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Per autor

Alec MacGillis és periodista de ProPublica. L’any 2016 
va guanyar el Premi Robin Toner a l’excel·lència en 
reportatge polític, i el 2017, el George Polk Award de 
reportatge nacional i el Premi Elijah Parish Lovejoy.

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.

A l’ombra d’Amazon 
Una història del nostre futur
d’Alec MacGillis
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Traducció d’Anna Llisterri 
Març del 2022 
14 × 21  

Rústica  
504 pàgines (provisional)  
978-84-17339-85-2 

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

© de la fotografia de l’autor: J M Giordano
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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 
352 pàgines (provisional) 

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
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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, reflexionant 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
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Traducció de Xavier Gaillard 
Febrer del 2022 
14 × 21  

Rústica  
192 pàgines (provisional) 
978-84-17339-86-9 

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

Istanbul Istanbul 
> pàgina 32

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
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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 sota el seu vestit. 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 i separada de 
tots aquells que estima, 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 colpidor descriu la vida de 
servitud d’una nena obligada a fer-se gran 
abans de temps a la França rural de finals 
de segle XIX. 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
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Kawai Strong Washburn (Hāmākua, 1981) va néixer i va 
passar la infància a la costa de Hawaii. Els seus contes 
han aparegut en diverses revistes i antologies, com 
The Best American Nonrequired Reading, McSweeney’s, 
Recommended Reading d’Electric Literature o Barrelhouse, 

entre d’altres. L’any 2015 va rebre la beca Tin House 
Summer Scholar i també la Bread Loaf. La seva primera 

novel·la, Taurons en temps de salvadors, ha guanyat el premi PEN/Hemingway 
2021 i ha estat traduïda a vuit llengües.

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 adquireix 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.

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

Taurons en temps  
de salvadors  
de Kawai Strong        WashburnIS
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Traducció de Josefina Caball 
Octubre del 2021 
14 × 21  

Rústica  
448 pàgines  
978-84-17339-76-0 

Preu: 19,90 euros 
Antípoda, 59 
Disponible en e-book

«A cada racó 
d’aquesta novel·la hi 
ha misteri i bellesa.» 
Imbolo Mbue, The 
New York Times Book 
Review

© de la fotografia de l’autor: Crystal Liepa
© de la il·lustració de la coberta: Rodrigo Corral i Matt Buck
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Manon Steffan Ros (Llanddeiniolen, Gal·les, 1983). Abans 
de convertir-se en escriptora, va treballar com a actriu 
de teatre. La seva novel·la Fel Aderyn (2009) va ser 
nominada al premi Llibre Gal·lès de l’Any. El 2013 va 
rebre el mateix reconeixement per l’obra Blasu (2012). 

Steffan Ros també és autora de literatura infantil i juvenil. 
Ha guanyat quatre vegades el prestigiós premi Tir na n-Og de 

literatura infantil amb les novel·les Trwy’r Tonnau (2010), Prism (2012), Pluen 
(2017) i, més recentment, Fi a Joe Allen (2019). El Llibre Blau de Nebo va 
guanyar el premi a la millor obra narrativa de l’Eisteddfod Nacional de Gal·les 
2018 i l’any següent va ser distingit com el millor llibre de l’any en llengua 
gal·lesa.

El petit Siôn i la seva mare sobreviuen 
aïllats en un racó inhòspit del nord de 
Gal·les després d’una catàstrofe nuclear.  
Els dos comparteixen un diari on mostren 
com s’adapten a aquesta nova realitat, i  
on plasmen tot allò que no gosen dir-se.

Amb una reflexió profunda i emotiva  
sobre els vincles amb la família i l’entorn, 
aquesta obra ha estat escollida com la 
millor de l’any a Gal·les. El Llibre Blau 
de Nebo s’endinsa en la importància de la 
memòria col·lectiva i qüestiona què fem 
amb la nostra identitat quan sembla  
que tot està perdut.

El Llibre Blau de Nebo 
de Manon Steffan Ros
Trad. d’Emyr Gruffydd i 
Miquel Saumell 
Octubre del 2021 

12,7 × 20 | Rústica 
176 pàgines  
978-84-17339-65-4 

Preu: 18 euros
Antípoda, 57
Disponible en e-book

«No hi ha gaires 
llibres que em 
remoguin d’aquesta 
manera.» Fflur 
Dafydd

2a  edició

Traducció de Marc Rubió 
Octubre del 2021 
14 × 21 

Rústica 
624 pàgines  
978-84-17339-75-3 

Preu: 23,90 euros 
Antípoda, 58 
Disponible en e-book

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

Trenta anys després, la Fiona, amiga de 
joventut del Yale, retroba el món que creia 
haver deixat enrere i reflexiona i rememora 
els dies que van marcar el futur de tots 
aquells joves.

Els grans optimistes és una història absor-
bent i emotiva sobre com viure la vida en 
temps de crisi, una novel·la commovedora 
que ens confronta amb la pèrdua, l’amistat, 
la traïció, la supervivència i l’amor de la  
mà d’uns personatges inoblidables.

Els grans optimistes 
de Rebecca Makkai
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Rebecca Makkai (Chicago, 1982) és escriptora, 
professora del Sierra Nevada College i de la Universitat 
de Northwestern i directora artística del centre per 
a escriptors StoryStudio Chicago. És autora de les 
novel·les The Borrower (2011) i The Hundred-Year House 

(2014). Els grans optimistes, la seva última obra, ha estat 
finalista del Premi Pulitzer 2019 i del National Book Award 

2018, i ha rebut nombrosos guardons com l’Andrew Carnegie Medal, que 
atorga l’Associació Americana de Bibliotecaris, el L. A. Times Book Prize, 
l’Stonewall Award i el Chicago Review of Books Award. També se n’han 
adquirit els drets per fer-ne una pel·lícula.

«Rebecca Makkai  
ha escrit un llibre que 
és un regal: emotiu, 
fascinant i ple de 
vida.» Téa Obreht

© de la fotografia de l’autora: Joan Morejon
© de la il·lustració de la coberta: Aina Bestard

© de la fotografia de l’autora: Joan Morejon
© de la fotografia de la coberta: Sunil Gupta
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2a  edició Traducció de Ricard Gil 
Setembre del 2021 
14 × 21 

Rústica  
720 pàgines 
978-84-17339-73-9

Preu: 23,90 euros 
Astrolabi, 8 
Disponible en e-book

Patrick Radden Keefe (Dorchester, Massachusetts, 1976) 
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 mitjans. 
L’any 2014 va obtenir el National Magazine Award 

d’article de fons, 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. El seu llibre No diguis res (Periscopi, 2020) va guanyar el 
premi Orwell de no-ficció política 2019 i va ser considerat un dels millors 
llibres de no-ficció de la dècada. L’imperi del dolor el consagra com un dels 
millors investigadors de la nostra època.

La família Sackler és una de les més 
riques del món i és coneguda per haver 
fet donacions molt generoses a entitats i 
institucions de l’àmbit de les arts i les cièn-
cies. També és la responsable de produir i 
promocionar l’OxyContin, un opiaci venut 
com a analgèsic que ha provocat milers 
de morts i milions d’addictes als Estats 
Units. Patrick Radden Keefe retrata de 
forma implacable les tres generacions de la 
dinastia farmacèutica que ha causat una de 
les crisis sanitàries més devastadores dels 
últims anys, i en responsabilitza, també, tot 
l’entramat d’advocats, funcionaris, metges 
i polítics que han ajudat a perpetuar-la. 
L’imperi del dolor és una obra mestra que 
revela amb rigor i precisió la cara més 
fosca de l’ambició humana.

No diguis res 
> pàgina 30

Del mateix autor

L’imperi del dolor 
La història secreta de la dinastia Sackler
de Patrick Radden Keefe

© de la fotografia de l’autor: Joan Morejon
© de la coberta: adaptació del disseny de l’edició americana (Doubleday /PRH), d’Oliver Munday
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L’Alice se n’ha anat a viure a una mansió 
d’un poble on ningú sap qui és ni a què es 
dedica. Al cap de poc, coneixerà en Felix, 
un mosso de magatzem. Mentrestant, 
a Dublín, la seva amiga Eileen intenta 
arribar a final de mes mentre es recupera 
d’una ruptura amorosa flirtejant amb un 
vell conegut, en Simon.

A través dels missatges que s’envien les 
amigues, comprendrem la importància  
que tenen les relacions afectives i sexuals 
per a una generació que se sent amenaça-
da per la precarietat i el desencís. I quan 
finalment es retrobin, les acompanyarem 
en la recerca de l’amor en aquest món 
bonic però incert.

On ets, món bonic 
de Sally Rooney

Gent normal 
> pàgina 31

De la mateixa autora

Traducció d’Octavi Gil Pujol 
Setembre del 2021 
14 × 21 

Rústica 
384 pàgines  
978-84-17339-74-6 

Preu: 19,90 euros 
Antípoda, 56 
Disponible en e-book

IS
B

N
 9

78
-8

4-
17

33
9-

74
-6

Maig del 2021 
14 × 21  
Rústica 

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

Escafandre, 16 
Disponible en e-book

Abans de morir, la Magda, la dona del 
Tomàs, planejava amb ell un viatge a 
Vladivostok. Dos anys després, 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

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).

Sally Rooney (County Mayo, Irlanda, 1991) va estudiar 
anglès al Trinity College de Dublín i té un màster de 
literatura nord-americana. A la universitat, Rooney 
va arribar a ser la guanyadora de les lligues de debat i 
oratòria d’àmbit europeu. Els seus textos s’han publicat a 

Granta, The New Yorker, The Dublin Review, Winter Pages i 
The Stinging Fly, revista a la qual es va incorporar com a 

editora el 2017. Rooney va ser escollida l’any 2017 per The Observer (The 
Guardian) com un dels talents més prometedors del moment. Ha publicat 
Conversations with friends (2017) i Gent normal (Periscopi, 2019), que li va 
valer el premi a la millor novel·la irlandesa del 2018 i el Costa Book Award 
2018. On ets, món bonic és la seva tercera novel·la.

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

© de la fotografia de l’autora: Jonny L Davies
© de la il·lustració de la coberta: Pep Boatella

© de la fotografia de l’autor: M. Àngels Cuerdo Cobos
© de la il·lustració de la coberta: Xavier Mula
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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  
pàgina 32
Capvespre pàgina 32
Benedicció pàgina 31

Del mateix autor

2a  edició

© de la fotografia de l’autor: Michael Lionstar
© de la fotografia de la coberta: FPG / Getty Images
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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 
> pàgina 31

Frankissstein 
> pàgina 31

De la mateixa autora

© de la fotografia de l’autora: Mark Vessey
© de la fotografia de la coberta: Jeanette Winterson
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cions, engarjolaments i massacres. Mia Couto, amb la seva bellesa i  
potència habituals, recupera un paisatge humà i polític desolador que 
reclama ser reparat. 

 títol provisional 

Canalles:  
històries reals d’estafadors,  
assassins, rebels i lladres
de Patrick Radden Keefe
Traducció de Ricard Gil i Octavi Gil Pujol 

L’autor de No diguis res i L’imperi del dolor descriu diversos personatges 
inoblidables que han comès crims de tota mena i ens n’ofereix uns perfils 
magistrals. 

Patrick Radden Keefe reflexiona sobre la corrupció i l’abast de les men-
tides, l’ambició i el poder. Aquest llibre, que funciona com un mostrari 
de criminals i estafadors, es mou per sobre la fina línia que hi ha entre la 
legalitat i la il·legalitat, entre la moralitat i la immoralitat, entre la  
decència i la indecència. 

 títol provisional 

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 construït es va ensorrar sense remei, revelant 
unes escenes completament diferents de les que marcava el guió tradicional: 
maltractament 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 marcadors genètics, i 
encara són, avui dia, un punt de referència a l’hora d’estudiar la malaltia. 

EN PREPARACIÓ

La vila perduda
de Max Gross
Traducció de Ferran Ràfols Gesa

Kreskol és una petita vila jueva que ha viscut aïllada de la resta del món durant 
dècades, sense haver conegut els cotxes, l’electricitat o internet. Tampoc ha pa-
tit la barbàrie de l’Holocaust ni la Guerra Freda. Quan la Pesha Lindauer des-
apareix després d’un divorci amarg i el seu marit surt a buscar-la, els an cians 
decideixen enviar en Yankel Lewinkopf a alertar les autoritats de Polònia. És 
així com els habitants del poble queden exposats al món modern i es veuen 
obligats a decidir si integrar-se a la resta del país o preservar la seva identitat. 

Una sàtira divertida i intel·ligent sobre la resistència, l’assimilació i les 
creences.

Saturn
de Sarah Chiche
Traducció d’Anna Casassas 

Saturn és la història 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, 
anys després, prova d’entendre l’absència del pare. És, també, un retrat sobre 
una família i una època marcades per la guerra d’Algèria, per la malaltia 
mental i pel pes de la història particular sobre les següents generacions. 

Amb un llenguatge ric i elegant en les formes, aquest llibre captiva per la 
seva profunditat emocional.

 títol provisional 

El cartògraf d’absències
de Mia Couto 
Traducció de Pere Comellas Casanova

Quan en Diogo Santiago torna a Beira, Moçambic, reviu el seu passat i  
el del seu país quan encara era una colònia portuguesa i es vivien persecu-
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Robert Kolker recupera la història d’aquesta família i mostra l’impacte  
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. 

 títol provisional 

L’escuma 
d’Helena Guilera 
El Juli sempre ha tocat el violoncel, però darrerament no és capaç de re-
cordar les notes. Tampoc alguns 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.  

 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. 

 títol provisional 

La Malnascuda
de Beatrice Salvioni
Traducció de Pau Vidal

Aquesta és la història de l’amistat entre la Magdalena (la Malnascuda)  
i la Francesca, a la Itàlia del 1936, sota el jou del feixisme.

És, també, una història que ens parla d’amor, de la revolta contra l’abús  
i el sexisme, de la descoberta d’un mateix, de relacions familiars, de la 
guerra, de la recerca de la veritat, de violència (pública i privada) i de ven-
jança. I ens presenta una nova veu, poderosa i disruptiva, en el panorama 
literari italià.

 títol provisional 

El covard
de Jarred McGinnis
Traducció d’Anna Llisterri

Després de tenir un accident, en Jarred descobreix que no tornarà a cami-
nar 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 sobreviure en 
un món que no està pensat per a les persones amb discapacitat, i també 
sobre la capacitat que tenim per reconstruir-nos. 
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2021

Els angles morts 
de Borja Bagunyà 
 Escafandre, 15    3a edició  Disponible en  
dues cobertes | Rústica | + e-book | 496 pàgines 
978-84-17339-60-9 | 19,90 euros

La meitat evanescent 
de Brit Bennett
Traducció de Marc Rubió  
 Antípoda, 54   2a edició  Rústica | + e-book 
408 pàg. | 978-84-17339-61-6 | 19,90 euros

Jo, que no he conegut els homes 
de Jacqueline Harpman
Traducció d’Anna Casassas 
Pròleg de Sophie Mackintosh 
 Antípoda, 53   2a edició  Rústica | + e-book 
232 pàg. | 978-84-17339-59-3 | 18 euros

Pedres a la butxaca 
de Kaouther Adimi
Traducció d’Anna Casassas 
 Antípoda, 52   2a edició  Rústica | + e-book 
168 pàg. | 978-84-17339-58-6 | 18 euros

2020

El cos. Encegador II 
de Mircea Cărtărescu
Trad. d’Antònia Escandell Tur 
 Antípoda, 51  Rústica 
592 pàg. | 978-84-17339-52-4 | 21 euros

El colibrí 
de Sandro Veronesi 
Traducció de Pau Vidal 
 Antípoda, 50   6a edició  Rústica | + e-book 
344 pàg. | 978-84-17339-51-7 | 20,90 euros

Dolça introducció al caos 
de Marta Orriols
 Escafandre, 14    2a edició  Rústica | + e-book 
256 pàg. | 978-84-17339-49-4 | 17,50 euros

La pira al port. Narracions 
de Boris Pahor
Selecció, traducció i pròleg  
de Simona Škrabec 
Antípoda, 49   2a edició  Rústica | + e-book 
288 pàg. | 978-84-17339-50-0 | 18,50 euros

Els nois de la Nickel 
de Colson Whitehead
Traducció de Laia Font  
Antípoda, 48   4a edició  Rústica | + e-book 
256 pàg. | 978-84-17339-46-3 | 19,90 euros

No diguis res. Una història  
real de violència i memòria a 
Irlanda del Nord 

de Patrick Radden Keefe
Traducció de Ricard Gil  
 Astrolabi, 6   6a edició  Rústica | + e-book 
576 pàg. | 978-84-17339-47-0 | 22,90 euros

La drecera 
de Miquel Martín i Serra
Epíleg de Josep M. Fonalleras 
 Escafandre, 13   11a edició  Rústica | + e-book 
160 pàgines | 978-84-17339-45-6 | 17 euros

QualityLand  
de Marc-Uwe Kling 
Traducció de Ramon Farrés
 Antípoda, 47   2a edició  Rústica | + e-book 
400 pàgines | 978-84-17339-34-0 | 21 euros

FONS 2021-2012 Atrapa la llebre  
de Lana Bastašić
Trad. de Pau Sanchis Ferrer 
 Antípoda, 46   6a edició  Rústica | + e-book 
280 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   2a edició  Rústica | + e-book 
336 pàg. | 978-84-17339-31-9 | 19,90 euros

Ignot de Manuel Baixauli 
 Escafandre, 12    7a 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   2a 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   3a edició  Rústica  
312 pàg. | 978-84-17339-28-9 | 19,50 euros

Gent normal de Sally Rooney
Traducció d’Ernest Riera
 Antípoda, 40   11a 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   3a 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   3a 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

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   4a edició  Rústica  
352 pàg. | 978-84-17339-21-0 | 18,90 euros

La passió de Jeanette Winterson
Traducció de Dolors Udina
 Antípoda, 34   2a edició  Rústica  
208 pàg. | 978-84-17339-20-3 | 17,50 euros
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Serem Atlàntida de Joan Benesiu
Premi Ciutat de Barcelona de literatura  
en llengua catalana 2019
 Escafandre, 11   3a 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   2a 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   4a 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   12a edició  Rústica  
+ e-book | 256 pàgines | 978-84-17339-11-1  
17,50 euros

Un aire anglès de Miquel Berga
 Astrolabi, 5   2a edició  Rústica  
216 pàgines | 978-84-17339-09-8 | 17 euros

Canteu, esperits, canteu  
de Jesmyn Ward
Traducció de Josefina Caball
 Antípoda, 29   2a edició  Rústica | + e-book  
312 pàg. | 978-84-17339-10-4 | 19,90 euros

Capvespre de Kent Haruf
Traducció de Marta Pera 
 Antípoda, 28   4a edició  Rústica |400 pàg. 
978-84-17339-08-1 |19,90 euros

Istanbul Istanbul  
de Burhan Sönmez
Trad. de Pelin Doğan i Miquel Saumell
 Antípoda, 27   2a edició  Rústica |296 pàg. 
978-84-17339-07-4 |18,50 euros

A la cambra fosca de Susan Faludi
Traducció de Josep Alemany
 Astrolabi, 4  Rústica | 512 pàg.  
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   3a edició  Rústica | + e-book  
256 pàg. | 978-84-17339-03-6 | 18 euros

2017

Cançó de la plana de Kent Haruf
Traducció de Marta Pera 
 Antípoda, 25   6a edició  Rústica  
384 pàg. | 978-84-946014-8-4 |18,90 euros

Solenoide de Mircea Cărtărescu
Traducció d’Antònia Escandell
 Antípoda, 24   2a 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 pàg.  
978-84-946014-6-0 | 17,90 euros

El ferrocarril subterrani  
de Colson Whitehead
Traducció d’Albert Torrescasana
 Antípoda, 22  4a edició  Rústica | 400 pàg. 
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 pàg.  
978-84-946014-4-6 | 22,95 euros

L’acusació de Bandi
Traducció d’Hèctor Bofill i Hye Young Yu
 Antípoda, 20   3a 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   2a 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   3a edició  Rústica | + e-book  
472 pàgines | 978-84-946014-0-8 | 19 euros

La gran teranyina  
de Roger Vinton
Pròleg d’Andreu Barnils
 11a 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
 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   5a edició  Rústica | 440 pàg. 
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   10a 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   4a edició  Rústica | 192 pàg. 
978-84-944409-4-6 | 17 euros
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Ningú no ens espera  
de Manuel Baixauli
 Astrolabi, 2    2a edició  Rústica  
318 pàgines | 978-84-944409-1-5 | 19 euros

La confessió de la lleona  
de Mia Couto
Traducció de Pere Comellas
 Antípoda, 15    3a 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 pàg.  
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   2a 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   12a 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   2a edició  Rústica  
232 pàg. | 978-84-941737-6-9 | 18 euros

2014

L’aigua és això  
de David Foster Wallace
Traducció de Ferran Ràfols 
Pròleg de Vicenç Pagès
 Astrolabi, 1   4a edició  Cartoné  
152 pàg. | 978-84-941737-4-5 | 9,90 euros

L’home pla de Carles Zafon
 Escafandre, 6  Rústica | 248 pàgines  
978-84-941737-3-8 | 18,50 euros

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

The Leftovers de Tom Perrotta
Traducció de Marta Pera
 Antípoda, 8   2a edició  Rústica  
416 pàg. | 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   12a edició  Rústica  
448 pàg. | 978-84-940490-9-5 | 19 euros

2013

Un holograma per al rei  
de Dave Eggers
Traducció de Ferran Ràfols
 Antípoda, 5  Rústica | 328 pàg.  
978-84-940490-8-8 | 21,90 euros

Terra inhòspita. Barcelona 2048  
de M. Dolors Millat
 Escafandre, 4   2a edició  Rústica  
360 pàg. | 978-84-940490-7-1 | 18,50 euros

La peixera de Maiol de Gràcia
 Escafandre, 3  Rústica | 288 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    3a 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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