-6-4 | 18 euros

Com fer-se fastigosament ric a l’Àsia emergent 
de Mohsin Hamid
Traducció de Carles Miró
 Antípoda, 4  | 2013 | Rústica | 176 pàgines | ISBN: 978-84-940490-5-7 | 16,50 euros

Un viatge a l’Índia de Gonçalo M. Tavares
Traducció de Pere Comellas
 Antípoda, 3  | 2013 | Rústica | 448 pàgines | ISBN: 978-84-940490-4-0 | 18,75 euros

L’endemà  
de Tuli Márquez
 Escafandre, 2  | 2013 | Rústica | 200 pàgines | ISBN: 978-84-940490-3-3 | 17 euros
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L’escombra del sistema de David Foster Wallace
Traducció de Ferran Ràfols
 Antípoda, 2     Tercera edició   | 2013 | Rústica | 600 pàgines | ISBN: 978-84-940490-2-6 | 19,90 euros

Cada color d’un riu de Manel de la Rosa
Nou Talent FNAC | Best of New Catalan Fiction 2013-2014 IRL
 Escafandre, 1  | 2012 | Rústica | 248 pàgines | ISBN: 978-84-940490-1-9 | 18 euros

Terra de caimans de Karen Russell
Traducció de Marta Pera
 Antípoda, 1  | 2012 | Rústica | 448 pàgines | ISBN: 978-84-940490-0-2 | 19,50 euros
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