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Per autor

Kaouther Adimi (Alger, 1986) és llicenciada en literatura 
moderna i en gestió internacional de recursos humans. Va 
decidir instal·lar-se a París després de viure a Alger, Orà 
i Grenoble, i es considera algeriana i francesa d’adopció. 
Els seus relats curts han estat distingits dues vegades amb 

el Premi Jove Escriptor Francès de Muret (2006 i 2008)  
i el Premi del FELIV (Festival Internacional de la Literatura  

i del Llibre Juvenil d’Alger, 2008). Amb la seva primera novel·la, L’envers 
des autres (2011), va guanyar el Premi Literari de la Vocació. El setembre 
del 2017 va publicar Les nostres riqueses (Periscopi, 2018), el llibre que l’ha 
consagrat en l’escena francesa i algeriana i que, a més de nombrosos premis 
al seu país, li va valer la Menció Especial del Premi Llibreter 2019.

Les nostres riqueses  
Una llibreria a Alger 
(pàg. 27)

De la mateixa autora

Una jove algeriana establerta a París ha 
de tornar al seu país d’origen per assistir 
al casament de la seva germana petita. 
Dies abans del viatge comença a sentir la 
inquietud del retorn: s’ha convertit en una 
persona autosuficient i ben posicionada, 
però continua soltera.

La insistència de la seva mare en la 
necessitat del matrimoni i en quin 
ha de ser el seu propòsit com a dona 
la submergiran en un mar de dubtes 
i l’obligaran a buscar els motius que 
l’allunyen de tot allò que la defineix i  
de la manera com l’han educat. Un relat 
tragicòmic sobre aquells que queden  
al mig.

Pedres a la butxaca 
de Kaouther Adimi
Traducció d’Anna Casassas 
Gener del 2021 
12,7 × 20 | Rústica 

168 pàgines  
978-84-17339-58-6 
Preu: 18 euros 

Antípoda, 52
Disponible en e-book
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Brit Bennett (Oceanside, Califòrnia, 1990) es va formar a 
les universitats de Stanford i de Michigan, on va obtenir 
diversos premis literaris. Ha publicat en revistes com  
The Paris Review, The New York Times, The NYT Magazine 
i The New Yorker. La seva primera novel·la, The mothers 

(2016), li va valdre un èxit considerable de crítica i públic i 
va guanyar el premi de la revista francesa Lire a la millor  

novel·la estrangera de l’any. El mateix any va rebre el premi 5 under  
35 de la National Book Foundation, que reconeix els cinc millors escriptors 
de menys de trenta-cinc anys. La meitat evanescent (Periscopi, 2021) és 
la primera obra de Bennett que es publica en català, ha estat nominada 
al National Book Award i ha estat considerada un dels llibres de l’any pels 
principals mitjans nord-americans.

La meitat evanescent 
de Brit Bennett

La Stella i la Desiree, dues bessones 
idèntiques, decideixen fugir de Mallard, 
una comunitat negra de Louisiana que, 
generació rere generació i mitjançant 
matrimonis mixtos, intenten fer cada 
vegada més clar el color de la seva pell. Al 
cap d’uns anys una d’elles viu a Califòrnia 
fent-se passar per blanca, mentre que 
l’altra ha tornat a Mallard amb la seva filla, 
fosca com el carbó. Tot i la distància i les 
mentides que les separen, les seves vides i 
les de les seves filles es tornaran a creuar.

La meitat evanescent és una exploració 
lluminosa sobre el pes dels orígens i com 
repercuteixen en les nostres decisions, 
desitjos i expectatives. Una novel·la 
absorbent, provocativa, brillant i propera  
al voltant de la família i les relacions.
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«Una novel·la 
d’una intel·ligència 
enorme, 
poderosíssima  
i resplendent.» 
Deborah Levy

Traducció de Marc Rubió  
Març del 2021 
14 × 21 | Rústica  

408 pàgines 
978-84-17339-61-6 
Preu: 19,90 euros  

Antípoda, 54 
Disponible en e-book
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Borja Bagunyà (Barcelona, 1982) és professor de teoria 
de la literatura a la Universitat de Barcelona, cofundador 
de l’Escola Bloom i editor de la revista Carn de Cap. Ha 
publicat els reculls de relats Apunts per al retrat d’una 
ciutat (Arola, 2004), Defensa pròpia (Proa, 2007, Premi 

Mercè Rodoreda) i Plantes d’interior (Empúries, 2011), així 
com l’assaig Trapologia (Ara Llibres, 2018), escrit a quatre 

mans amb Max Besora.

Llibre disponible  
en dues cobertes 

«Una excel·lent 
exhibició de força 
literària.» Melcior 
Comes

Quan el seu rival s’emporta la plaça de 
catedràtic que tant desitjava, en Morella 
s’adona que necessita una idea per 
posar-se a escriure i fer avançar la seva 
carrera estancada. Durant la guàrdia de 
la Nit de Nadal, la Sesé, la seva dona, una 
ginecòloga saturnina, viu una experiència  
per a la qual no estava preparada.  
I mentrestant, l’Olof, l’ultranebot, fill d’un 
germà genial i inaguantable, arriba  
a Barcelona per passar-hi uns mesos.

És possible veure una realitat radicalment 
nova? O és la realitat, més aviat, qui ens 
mira? Amb una intel·ligència fora del 
comú i un estil únic, irònic i clarivident, 
Borja Bagunyà desplega una constel·lació 
de personatges sacsejats per una descoberta 
insòlita que s’enfronten a la desfeta d’un 
món a repel i a una necessitat insubornable 
de ser escoltats.

Els angles morts 
de Borja Bagunyà
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Març del 2021 
14 × 21  
Rústica 

491 pàgines  
978-84-17339-60-9 
Preu: 19,90 euros 

Escafandre, 15 
Disponible en e-book
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Jacqueline Harpman (1929-2012) és una escriptora i 
psicoanalista belga d’origen jueu. La seva vida va quedar 
marcada de jove per la invasió nazi del país, fet que va 
obligar la seva família a fugir a Casablanca fins que  

es va acabar la Segona Guerra Mundial. Part de la família 
va ser deportada i va morir a Auschwitz. Després de cursar 

literatura francesa, va començar la carrera de medicina, però  
va contraure la tuberculosi i no va poder acabar els estudis. L’any 1967  
es va llicenciar en psicologia i el 1980 va obtenir el títol de psicoanalista, i 
va exercir des d’aleshores i fins que es va morir. Va publicar la seva primera 
obra l’any 1958, però al cap de vuit anys va deixar d’escriure; va reprendre la 
carrera literària vint anys més tard i va arribar a publicar quinze novel·les, que 
li van reportar nombrosos premis literaris, incloent-hi el Médicis l’any 1996.
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Quaranta dones estan engabiades i 
privades d’intimitat en un soterrani, sota 
la vigilància externa d’un grup d’homes 
armats. Entre elles hi ha una jove sense 
nom que no recorda el passat i s’alimenta 
dels records que li transmeten les altres 
dones, nostàlgiques de la seva vida 
anterior.

Un dia, després del so d’una sirena 
misteriosa, les dones aconsegueixen  
sortir a l’exterior, a un món despoblat i 
desconegut on hauran de reinventar-se  
i d’enfrontar-se a un nou repte, desafiant i 
ple d’incògnites: la llibertat.

«Un petit miracle.» 
The New York Times 

Jo, que no he  
conegut els homes 
de Jacqueline Harpman
Traducció d’Anna Casassas 
Pròleg de Sophie Mackintosh 
Febrer del 2021 

12,7 × 20 | Rústica  
232 pàgines  
978-84-17339-59-3 

Preu: 18 euros 
Antípoda, 53 
Disponible en e-book
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Sandro Veronesi (Florència, Itàlia, 1959) és considerat un 
dels millors escriptors italians contemporanis. La seva 
primera novel·la, Per dove parte questo treno allegro, fou 
publicada el 1988. És autor d’una extensa obra literària i 
un assagista i periodista destacat. L’any 2006 va guanyar 

el premi Strega, el guardó literari més prestigiós d’Itàlia, 
per la novel·la Caos calmo, un reconeixement que ha tornat a 

obtenir el 2020 amb El colibrí i amb el qual s’ha convertit en el segon autor 
que guanya dues vegades aquest premi.

«Apassionada, 
fascinant i enginyosa 
fins al moll de 
l’os, ja mereix ser 
considerada un 
clàssic.» Jhumpa 
Lahiri

Premi Strega 2020

Aquesta és la història d’en Marco Carrera, 
oftalmòleg italià tocat per la tragèdia, la 
nostàlgia i l’esperança. La seva vida es 
veu marcada per grans amors, pèrdues 
atroces i coincidències fatals que amenacen 
d’arrossegar-lo en un remolí cada cop més 
profund. Però en Marco persisteix i lluita 
per mantenir-se dret i entomar les cartes 
marcades que li brinda el destí.

El colibrí és una novel·la irònica, brillant 
i sensible, d’una bellesa absoluta. Sandro 
Veronesi es consagra com un dels 
narradors italians més hàbils i profunds 
dels últims temps i ens ofereix un 
personatge tan vívid i captivador que està 
destinat a acompanyar-nos de per vida.

El colibrí 
de Sandro Veronesi

IS
B

N
 9

78
-8

4-
17

33
9-

51
-7

Traducció de Pau Vidal 
Novembre del 2020 
14 × 21

Rústica  
344 pàgines  
978-84-17339-51-7 

Preu: 20,90 euros 
Antípoda, 50 
Disponible en e-book

5a  edició
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Mircea Cărtărescu (Bucarest, 1956) és poeta, prosista, 
crític literari i publicista. És considerat un dels escriptors 
amb més projecció internacional de Romania. Ha 
guanyat pràcticament tots els premis literaris del seu país 
i nombrosos premis internacionals, incloent-hi el Premi 

Berlín de Literatura 2012, el Premi Gregor von Rezzori 
2016, el Premi Thomas Mann de Literatura 2018 i el Premi 

Formentor de les Lletres 2018. Conegut per una prosa acurada, la seva obra 
retrata l’entropia en la vida contemporània europea i l’anhel d’empatia al 
cor de la condició humana. Després de l’èxit de crítica i públic de Solenoide 
(Periscopi, 2017) i L’ala esquerra (Periscopi, 2018), El cos és la tercera 
novel·la de Mircea Cărtărescu que es publica en català.

El protagonista d’El cos, el jove Mircea, 
ens convida a acompanyar-lo en la lectura 
del seu manuscrit, alhora que ressegueix la 
història del seu avi Vasile a l’època daurada 
de Romania, ens transporta a la dècada dels 
seixanta en un país dominat pel Partit i ens 
passeja per un Bucarest exultant i mític  
que invoca la grandesa de temps passats.

Cărtărescu evoca una visió que  
il·lumina la societat d’una manera única i 
enlluernadora. La seva poètica exuberant 
l’ha dut a confirmar-lo com un dels 
escriptors més prodigiosos del segle xxi. 
Llegir-lo és una experiència embriagadora 
que converteix la realitat en prodigi.

El cos 
Encegador II 
de Mircea CărtărescuIS
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Trad. d’Antònia Escandell Tur 
Novembre del 2020 
14 × 21 | Rústica  

592 pàgines  
978-84-17339-52-4 
Preu: 21 euros 

Antípoda, 51
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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 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. 29)

Aprendre a parlar amb 
les plantes (pàg. 27)

L’ala esquerra. 
Encegador I (pàg. 27)

Solenoide (pàg. 28)

De la mateixa autora
Del mateix autor

Octubre del 2020 
14 × 21  
Rústica  

256 pàgines  
978-84-17339-49-4 
Preu: 17,50 euros 

Escafandre, 14 
Disponible en e-book
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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.

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

La pira al port 
Narracions
de Boris Pahor

Selecció, traducció i pròleg 
de Simona Škrabec 
Octubre del 2020 
14 × 21 

Rústica  
288 pàgines  
978-84-17339-50-0 
Preu: 18,50 euros 

Antípoda, 49 
Disponible en e-book

2a  edició
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Traducció de Ricard Gil  
Setembre del 2020 
14 × 21 

Rústica  
574 pàgines  
978-84-17339-47-0 
Preu: 22,90 euros 

Astrolabi, 6 
Disponible en e-book

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 
14 × 21 

Rústica  
245 pàgines  
978-84-17339-46-3  

Preu: 19,90 euros 
Antípoda, 48 
Disponible en e-book
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El ferrocarril subterrani 
(pàg. 28)

Del mateix autor



La drecera 
de Miquel Martín i Serra
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EN PREPARACIÓ

VLADIVOSTOK
de Lluís Oliván
Dos anys després de perdre la dona, en Tomàs intenta 
trobar sentit a la seva vida de jubilat: queda amb un amic que 
insisteix a buscar-li parella o llegeix els llibres que la seva dona va deixar 
pendents. L’arribada a la urbanització on viu d’una nova veïna i el seu fill 
li canviarà l’estiu.

Aquesta novel·la agredolça de Lluís Oliván fa un retrat de la vellesa 
mostrant-nos que fins i tot les vides més anodines poden tenir espurnes 
d’emoció i vitalitat en moments inesperats.

PER QUÈ SER FELIÇ  
QUAN POTS SER NORMAL?
de Jeanette Winterson 
Traducció de Dolors Udina

Adoptada de ben petita per un matrimoni del nord d’Anglaterra de grans 
conviccions religioses, la infància de Jeanette Winterson, marcada per les 
constants desavinences amb una mare desconfiada, imprevisible i cruel, va 
ser un calvari.

Amb la força i la passió que caracteritza la seva prosa, Winterson exposa 
en aquesta autobiografia la seva recerca de la felicitat i el perdó, i explora 
amb honestedat el poder redemptor de la literatura.

EL VINCLE MÉS FORT 
de Kent Haruf 
Traducció de Marta Pera Cucurell

Holt (Colorado), 1977. L’Edith Goodnough té vuitanta anys, 
està estirada a un llit d’hospital i se l’acusa d’assassinat. A través de la 
mirada del seu veí, en Roscoe, descobrirem la vida tràgica d’aquesta dona.

Epíleg de Josep M. Fonalleras 
Juny del 2020 
14 × 21 

Rústica  
160 pàgines  
978-84-17339-45-6 

Preu: 17 euros 
Escafandre, 13 
Disponible en e-book

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, masovers 
al xalet d’una família benestant. Fascinat, 
observa la vida dels senyors i els seus fills, 
que habiten un món inaccessible. Amb 
el pas dels dies i les estacions, replegarà 
la seva mirada sobre l’entorn que el veu 
créixer i que perilla, amenaçat per un nou 
model de vida.

La drecera ens descriu un paisatge físic i 
humà desaparegut. 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.
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EL LLIBRE BLAU DE NEBO
de Manon Steffan Ros
Traducció d’Emyr Gruffydd

A través de l’escriptura conjunta d’un diari, el petit Syon i la 
seva mare, Rowena, miren d’entendre una realitat capgirada per una  
catàstrofe nuclear que han anomenat «el Final» i els motius que els  
han dut fins allà. 

El llibre blau de Nebo, una autèntica revolució de les lletres gal·leses, 
reflexiona sobre la importància dels vincles familiars i de la memòria 
col·lectiva i lingüística i sobre què fem amb la nostra identitat quan 
sembla que tot està perdut.

 títol provisional 

ELS FIDELS  
(THE GREAT BELIEVERS)
de Rebecca Makkai
Traducció de Marc Rubió

El 1985, mentre en Yale Tishman comença a prosperar en l’àmbit 
professional, Chicago es veu devastada per l’epidèmia de la sida. A poc  
a poc, en Yale veurà com la seva ciutat, els seus amics i la seva vida  
canvien per sempre. 

Trenta anys després, la Fiona, amiga de joventut d’en Yale, és a París  
i busca la seva filla desapareguda. Amb dolor, retroba el món que creia 
haver deixat enrere i reflexiona i rememora els dies que van canviar  
per sempre el futur de tots aquells joves.

De l’autor de la Trilogia de Holt, El vincle més fort és un gran tribut a 
la tenacitat de l’esperit humà. Amb aquesta novel·la, la primera que va 
escriure, Kent Haruf ja va deixar els lectors meravellats gràcies a una 
sensibilitat i una capacitat de commoure fora del comú.

 títol provisional 

EL SO D’UN COS EN CAURE
de Glòria de Castro
Després de dues baixes per maternitat, les aspiracions de la protagonista 
han quedat arraconades i el seu dia a dia es converteix en un crit i en un 
intent de mantenir-se dreta malgrat el cansament vital.

Amb un estil cru, mordaç i honest, se’ns mostra com a dona, mare i 
creadora, i ens ofereix un retrat de les persones que lluiten per poder viure 
la vida des del seu propi centre.

 títol provisional 

L’IMPERI DEL DOLOR  
(EMPIRE OF PAIN)
de Patrick Radden Keefe 
Traducció de Ricard Gil

El cognom Sackler el trobem vinculat a museus com el Louvre i el 
Guggenheim i dona nom a instal·lacions i instituts diversos d’universitats 
com Harvard, Columbia i Oxford, entre d’altres. Són una de les famílies 
més riques del món, famosos per les seves generoses donacions a les arts 
i les ciències, però també són els responsables de produir un analgèsic 
opioide que ha provocat milers de morts i milions d’addictes.

L’aclamat i guardonat autor de No diguis res (Periscopi, 2020) enlluerna 
amb aquesta obra mestra que retrata de forma devastadora les tres 
generacions de la dinastia farmacèutica i ens mostra la cara més fosca  
de l’ambició humana.
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He ballat (breument) la conga.  
Antologia d’articles  
de David Foster Wallace
Selecció, pròleg i traducció de Ferran Ràfols 
 Antípoda, 36  Rústica | 464 pàgines  
978-84-17339-22-7 | 19,50 euros

Benedicció de Kent Haruf
Traducció de Marta Pera 
 Antípoda, 35   Tercera edició  Rústica  
352 pàg. | 978-84-17339-21-0 | 18,90 euros

La passió de Jeanette Winterson
Traducció de Dolors Udina
 Antípoda, 34   Segona edició  Rústica  
208 pàg. | 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   Tercera edició  Rústica 
+ e-book | 352 pàg. | 978-84-17339-19-7  
19 euros

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

2018

Terra somnàmbula de Mia Couto
Traducció de Pere Comellas 
 Antípoda, 32   Segona edició  Rústica  
264 pàg. | 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   Quarta edició  Rústica  
192 pàg. | 978-84-17339-14-2 | 18,50 euros

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

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

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

Canteu, esperits, canteu  
de Jesmyn Ward
Traducció de Josefina Caball
 Antípoda, 29   Segona edició  Rústica | + e-book 
312 pàg. | 978-84-17339-10-4 | 19,90 euros

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

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

2020

QualityLand  
de Marc-Uwe Kling 
Traducció de Ramon Farrés
 Antípoda, 47   Segona edició  Rústica | + e-book 
400 pàgines | 978-84-17339-34-0 | 21 euros

Atrapa la llebre  
de Lana Bastašić
Trad. de Pau Sanchis Ferrer 
 Antípoda, 46   Sisena edició  Rústica | + e-book 
210 pàgines | 978-84-17339-33-3 | 19 euros 

Aigua dolça d’Akwaeke Emezi 
Trad. d’Albert Torrescasana 
 Antípoda, 45  Rústica | 256 pàgines  
978-84-17339-32-6 | 19 euros 

A l’horitzó d’Hernán Díaz 
Traducció de Josefina Caball
 Antípoda, 44   Segona edició  Rústica | + e-book 
336 pàg. | 978-84-17339-31-9 | 19,90 euros

Ignot de Manuel Baixauli 
 Escafandre, 12    Setena edició  Rústica 
+ e-book | 256 pàg. | 978-84-17339-30-2  
18 euros

2019

Frankissstein.  
Una història d’amor  
de Jeanette Winterson
Traducció de Dolors Udina 
 Antípoda, 43   Segona edició  Rústica  
+ e-book | 368 pàg. | 978-84-17339-29-6  
19,90 euros

Mary Ventura i el Novè Regne  
de Sylvia Plath 
Trad. de Marta Pera Cucurell  
Epíleg de Míriam Cano 
 Antípoda, 42  Rústica | 64 pàgines  
978-84-17339-26-5 | 5,99 euros

La campana de vidre  
de Sylvia Plath
Trad. de Marta Pera Cucurell  
Epíleg de Marta Pessarrodona
 Antípoda, 41   Segona edició  Rústica  
312 pàg. | 978-84-17339-28-9 | 19,50 euros

Gent normal de Sally Rooney
Traducció d’Ernest Riera
 Antípoda, 40   Novena edició  Rústica 
+ e-book | 304 pàg. | 978-84-17339-27-2  
19,90 euros

El pes de la neu  
de Christian Guay-Poliquin
Trad. d’Anna Casassas Figueras
 Antípoda, 39   Tercera edició  Rústica | + e-book  
256 pàg. | 978-84-17339-25-8 | 18,50 euros

Un cor massa gran.  
I altres relats  
d’Eider Rodriguez
Trad. de Pau Joan Hernàndez
 Antípoda, 38   Tercera edició  Rústica | + e-book 
336 pàg. | 978-84-17339-24-1 | 19 euros

Negra la brisa lluent  
de David Vann
Traducció de Yannick Garcia
 Antípoda, 37  Rústica | 288 pàgines  
 978-84-17339-23-4 | 19 euros

FONS 2020-2012
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 Astrolabi, 3  Cartoné | 136 pàgines  
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  Rústica  
440 pàgines | 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   Desena edició  Rústica 
+ e-book | 184 pàg. | 978-84-944409-5-3  
17 euros

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

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

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

2015

L’integrista reticent  
de Mohsin Hamid
Traducció de Carles Miró  
Pròleg de Xavi Ayén

 Antípoda, 14  Rústica | + e-book | 176 pàgines  
978-84-944409-0-8 | 16,50 euros

Tram 83 de Fiston Mwanza Mujila
Traducció d’Anna Casassas  
Pròleg de Yannick Garcia
 Antípoda, 13  Rústica | 232 pàgines  
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  Rústica  
288 pàg. | 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  Rústica | 264 pàgines   
978-84-941737-7-6 | 19 euros

Gegants de gel de Joan Benesiu
Premi Llibreter 2015 | Premi Crexells 2016
 Escafandre, 7   Dotzena edició  Rústica 
+ e-book | 296 pàg. | 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  Rústica  
232 pàgines | 978-84-941737-6-9 | 18 euros

2014

L’aigua és això  
de David Foster Wallace
Traducció de Ferran Ràfols 

A la cambra fosca de Susan Faludi
Traducció de Josep Alemany
 Astrolabi, 4  Rústica | 512 pàgines  
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  Rústica | + e-book  
256 pàgines | 978-84-17339-03-6 | 18 euros

2017

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

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

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

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

El gran salt de Jonathan Lee
Traducció de Ferran Ràfols  

Pròleg de Matthew Tree
 Antípoda, 21  Rústica | 480 pàgines  
978-84-946014-4-6 | 22,95 euros

L’acusació de Bandi
Traducció d’Hèctor Bofill i Hye Young Yu
 Antípoda, 20   Tercera edició  Rústica | + e-book  
240 pàg. | 978-84-946014-3-9 | 19,95 euros

Daha! de Hakan Günday
Traducció de Jordi Martín 
Pròleg de Francesc Serés
 Antípoda, 19   Segona edició  Rústica | + e-book 
400 pàg. | 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  Rústica | + e-book  
470 pàgines | 978-84-946014-0-8 | 19 euros

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

2016

L’aquari de David Vann
Traducció de Yannick Garcia  
Pròleg de Jordi Puntí
 Antípoda, 17  Rústica | 288 pàgines   
978-84-944409-9-1 | 18,90 euros

Breus notes sobre literatura-Bloom  
Gonçalo M. Tavares
Traducció de Pere Comellas  
Pròleg de Borja Bagunyà
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Pròleg de Vicenç Pagès
 Astrolabi, 1   Quarta edició  Cartoné  
152 pàgines | 978-84-941737-4-5 | 9,90 euros

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

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

The Leftovers de Tom Perrotta
Traducció de Marta Pera
 Antípoda, 8   Segona edició  Rústica  
409 pàgines | 978-84-941737-1-4 | 19 euros

La bona sort d’ara mateix  
de Matthew Quick
Traducció d’Ernest Riera
 Antípoda, 7  Rústica | 288 pàgines  
978-84-941737-0-7 | 19 euros

Ànima de Wajdi Mouawad
Premi Llibreter 2014 | Trad. d’Anna Casassas
 Antípoda, 6   Dotzena edició  Rústica  
448 pàgines | 978-84-940490-9-5 | 19 euros

2013

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

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

La peixera de Maiol de Gràcia
 Escafandre, 3  Rústica | 280 pàgines  
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  Rústica | 176 pàgines  
978-84-940490-5-7 | 16,50 euros

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

L’endemà  
de Tuli Márquez
 Escafandre, 2  Rústica | 200 pàgines  
978-84-940490-3-3 | 17 euros

L’escombra del sistema  
de David Foster Wallace
Traducció de Ferran Ràfols
 Antípoda, 2    Tercera edició  Rústica  
600 pàg. | 978-84-940490-2-6 | 19,90 euros

2012

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

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