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La Malnada
de Beatrice Salvioni

Monza, març del 1936. A la riba del riu 
Lambro, dues nenes de dotze anys, en xoc 
i mig despullades, miren d’amagar el cos 
d’un home que acaba de ser assassinat. 
Una d’elles, la Francesca, serà qui ens 
explicarà la història. Filla d’una família  
de classe mitjana, rememora els temps  
en què cada dia observava una nena 
salvatge que jugava amb altres nens al riu, 
sense sabates i amb les cuixes esgarrapades 
i sempre brutes. El seu magnetisme fa que 
la Francesca vulgui ser-ne amiga per sobre 
de tot, fins i tot de les males llengües que 
l’envolten i la consideren una maledicció. 
Al poble, li diuen la Malnada.

Aquesta novel·la, ambientada durant 
la dictadura de Mussolini, ens parla de 
l’amistat, denuncia l’opressió i reflexiona 
sobre el sentit i la importància de la 
desobediència. Crua i directa, mostra 
la força de dues noies que no es volen 
sotmetre a l’abús de poder dels homes  
cap a les dones ni a cap mena de tirania.
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Traducció de Pau Vidal 
Març del 2023 
14 × 21 

Rústica 
260 pàgines (aprox.) 
978-84-19332-18-9 

Preu: 19,90 euros
Antípoda, 75
Disponible en e-book

© de la fotografia de l’autora: Vittoria Bernini 
© de la il·lustració de la coberta: collage de Tono Cristòfol a partir de  

© ClassicStock / Alamy Stock Photo + © Alex / AdobeStock

«La Malnada és tan 
vívida que sembla 
que la puguis tocar a 
través de les pàgines. 
És un personatge que 
qualsevol editorial 
voldria tenir al seu 
catàleg.»  
Anne Michel,  
Editorial Albin Michel

Beatrice Salvioni, nascuda a Monza l’any 1995, va obtenir 
un màster en filologia moderna per la Universitat Catòlica 
de Milà amb una tesi sobre narració interactiva i es va 
diplomar a l’escola d’escriptura de la Scuola Holden de 

Torí. El 2021 va guanyar el Premi Calvino de contes i el 

Raduga, i va ser finalista del concurs 8 × 8. Ha practicat l’esgrima medieval i 
ha pujat al Monte Rosa. Diu que quan tenia nou anys va agafar una motxilla 
i va posar-hi unes mitges i un suc de poma i va sortir corrent a la recerca 
d’aventures; la fugida va durar fins a la porta de casa, però des de llavors  
ha estat escrivint històries.
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Traducció de Josefina CaballTraducció de Josefina Caball
Març del 2022 Març del 2022 
14 × 2114 × 21

Pàgines Pàgines 
464 pàgines(aprox.)464 pàgines(aprox.)
978-84-19332-16-5978-84-19332-16-5

Preu: 21,90 eurosPreu: 21,90 euros
Antípoda, 74Antípoda, 74
Disponible en e-bookDisponible en e-book

Hernán Díaz, escriptor i editor, va néixer el 1973 a Buenos 
Aires, va créixer a Suècia, va estudiar a Londres i ara viu a 

Brooklyn, Nova York. Ha escrit Borges, between history 
and eternity (Bloomsbury, 2012), i és l’editor de la 
Revista Hispánica Moderna i el director adjunt de l’Institut 

Hispànic de la Universitat de Colúmbia. Ha publicat en 
capçaleres com Cabinet, The New York Times, The Kenyon 

Review, Playboy, Granta i The Paris Review. A l’horitzó (Periscopi, 2020), 
la seva primera novel·la, traduïda a dotze llengües, va guanyar el premi 
internacional William Saroyan, va ser finalista del premi Pulitzer 2018 i del 
premi PEN/Faulkner, i Publishers Weekly la va incloure entre els deu millors 
llibres del 2017; també va obtenir el premi del jurat del Festival d’Amèrica  
de París i el premi Noves Veus Americanes, entre d’altres.

Fortuna
d’Hernán Díaz

A la Nova York de principis del segle xx, 
tothom coneix en Benjamin i la Helen 
Rask. Ell és un magnat llegendari de 
Wall Street; ella, la filla brillant d’uns 
aristòcrates excèntrics. Junts, han assolit 
el cim d’un món de riquesa que sembla 
infinita. Però la seva fortuna i grandesa 
s’envolten de xafarderies, i aviat els 
rumors sobre les maniobres financeres 
d’en Benjamin i la solitud de la Helen 
comencen a escampar-se, alhora que  
la dècada dels aparentment feliços anys 
vint arriba a la fi. Tot i que aquesta, és  
clar, no és l’única versió de la història.

Fortuna ens parla de classes socials, de 
capitalisme i de cobdícia. Una novel·la  
que acompanya el lector en la recerca de  
la veritat i ens mostra que el poder 
manipula els fets i en refà la narrativa 
segons el seu interès. Una epopeia elegant  
i polièdrica que recupera les veus 
enterrades sota els mites que justifiquen  
la nostra desigualtat fonamental.

Traducció de Josefina Caball
Març del 2023 
14 × 21

Rústica 
464 pàgines (aprox.) 
978-84-19332-16-5

Preu: 21,90 euros 
Antípoda, 74
Disponible en e-book

© de la fotografia de l’autor: Jason Fulfordy 
© de la il·lustració de la coberta: THEPALMER / Getty images

A l’horitzó

Del mateix autor
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Colson Whitehead (Nova York, 1969) és escriptor  
i professor universitari. Autor de diverses obres, 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, fet que el 
va catapultar directament a l’exclusiva llista d’autors que han 

guanyat aquests dos premis alhora. Els seus articles i escrits han aparegut en 
diaris i revistes com The New York Times, The New Yorker, New York Magazine, 
Harper’s Bazaar i Granta. El 2020 va obtenir el seu segon premi Pulitzer 
d’obres de ficció per Els nois de la Nickel (Periscopi, 2020), un èxit que 
abans d’ell només havien aconseguit Booth Tarkington, William Faulkner i 
John Updike. El ritme de Harlem és la seva tercera obra traduïda al català.

En Ray Carney és un comerciant honest: 
té una botiga de mobles barats al carrer 125 
de Harlem. La seva dona està embarassada 
i sembla que la vida els somriu. Però quan 
l’economia comença a fer figa, el cosí d’en 
Ray li demana ajuda per atracar l’històric 
hotel Santa Teresa. Serà llavors quan es 
veurà envoltat de criminals d’alta volada 
i s’haurà d’enfrontar a un conflicte intern 
violent: qui és ell? El pare de família 
honrat, o un delinqüent emmascarat?  
Com podrà salvar el seu cosí i alhora 
mantenir intacta la seva reputació?

El ritme de Harlem és un drama moral i, 
alhora, una novel·la policíaca. És, també, 
un llibre trepidant sobre la raça i el poder. 
I, sobretot, és una carta d’amor a un barri, 
Harlem, replet de personatges originals 
que brillen amb llum pròpia.

El ritme de Harlem
de Colson Whitehead

ISBN 978-84-19332-17-2

Traducció de Yannick Garcia 
Març del 2023 
14 × 21  

Rústica 
400 pàgines 
978-84-19332-17-2 

Preu: 20,90 euros 
Antípoda, 73 
Disponible en e-book

El ferrocarril subterrani
Els nois de la Nickel

© de la fotografia de l’autor: Chris Close / © de la il·lustració de la coberta: Oliver Munday. Imatges:  
© DonNichols/E+/Getty Images; © ullstein bild/Getty Images; © H. Armstrong Roberts/ClassicStock/
Getty Images; © jgroup/iStock/Getty Images; © CSA-Images/Vetta/Getty Images

Del mateix autor
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Gabrielle Zevin (1977) es va graduar en literatura anglesa 
i americana per la Universitat Harvard i és autora de 
diverses novel·les d’èxit, tant per al públic adult com 
juvenil. Ha treballat de guionista, ha estat nominada a 

l’Independent Spirit Award i en l’actualitat és considerada 
una de les escriptores més notables dels últims anys segons 

The New York Times. Amb un estil immersiu i d’una profunditat emocional, 
ofereix uns personatges psicològicament complexos.

Des de ben petits, en Sam i la Sadie 
comparteixen l’afició pels videojocs.  
Allà hi experimenten la llibertat i l’alegria 
que els manca al món real, on senten que 
no acaben d’encaixar. Quan es retroben 
anys més tard, decideixen apostar pels 
seus somnis i viure de la creació d’aquests 
universos fantàstics i imaginaris sense 
preveure, però, que ben aviat s’enfrontaran 
a un èxit imprevist i imparable que posarà 
en dubte la naturalesa de la seva relació. 

Aquesta és la història dels mons que 
construeixen els dos amics, perfectes però 
irreals, i també de la impossibilitat per 
adaptar-se a la ferocitat del que comporta 
el triomf: els diners, la fama, les identitats 
qüestionades i la tragèdia. Demà, i demà,  
i demà és un relat sobre la nostra necessitat 
de connectar, d’estimar i de ser estimats. 
Una obra commovedora sobre els límits  
de l’amistat i l’amor, i una oda al refugi  
que ens dona la imaginació.

Demà, i demà, i demà
de Gabrielle Zevin

Traducció d’Ernest Riera 
Febrer del 2023 
14 × 21  

Rústica 
536 pàgines 
978-84-19332-15-8 

Preu: 21,90 euros 
Antípoda, 72 
Disponible en e-book

«Una novel·la 
equilibrada amb enginy: 
encantadora però sense 
sucre. El món que Zevin 
ha creat té relleu, és 
expansiu i alegre, com 
els que creen els seus 
personatges.»  
The Guardian

© de la fotografia de l’autora: Hans Canosa | © de la il·lustració de coberta: La gran onada  
de Kanagawa (detall), obra de Katsushika Hokusai. Museu d’Art Metropolità de Nova York
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Eider Rodriguez (Rentería, 1977) és escriptora, periodista i 
guionista. Ha estat editora en basc de l’editorial Txalaparta 
i avui dia exerceix de professora al Departament de 
Llengua i Literatura de la Universitat del País Basc.  
El 2018 va obtenir el premi Euskadi de Plata, atorgat pels 

llibreters de Guipúscoa, per Un cor massa gran (Periscopi, 
2019), i juntament amb l’il·lustrador Julen Ribas el premi 

Euskadi de literatura infantil i juvenil pel còmic Santa familia (Euskal Herriko 
Ikastolak, 2017). Amb Katu jendea (Elkar, 2010) va obtenir la beca de 
creació literària Igartza, una de les més importants del País Basc, i el premi 
Zazpi Kale de la Fira del Llibre de Bilbao (2011). Considerada una de les 
escriptores més impactants de les lletres basques, ha desenvolupat gran  
part de la seva carrera en aquesta llengua i actualment viu a Hendaia. 
Materials de construcció és la seva primera novel·la.

© de la fotografia de l’autora: Lander Garro
© de la il·lustració de la coberta: Arrate Rodriguez Comotto

Materials  
de construcció
d’Eider RodriguezIS
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Trad. de Pau Joan Hernàndez 
Febrer del 2023 
14 × 21  

Rústica 
248 pàgines 
978-84-19332-14-1 

Preu: 18,90 euros 
Antípoda, 71 
Disponible en e-book

Un home reposa inert en un llit d’hospital 
després d’haver patit un ictus. Una dona 
l’observa, corpresa, des d’una distància que 
no sap com desfer, mentre es comença a 
qüestionar els fonaments emocionals sobre 
els quals s’ha construït la identitat. Així 
comença aquesta novel·la sobre una filla, 
però també sobre una mare, una tieta i una 
germana que es debaten entre la tendresa 
i el ressentiment cap a la figura d’un 
pare alcohòlic i imperfecte però alhora 
extremament humà.

Eider Rodriguez reviu en aquest text 
personal i íntim l’origen de la seva 
educació sentimental. Concebuda amb la 
certesa que algunes coses només es poden 
entendre si s’escriuen, aquesta obra transita 
per l’existència d’una família del País 
Basc que es dedicava a vendre material de 
construcció mentre a casa seva bregaven 
amb els silencis, les renúncies i l’amor.

Un cor massa gran

De la mateixa autora
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Trad. d’Antònia Escandell 
Gener del 2023 
14 × 21 

Rústica 
640 pàgines 
978-84-19332-13-4 

Preu: 23,90 euros 
Antípoda, 70

L’ala dreta. Encegador III
de Mircea Cărtărescu

Marta Orriols 
Noves edicions, noves cobertes

Anatomia de les  
distàncies curtes
Escafandre, 9
978-84-19332-22-6

Un calidoscopi proper i 
empàtic que ens aproxima 
de manera natural als 
sentiments que maquillem 
per por d’alterar el curs de les 
nostres vides. Anatomia de les 
distàncies curtes és un paisatge 
lúcid i emocional reblert dels 
silencis que protegim.

Aprendre a parlar  
amb les plantes
Escafandre, 10
978-84-19332-21-9

Aprendre a parlar amb les 
plantes és una novel·la delicada 
escrita des del punt de vista 
d’una dona que haurà de 
reconciliar-se amb un món 
que ja no reconeix. 

La narrativa de Marta Orriols, 
emotiva, intensa i reflexiva, 
ens convida a quedar-nos  
amb allò que és essencial.
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© de la fotografia de l’autor: Zsolnay Verlag / Heribert Corn, www.corn.at 
© de la imatge de coberta: collage de Tono Cristòfol (© de les imatges: ruskpp/AdobeStock, 2018)

Solenoide
Encegador:

L’ala esquerra
El cos

Mircea Cărtărescu (Bucarest, 1956) és poeta, prosista, 
crític literari i publicista. 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. Més recentment, la prestigiosa Fira 

Internacional del Llibre de Guadalajara li ha concedit el premi FIL 2022. 
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.

Som a l’any 1989 i a Romania comença la 
revolució contra el socialisme de Ceaușescu: 
la ciutat bull, efervescent, i els carrers 
reflecteixen el desesper d’una població 
extenuada. A Bucarest tot és misèria, gana 
i runes. La mare del protagonista es refugia 
en el record dels seus ancestres i ell, ja 
convertit en un jove madur, es pregunta 
com escriure en aquest escenari apocalíptic. 
Com un calidoscopi de consciència 
esberlada, el narrador tanca la seva obra 
monumental amb una plenitud tremolosa 
com les ales d’una papallona.

En aquesta última entrega d’Encegador, 
Mircea Cărtărescu posa punt final  
a la trilogia que ha marcat, de manera 
prodigiosa, la seva carrera literària.

Del mateix autor

12a  edició
13a  edició



Col·lecció Periscopi 
/ 10 anys / 10 llibres

Una col·lecció de títols seleccionats per tot l’equip  
de l’editorial i que defineixen el caràcter de Periscopi. 

Llibres que ens sacsegen, que ens van fer vibrar la 
primera vegada que els vam llegir i que avui encara ens 
emocionen, que ens han fet feliços i que volem tornar  

a posar al vostre abast amb un nou disseny.
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Urbis phantasma
La literatura i l’imaginari urbà 
sota l’influx de la postmodernitat

Sebastià Jovani

Biblioteca Dedalus, 3

Urbis phantasma 
La literatura i l’imaginari urbà 
sota l’influx de la postmodernitat

Sebastià Jovani
Vivim en una ciutat o en un amuntegament 
de signes? Si la ciutat postmoderna és un 
text que no cessa d’escriure’s, què ens cal 
saber per llegir-lo? I com podem participar 
d’aquesta maquinària semiòtica i fantasmal 
sense que ens expulsi o ens assimili del tot?

Urbis phantasma és un assaig 
multidisciplinari que planteja un viatge 
heterogeni pels diversos paisatges urbans 
de la postmodernitat, les propostes de 
reflexió crítica que susciten i, naturalment, 
les ficcions i narratives que habiten aquests 
paisatges o que a partir d’aquests en 
projecten d’altres, sigui en consonància o 
com a alternatives de resistència i de 
dissidència. És en aquesta trobada entre 
l’espai literari i l’espai urbà que Sebastià 
Jovani assaja una cartografia íntima de les 
ciutats modernes i postmodernes. Amb  
la convocatòria de Calvino, Weiss, Amis,  
Le Clézio, Ballard i tants d’altres, Urbis 
phantasma examina les diverses respostes 
que hem donat a la pregunta sobre què 
significa habitar una ciutat, en un moment 
en què el discurs sobre l’espai urbà està  
en crisi i demana una reinvenció amb 
urgència.

Biblioteca Dedalus, 3 
Desembre del 2022 
12 × 18 
Rústica 
176 pàgines 
978-84-19332-11-0 
Preu: 12,50 euros

Sebastià Jovani és 
narrador, investigador 
cultural, poeta i performer.

BIBLIOTECA DEDALUS
Publicacions 
2022



18

Edicions del Periscopi
info@periscopi.cat 
www.periscopi.cat 
FB: www.facebook.com/Periscopi
TW: twitter.com/Ed_Periscopi
IG: @edicions_del_periscopi

Distribueix: UDL
c/ Veneçuela, 17
08019 Barcelona
Telèfon: 932 262 764
Fax: 932 262 755
www.udllibros.com
info@udllibros.com

Edicions  
del Periscopi 
/ 10 anys 

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!


