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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.

L’imperi del dolor 
de Patrick Radden Keefe

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 
ciències. 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.

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

No diguis res

Del mateix autor
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Sally Rooney (County Mayo, Irlanda, 1991) va estudiar 
anglès al Trinity College de Dublín i té un màster de 
literatura nord-americana. 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.

De l’autora de Gent 
normal: «El fenomen 
literari de la dècada» 
The Guardian

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 amenaçada 
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
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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

Gent normal

De la mateixa autora
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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
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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.

El 1985, mentre el Yale Tishman comença 
a prosperar en l’àmbit professional, 
Chicago 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, viatja a París a buscar la 
seva filla desapareguda. Amb dolor, 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 
absorbent 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

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

IS
B

N
 9

78
-8

4-
17

33
9-

75
-3

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
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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 
sentiments 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
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Propers títols

Nascut de cap dona, de Franck Bouysse  
Traducció d’Anna Casassas

L’instant abans de l ’impacte, de Glòria de Castro

Godspeed, de Nickolas Butler (Títol provisional) 
Traducció de Marc Rubió

El sistema Amazon, d’Alec MacGillis (Títol provisional) 
Traducció d’Anna Llisterri

The Lost Shtetl, de Max Gross (Títol provisional) 
Traducció de Ferran Ràfols Gesa

Saturne, de Sarah Chiche (Títol provisional) 
Traducció d’Anna Casassas

O Mapeador de Ausencias, de Mia Couto (Títol provisional) 
Traducció de Pere Comellas

Il·lustració de la coberta: © Franzi draws, Adobe Stock

Crèdits de les fotografies i il·lustracions de les cobertes: © pàgines 2-3: de les 
imatges de coberta: © de les columnes: PhotographerOlympus / Getty Images, © 
de la píndola: Irina Rogova / Adobe Stock. © del disseny de coberta: adaptació del 
disseny de l’edició americana (Doubleday / PRH), d’Oliver Munday / © pàgines 4-5: 
Pep Boatella, 2021 / © pàgines 6-7: Aina Bestard, 2021, 2021 / © pàgines 8-9: Sunil 
Gupta (tots els drets reservats) / DACS /Artimage / VEGAP, Barcelona, 2021 / © 
pàgines 10-11: Rodrigo Corral i Matt Buck, 2020 (adaptada de la il·lustració de l’edició 
americana a MCD / Farrar, Straus & Giroux, dels mateixos autors)

Crèdits de les fotografies dels autors: © de la de Manon Steffan Ros: Lestyn Hughes 
/ © de la de Sally Rooney: Jonny L Davies / © de la de Patrick Radden Keefe: Phil 
Montgomery / © de la de Rebecca Makkai: Susan Aurinko / © de la de Kawai Strong 
Washburn: Crystal Liepa

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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