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Mia Couto (Beira, Moçambic, 1955) és un dels escriptors 
més importants en llengua portuguesa i l’autor 
moçambiquès més traduït. La seva extraordinària qualitat 
literària ha estat comparada amb noms d’autors com 
Gabriel García Márquez o Jorge Amado i premiada amb 

guardons com els prestigiosos Prémio Vergílio Ferreira 
(1999) pel conjunt de la seva obra, o el Neustadt International 

Prize for Literature 2014. L’any 2007 va esdevenir el primer autor africà a 
guanyar el premi literari Latin Union, i el 2013 va obtenir el premi Camões, 
un dels guardons més importants en llengua portuguesa. La seva obra, 
caracteritzada per una prosa poètica i lírica que ens transporta a mons on el 
realisme es fon de manera màgica amb el mite i la llegenda, s’ha publicat a 
més de trenta països. 

El cartògraf d’absències 
de Mia Couto

Diogo Santiago retorna a Beira, la seva 
ciutat d’infància, per rebre un homenatge 
mentre s’anuncia l’arribada d’un cicló 
tropical demolidor. Allà coneix la Liana, 
una dona misteriosa que resulta ser la neta 
de l’inspector de la policia secreta que 
va detenir el pare d’en Diogo fa més de 
quaranta anys. Junts, s’endinsaran en una 
investigació per redibuixar la personalitat 
d’aquesta figura paterna compromesa. Al-
hora, la Liana també descobrirà les veritats 
de la seva pròpia història, marcada per la 
mort d’una dona en caure al buit.

Mia Couto ens fa navegar entre dues èpo-
ques en què Moçambic va quedar assolat. 
Amb una prosa poètica i lírica, l’autor ens 
convida a un viatge en el temps per preser-
var la memòria i la història de la seva terra.
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Traducció de Pere Comellas 
Juny del 2022 
14 × 21  

Rústica 
376 pàgines 
978-84-17339-94-4 

Preu: 21,90 euros 
Antípoda, 65 
Disponible en e-book

© de la fotografia de l’autor: Alfredo Cunha © disseny de coberta: Edicions del Periscopi (© de les imatges de la coberta: Lorenzo Codacci / Alamy 
Stock Photo, Archivist / Alamy Stock Photo, Shotprime Studio / Adobe Stock, Choltita / Adobe Stock)

La confessió de la lleona
Terra somnàmbula

Del mateix autor
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Sarah Chiche (París, 1976) és escriptora, psicòloga i 
psicoanalista i actualment es dedica a escriure guions 
de cinema. Ha publicat nombrosos assajos on explora 
qüestions com la melancolia, el dol i l’existència, i tam
bé sobre el cinema de Michael Haneke. És autora de 

L’inachevée (2008) i L’emprise (2010), i amb la seva terce ra 
novel·la, Les enténébrés (Seuil, 2019), va ser finalista del 

Premi Anaïs Nin i va guanyar el Premi de la Closerie des Lilas 2019. Saturn 
(2020) li va valdre la nominació al premi literari del diari Le Monde, al Premi 
Goncourt, al Goncourt des Lycéens, al Premi Fémina, al Premi Médicis i 
al Gran Premi de Narrativa de l’Acadèmia Francesa, i a més va guanyar els 
premis Roman News i Rive Gauche. És, també, la primera obra de Sarah 
Chiche traduïda al català.

Saturn 
de Sarah Chiche

Saturn parla de la mort d’un home de 
trenta-quatre anys que deixa òrfena una 
nena de quinze mesos. És un fresc del 
dolor d’aquesta filla quan, amb el temps, 
prova d’entendre l’absència del pare i el 
terratrèmol de disputes familiars, mentides 
i versions d’una història que no li han 
explicat mai sencera. És, també, un retrat 
d’una família i una època marcades per  
la guerra d’Algèria, pel trastorn mental 
i pel pes que cadascú carrega sobre les 
genera cions següents.

Sarah Chiche reflexiona sobre l’exili i 
el dol, i sobre tots aquells relats que ens 
expliquem a nosaltres mateixos per poder 
seguir endavant. Amb un llenguatge ric i 
elegant en les formes, aquesta novel·la cap-
tiva per la seva profunditat emocional.
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N
 978-84-17339-93-7

«Cada pàgina  
crema.» Le Monde  
des Livres

© de la fotografia de l’autora: Hermance Triay 
© de la il·lustració de la coberta: Edicions del Periscopi / Tono Cristòfol, 2022 (© de la fotografia  
de dona de coberta: Parad St / AdobeStock, 2022)

Traducció d’Anna Casassas 
Juny del 2022 
12,7 × 20 

Rústica 
216 pàgines 
978-84-17339-93-7 

Preu: 18,95 euros 
Antípoda, 64 
Disponible en e-book
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Max Gross (Nova York, 1978) és escriptor i fill d’escriptors. 
Va graduar-se al Dartmouth College i va treballar 
durant deu anys al New York Post abans de ser cap de 
redacció del Commercial Observer. La vila perduda és 
la seva primera novel·la, i ha guanyat el National Jewish 

Book Award i el Jewish Fiction Award de l’Associació de 
Llibreries Jueves.

La vila perduda 
de Max Gross

La petita comunitat jueva de Kreskol ha 
viscut aïllada de la resta del món durant 
dècades. No ha patit la barbàrie de l’Ho-
locaust ni la Guerra Freda, però tampoc 
ha gaudit de les comoditats dels avenços 
tecnològics com l’electricitat o els cotxes. 
Fins que, un dia, la Pesha Lindauer s’esca-
pa bosc enllà després d’un divorci amarg 
i violent. La seva fugida provoca el pànic 
dels rabins del poble, que no tenen altre 
remei que enviar en Yankel Lewinkopf, un 
capsigrany entranyable, a alertar les autori-
tats de Polònia. Quan l’existència de la vila 
es fa pública, els seus habitants es veuen 
obligats a decidir entre integrar-se a la 
resta del país o preservar la seva identitat.

La vila perduda és una sàtira divertida i 
intel·ligent sobre la resistència, l’assimilació 
cultural i les creences individuals.
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Traducció de Ferran Ràfols 
Maig del 2022 
14 × 21  

Rústica 
528 pàgines 
978-84-17339-92-0 

Preu: 22,95 euros 
Antípoda, 63 
Disponible en e-book

© de la fotografia de l’autor: Julian Voloj 
© de la il·lustració de la coberta: Núria Solsona

«Una lectura 
tremendament  
provocativa, còmica  
i absorbent.»  
New York Journal  
of Books
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Alec MacGillis és periodista especialitzat en política i 
política governamental de ProPublica. Ha treballat en les 
redaccions de The New Republic, The Washington Post i 
The Baltimore Sun. L’any 2016 va guanyar el Premi Robin 
Toner a l’excel·lència en reportatge polític, i el 2017, 

el George Polk de reportatge nacio nal i l’Elijah Parish 
Lovejoy. Ha publicat en capçaleres com The New Yorker,  

The Atlantic o The New York Times Magazine. És autor de The cynic (2014), 
una biografia sobre el senador Mitch McConnell, i A l’ombra d’Amazon:  
Una història del nostre futur, el seu primer llibre traduït al català.

A l’ombra d’Amazon 
Una història del nostre futur
d’Alec MacGillisIS
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© de la fotografia de l’autor: J M Giordano

La millor manera d’entendre un sistema  
és separar-ne les peces i observar-les. Du-
rant deu anys, Alec MacGillis ha recollit el 
testimoni de desenes de persones que han 
vist com les seves vides patien un gir dra-
màtic degut a la presència del gran gegant 
econòmic a la seva ciutat. La construcció 
de centres de processament de dades o de 
magatzems de distribució ha provocat la 
gentrificació i l’augment del cost de vida 
inevitables, i la precarització de les feines 
que se’n deriven; tot plegat, com a conse-
qüència directa del poder d’Amazon en la 
societat i la política nord-americanes.

A l ’ombra d’Amazon és un estudi sobre una 
societat fracturada i al límit. Un text de 
lectura obligada per a tothom que vulgui 
saber com funciona l’economia global en 
l’anomenada «època del clic» i que ens 
mostra què pot passar de manera im-
minent a casa nostra.

Traducció d’Anna Llisterri 
Març del 2022 
14 × 21  

Rústica  
504 pàgines  
978-84-17339-85-2 

Preu: 22,50 euros 
Astrolabi, 9 
Disponible en e-book

«Alec MacGillis  
cataloga hàbilment  
les diverses maneres en 
què la vertiginosa onada 
expansiva d’Amazon  
ha devastat socialment 
els Estats Units.»  
Marc Levinson,  
The Wall Street Journal  

2a  edició
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Nickolas Butler (Allentown, Pennsilvània, 1979) es va  
criar a Eau Claire, Wisconsin, i va estudiar a la Universitat  
de Wisconsin-Madison i al Taller d’Escriptors d’Iowa. 
Els seus textos han aparegut en diverses publicacions 
com The New York Times Review, Narrative Magazine, 

Ploughshares i The Progressive. La seva primera novel·la, 
Shotgun lovesongs (2014), li va valdre un èxit notable de crítica 

i públic, i la productora Fox Searchlight va adquirir-ne els drets per dur-la al 
cinema. També és autor de les novel·les Al cor dels homes (Empúries, 2017;  
nominada al Premi Médicis Estranger) i Little faith (2019), així com del recull 
de contes Beneath the bonfire (2015). Bona sort és la segona novel·la de 
Nickolas Butler que es publica en català.

Bona sort 
de Nickolas Butler

El Cole, el Bart i el Teddy són amics de 
tota la vida i tenen una petita constructora 
a la vall de Jackson, Wyoming. La seva 
vida canvia quan reben l’encàrrec d’acabar 
en un temps rècord una mansió a la mun-
tanya d’un propietari ric i misteriós. El 
projecte és una obra mestra, diferent de tot 
el que han fet fins ara, i si l’acaben a temps, 
obtindran una remuneració astronòmica. 
Tot i la perspectiva d’un hivern dur i gèlid 
els protagonistes estaran disposats a fer 
qualsevol cosa per obtenir l’èxit, posant  
en perill, fins i tot, l’amistat i la família.

Nickolas Butler indaga en els sentiments 
dels personatges amb una prosa potent i 
austera, d’un ritme trepidant, que mostra 
com l’ambició i la cobdícia poden fer  
trontollar l’equilibri de tota una vida.
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Traducció de Marc Rubió 
Març del 2022 
14 × 21  

Rústica 
978-84-17339-84-5 
444 pàgines 

Preu: 22,95 euros 
Antípoda, 62 
Disponible en e-book

«Una història 
excepcional sobre  
el que els diners poden 
arribar a provocar en 
qui els necessita.» 
Kirkus Reviews 

© de la fotografia de l’autor: Andrea Paulseth 
© de la il·lustració de la coberta: vectortwins

3a  edició
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Burhan Sönmez (Ankara, 1965) és escriptor, professor 
universitari de teoria literària i novel·la, i advocat, 
especialista en drets humans; va exercir a Istanbul fins 
que el 1996 es va haver d’exiliar a Londres. Les seves 
obres arrelen en les llegendes orals i es poden llegir en 

una trentena de llengües. Ha rebut el premi Disturbing 
the Peace, atorgat per la Vaclav Havel Library Foundation, un 

reconeixement als escriptors perseguits per haver desafiat règims totalitaris. 
Des del setembre del 2021 és president del PEN Internacional. 

Boratin, un jove cantant de blues que ha 
intentat suïcidar-se saltant del pont del 
Bòsfor, torna a casa després d’una breu 
recuperació a l’hospital. Pateix una amnèsia 
parcial que no li permet recordar qui és 
però sí fets i dades històriques. Alliberat del 
dolor que el va empènyer a intentar morir, 
passa el temps passejant per Istanbul, refle-
xionant amb estranys i amics sobre què ens 
fa ser qui som, submergit en un laberint de 
narracions sobre la ciutat i el seu passat.

Burhan Sönmez planteja en aquest text 
brillant dues preguntes: podem ser nosal-
tres, sense els records que ens configuren? 
I: quin paper juga en la nostra identitat el 
passat del lloc on vivim? L’autor d’Istanbul 
Istanbul ens ofereix un text ple d’històries 
que llisca, suaument, pels revolts i els sig-
nificats de la memòria.

Laberint 
de Burhan Sönmez

IS
B

N
 978-84-17339-86-9

Traducció de Xavier Gaillard 
Febrer del 2022 
14 × 21  

Rústica  
200 pàgines 
978-84-17339-86-9 

Preu: 18,50 euros 
Antípoda, 61 
Disponible en e-book

Istanbul Istanbul

Del mateix autor

© de la fotografia de l’autor: Kalem Agency 
© de la il·lustració de la coberta: Tono Cristòfol
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Glòria de Castro Pascual (Caldes de Montbui, 1974) 
va estudiar ciències de la comunicació a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Durant vint-i-cinc anys va 
treballar de redactora publicitària per a grans firmes fins 
que va decidir deixar-ho tot enrere, i en l’actualitat treballa 

a Mallorca, on es va retirar amb la seva família per viure una 
vida més tranquil·la. L’instant abans de l’impacte, la seva primera 

novel·la, va quedar finalista del Premi Clarín de Novel·la, del Premi Pollença 
de Narrativa i del Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana 2020. 
Lectora compulsiva, va créixer envoltada dels llibres dels seus pares i té com 
a referents autores com Angélica Liddell i Sylvia Plath.

La protagonista d’aquesta història treba-
lla al departament de comunicació d’una 
companyia telefònica. Després de dos 
permisos de maternitat i una reducció de 
jornada, els seus caps la sotmeten a un pla 
d’assetjament laboral. Decebuda, trama una 
venjança que escriurà en forma de dietari: 
durant 365 dies no comprarà res que no li 
sigui de vital importància. Entremig, però, 
sembla que la vida personal també se li 
capgira quan el seu marit decideix deixar la 
feina per convertir-se en una estrella  
del rock.

L’instant abans de l ’impacte fa una radiogra-
fia àcida sobre el món laboral, les polítiques 
de conciliació i la crisi dels quaranta. Escrita 
amb un humor negre i corrosiu, aquesta 
novel·la qüestiona les idees preconcebudes 
sobre la felicitat, l’amor i els valors de la 
societat de consum.

L’instant abans  
de l’impacte  
de Glòria de CastroIS
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Febrer del 2022 
14 × 21  
Rústica  

264 pàgines  
978-84-17339-83-8 
Preu: 17,90 euros 

Escafandre, 17 
Disponible en e-book

«Un retrat cru,  
honest i devastador  
de la dona treballadora  
del segle xxi. Cal llegir-
lo per sumar-se a la 
petita gran revolució  
de la protagonista.»  
Alba Dalmau

© de la fotografia de l’autora: Eduardo Martínez-Gil
© de la il·lustració de la coberta: Mari Fouz

2a  edició
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Franck Bouysse (Briva la Galharda, França, 1965). És biòleg 
de professió i va exercir de professor en una escola tècnica 
de Llemotges mentre començava la seva carrera literària. 
Ha publicat més d’una quinzena de llibres, que han tingut 

un gran reconeixement de la crítica i els lectors, entre 
els quals destaquen Grossir le ciel (2014), Plateau (2016) i 

Glaise (2017). Amb Nascut de cap dona va obtenir el Premi dels 
Llibreters francesos (2019), entre altres distincions destacables. Bouysse 
investiga temes com les tensions familiars i la transmissió del dolor, els efectes 
de la tirania o la submissió social amb un estil poètic que descriu, de manera 
lluminosa, els paisatges físics i humans que envolten els seus personatges.

Quan el pare Gabriel va a beneir el cos 
d’una difunta a l’asil, troba unes llibretes 
amagades. Així coneix la història de la 
Rose, la filla d’una família d’agricultors  
que ha estat venuda pel seu pare a un 
home benestant. Aïllada en una mansió 
enmig del bosc, la jove és sotmesa a 
tot tipus de maltractaments i s’acaba 
convertint en la peça clau d’un pla  
macabre que ningú gosa aturar.

Aquest relat descriu la vida de servitud 
d’una nena obligada a fer-se gran abans 
de temps. Franck Bouysse ens presenta un 
text que navega per les complexitats del 
desig i la resiliència i es converteix, pàgina 
a pàgina, en una exploració sobre l’abús  
de poder i la fortalesa humana.

Nascut de cap dona 
de Franck Bouysse
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Traducció d’Anna Casassas 
Gener del 2022  
14 × 21  

Rústica  
304 pàgines  
978-84-17339-82-1  

Preu: 19,90 euros  
Antípoda, 60 
Disponible en e-book

«Una de les novel·les 
més inquietants però 
líricament exquisides 
que he llegit en molt  
de temps.» Essie Fox

© de la fotografia de l’autor: Pierre Demarty
© de la il·lustració de la coberta: Agustín Comotto

2a  edició
EN PREPARACIÓ

Els nois de Hidden Valley Road
de Robert Kolker
Traducció de Marc Rubió

En menys d’una dècada, sis dels dotze fills d’en Don i la 
Mimi Galvin, un matrimoni dels EUA, van ser diagnosticats  
amb esquizofrènia. El discurs del somni americà que havien cons-
truït es va ensorrar sense remei, revelant unes escenes completa-
ment diferents de les que marcava el guió tradicional: maltracta-
ment psicològic, violència física reiterada, abusos. El cas va ser tan 
extraordinari que els Galvin es van convertir en objecte d’estudi, i 
van ser sotmesos a lobotomies i proves d’adn a la recerca de mar-
cadors genètics, i encara són, avui dia, un punt de referència a l’hora 
d’estudiar la malaltia.

Robert Kolker recupera la història d’aquesta família i mostra l’im-
pacte real de l’esquizofrènia en les persones, alhora que explica els 
diversos camins que ha emprès la ciència per entendre-la i mirar de 
tractar-la.

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

El covard
de Jarred McGinnis
Traducció d’Anna Llisterri

Després de tenir un accident, en Jarred descobreix que no tornarà 
a caminar mai més i es veu obligat a recórrer al seu pare, amb qui 
no parla des de fa deu anys. Condemnat a l’ostracisme, cau en una 
espiral d’autodestrucció que l’aboca a revisitar els traumes familiars 
del passat. 

El covard és una reflexió sobre el dolor i el perdó, sobre com sobre-
viure en un món que no està pensat per a les persones amb discapa-
citat, i també sobre la capacitat que tenim per reconstruir-nos.

 títol provisional 

Les ombres fugaces
de Christian Guay-Poliquin
Traducció de Marta Marfany

Un home solitari s’endinsa al bell mig del bosc per recuperar la seva 
família. Un dia es troba amb un nen misteriós que s’uneix a ell i 
l’acompanya en la travessia. Junts hauran d’esquivar els perills d’un 
món hostil i agressiu on els seus habitants només pensen a sobre-
viure de manera individual. 

Les ombres fugaces ens retorna a l’escenari d’El pes de la neu, la no-
vel·la amb què Christian Guay-Poliquin va enamorar desenes de 
lectors catalans i ens recorda el poder de la comunitat quan sembla 
que tot està perdut.

EN PREPARACIÓ

Dents de llet
de Lana Bastašić
Traducció de Pau Sanchis Ferrer

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

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

 títol provisional 

El llibre de les cases
d’Andrea Bajani
Traducció d’Anna Casassas

El llibre de les cases és la narració fragmentada de la vida d’un 
home, de les seves amistats, els amors, les decepcions, la poesia que 
l’acompanya, la història familiar. És el compendi dels seus últims 
cinquanta anys a través de les cases que ha habitat, dels espais que 
el configuren. 

Andrea Bajani ha creat una obra delicada i poètica sobre una vida 
en construcció, sobre la seva arquitectura real, els seus interiors i els 
llocs que ens configuren com a persones. Aquesta novel·la, finalista 
del Premi Strega 2021, és una educació sentimental sobre qui som i 
quin rastre deixem allà on vivim
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