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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-li a la seva mare que s’havia enamorat d’una dona. 

Ha estat guardonada amb diversos premis com l’IBW i el 
John Llewel lyn Rhys. El leitmotiv de l’obra de Winterson, que 

és considerada una de les millors autores angleses del segle xxi, explora els 
límits de la fisicitat i la imaginació, les qüestions de gènere i les múltiples 
identitats sexuals. És autora d’una vintena de títols.

Quan la jove Jeanette Winterson va 
confessar a la seva mare adoptiva que 
s’havia enamorat d’una noia, va rebre 
una resposta que la marcaria per sempre 
més: «Per què ser feliç quan podries ser 
normal?». Aquesta és la història d’una 
dona que no es rendeix. La història d’un 
esperit lliure que es va refugiar en els 
llibres i en la recerca de l’afecte per superar 
els obstacles imposats per un món que no 
acceptava la seva manera de viure. 

Llibre de memòries, autobiografia, oda 
al poder guaridor de la literatura, aquest 
és un text colpidor sobre una infantesa 
escanyada per una mare autoritària i cruel 
Una obra impregnada d’un humor ferotge 
que ens permet acompanyar una autora 
que busca incansablement la felicitat. 
Reflexiva i generosa, Jeanette Winterson 
exposa les seves vivències i reivindica 
l’amor com la millor llar on viure.

Per què ser feliç quan  
podries ser normal?  
Jeanette WintersonIS
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Traducció de Dolors Udina 
Juny del 2021 
14 × 21  

Rústica  
264 pàgines  
978-84-17339-68-5 

Preu: 17 euros 
Astrolabi, 7 
Disponible en e-book

La passió
Frankissstein

De la mateixa autora
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Kent Haruf (1943-2014) va néixer a Colorado, als 
Estats Units, lloc on ha situat totes les seves ficcions 
literàries. Llicenciat en arts i literatura per la Universitat 
de Wesleyan, Nebraska, va rebre els guardons que 
concedeixen l’Associació de Llibreters Mountains & Plains 

i la Fundació Whiting, el Premi Wallace Stegner i el John 
Dos Passos de literatura, així com una menció de la Fundació 

PEN/Hemingway i les distincions que atorguen Los Angeles Times i The New 
Yorker. També va ser finalista del National Book Award. Haruf va morir el 
novembre del 2014, just després d’acabar Nosaltres en la nit (Angle, 2017). 
La Trilogia de Holt li va valdre el reconeixement unànime dels lectors i la 
crítica literària gràcies a una prosa plàcida i senzilla, amb què explora les 
emocions i les relacions humanes d’una petita comunitat rural on també 
situa El vincle més fort. 

El vincle més fort 
de Kent Haruf

L’Edith Goodnough, que té vuitanta  
anys, es recupera en un llit d’hospital sota 
la vigilància d’un policia després d’haver 
estat acusada d’assassinar el seu germà. 
A través de la mirada del seu veí, en 
Sanders Roscoe, es desplega la vida tràgica 
d’aquesta dona que ha sacrificat la pròpia 
identitat per ajudar i donar suport a la 
família, doblegant-se als codis morals del 
Colorado rural.

De l’autor de la Trilogia de Holt, El vincle 
més fort és un gran tribut a la tenacitat de 
l’esperit humà, amb una veu que ressona 
per totes les planes. En aquesta novel·la, la 
primera que va escriure, Kent Haruf traça la 
gènesi de l’estil que l’ha fet inconfusible per 
a milers de lectors gràcies a una sensibilitat i 
una capacitat de commoure extraordinàries.
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Traducció de Marta Pera 
Cucurell  
Juny del 2021 

14 × 21 | Rústica  
296 pàgines 
978-84-17339-67-8 

Preu: 18,90 euros  
Antípoda, 55 
Disponible en e-book

Trilogia de Holt:
Cançó de la plana, 
Capvespre i Benedicció

Del mateix autor
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Lluís Oliván Sibat (Lliçà d’Amunt, 1968) és autor de 
diverses novel·les tant en català com en castellà, entre 
les quals destaquen El taxidermista (Premi Sant Celoni 
de novel·la breu, Viena, 2005), Un pare possible (Premi 
Fiter i Rossell, Columna, 2007), El guardián de las 

hogueras (Edaf, 2006) i Lo que hay en el fondo (Premi 
València de narrativa en castellà, Lengua de Trapo, 2013). 

També ha publicat els reculls de contes Parcel·les habitades (Columna, 
2008) i Títulos robados (Algaida, 2008), així com les novel·les infantils  
El castell del doctor Franchini i La Banda de l’Embut (Cruïlla, 2012 i 2016).

«Lluís Oliván té 
la capacitat de fer 
entrar el lector en 
les vísceres dels 
sentiments.»  
Anna Ballbona

Abans de morir, la Magda, la dona del 
Tomàs, planejava amb ell un viatge a 
Vladivostok. Dos anys després, superat el 
dolor més intens, ell intenta trobar sentit 
al seu dia a dia com a vidu i jubilat: llegeix 
els llibres que ella va deixar pendents, 
recorre els turons de la seva urbanització 
en bicicleta i queda amb el seu millor amic, 
que insisteix a buscar-li una nova parella. 
L’estiu, però, canviarà completament amb 
l’arribada d’una nova veïna i el seu fill, i 
això farà que el Tomàs es replantegi què 
fer dels seus últims anys.

Amb un to brutalment honest, Lluís 
Oliván fa un retrat d’una vellesa agredolça 
i d’una vida plena de contradiccions i  
de moments de vitalitat, i ens demostra 
que mentre seguim fent via podem  
afirmar que encara som vius.

Vladivostok 
de Lluís Oliván

Maig del 2021 
14 × 21  
Rústica 

232 pàgines  
978-84-17339-66-1 
Preu: 17,50 euros 

Escafandre, 16 
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 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.

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

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

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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EN PREPARACIÓ

 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, Colúmbia 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.

 títol provisional 

MÓN BONIC, ON ETS?  
(BEAUTIFUL WORLD, WHERE ARE YOU?)
de Sally Rooney
Traducció d’Octavi Gil Pujol

L’Alice i l’Eileen tenen una amistat indestructible des que van coincidir a 
la universitat. L’Alice, una escriptora que s’ha fet milionària, se’n va a viure 
a un casalot abandonat i comença a sortir amb un noi que treballa en un 
magatzem, en Felix, mentre l’Eileen intenta recuperar-se d’una ruptura 
amorosa flirtejant amb el seu millor amic d’infància, en Simon.

De la mà de l’estil inconfusible de l’autora, acompanyarem aquests joves 
i comprendrem la seva visió sobre l’amor, el sexe, la precarietat i el món 
que els envolta. Després de l’èxit de Gent normal, que ha fascinat milers 
de lectors arreu del món, Món bonic, on ets? és l’esperada nova novel·la de 
Sally Rooney. 

EL LLIBRE BLAU  
DE NEBO
de Manon Steffan Ros
Traducció d’Emyr Gruffydd i Miquel Saumell 
Santaeugènia

A través de l’escriptura conjunta d’un diari, el petit  
Siôn i la seva mare, Rowenna, miren d’entendre una realitat capgirada  
per una catàstrofe nuclear que han anomenat «el Final» i intenten  
explicar com era el món d’abans. 

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 OPTIMISTES  
(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.
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 títol provisional 

TAURONS EN EL TEMPS  
DELS SALVADORS  
(SHARKS IN THE TIME OF SAVIORS)
de Kawai Strong Washburn
Traducció de Josefina Caball

Quan en Nainoa Flores és petit, un tauró el salva de morir ofegat i el 
retorna sa i estalvi als seus pares, l’Augie i la Malia. Des de llavors, el noi 
adquirirà poders guaridors. Però aquest miracle capgirarà l’existència de 
tota la família, sobretot d’en Dean i la Kaui, que hauran d’aprendre a viure 
sota l’ombra del seu germà divinitzat. 

Strong Washburn ens delecta amb una història familiar plena d’elements 
màgics i alhora terriblement realista, una novel·la fascinant sobre la lluita 
davant de la incomoditat que provoca la sensació de fracàs i els sentiments 
d’enveja. Un retrat de Hawaii, la seva mitologia i uns personatges que ens 
commouen i ens acompanyen més enllà de l’última pàgina.

EDICIONS DEL PERISCOPI 
no seria possible sense

els autors, els traductors, els prologuistes, els epilogistes,  
els correctors, els lectors editorials, el dissenyador i maquetista,  

els estudiants en pràctiques, els editors, la cap de premsa,  
els il·lustradors, els fotògrafs, els impressors, els agents literaris, 

els treballadors de la distribuïdora UDL, tots els llibreters  
que ens acompanyen en aquest viatge i, finalment,  

tots vosaltres, lectors!
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