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NOVEL·LA MARTA MONEDERO

a saben qui és Robert Gal-
braith, oi? L’autor em-
mascarat rere el qual

s’amaga la creadora de Harry
Potter, la famosa J.K. Rowling,
que superada l’etapa del petit
mag d’ulleretes de Howartgs,
ara s’ho passa pirata escrivint
històries de misteri sota pseu-
dònim. Novel·les de factura
clàssica com El cuc de seda, el se-
gon volum de la sèrie protago-
nitzada per Cormoran Strike,
un veterà de guerra que va per-
dre una cama a l’Afganistan re-
ciclat a detectiu; i la decidida
Robin, un doctor Watson en
versió femenina.

En el Londres contempora-
ni, on el príncep Guillem i Kate
Middleton surten a la portada
del setmanari sensacionalista
The News of the World, Cormo-
ran i Robin investiguen la des-
aparició d’un escriptor de se-
gona fila que troben esbudellat
en una casa tenebrosa. El mort
té pendent de publicar una
comprometedora novel·la gòti-
ca amb un hermafrodita de
protagonista i un argument
que pentina de gust el seu en-
torn laboral: l’agent, l’editor,
una amant que coneix en una
escola d’escriptura, el propietari de l’edi-
torial, un autor amic que va deixar de
ser-ho... I la dona, que havia fet de car-
nissera i és qui lloga Strike.

J
Els grans personatges de la Sra. Potter

El cuc de seda és la tercera novel·la que
Rowling escriu per a adults i la segona
que treu sota identitat falsa tot i haver
perdut l’anonimat poc després d’haver

creat la primera entrega de la
sèrie, El cant del cucut, arran
d’una investigació del The Sun-
day Times. Fins aleshores, Gal-
braith només n’havia venut
1.500 exemplars, d’El cant del
cucut, però en saber-se qui era
realment, les vendes es van dis-
parar.
    Amb Agatha Christie, Do-
rothy Sayers i Sir Arthur Conan
Doyle com a referents, però
també Ruth Rendell i P.D. Ja-
mes, el que fa Galbraith/Ro-
ling amb la novel·la negra és en
certa manera el que ja feia amb
la saga de Harry Potter: domi-
na els elements del gènere i
controla la narració (al tram fi-
nal una mica atapeïda), que
farceix de descripcions. Però
quan Rowling és realment bo-
na és en la creació de personat-
ges, que són la mare dels ous de
qualsevol novel·la. A partir
d’aquests construeix la trama
amb la qual juga a buscar l’as-
sassí, el whodunnit (contracció
de Who has done it?).
    Extraliteràriament, J.K.
Rowling és coneguda per haver
donat suport al no a la inde-
pendència d’Escòcia i haver en-
tregat un milió de lliures a la

campanya unionista Millor junts, una do-
nació que va desfermar la polèmica a les
xarxes socials. Però això serien figues
d’un altre paner. ❋

J.K. Rowling ha
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misteri amb un
pseudònim masculí
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NOVEL·LA ÒSCAR MONTFERRER

Pàgines viscudes i rememorades
nric Satué s’ha fet un nom en el
disseny gràfic amb treball i perse-
verança. L’exercici de la professió i

les possibilitats de lleure que se n’han deri-
vat s’han conjuminat a l’hora de dur-lo
amunt i avall i de posar-lo en contacte
amb persones i situacions que han deixat
empremta en la seva memòria. És aquest
un procés del tot normal en una persona
animada per la voluntat de posseir una vi-
da pròpia construïda des de l’experiència.

Un llop a la vora del foc és el repàs de les
pàgines viscudes que configuren els calen-
daris acumulats. Cadascuna de les re-

E membrances arriba amb una
extensió breu que honora el
primer mot del subtítol del lli-
bre. Apunts és ben bé el que són
aquestes notes de temàtica va-
riable en què no es percep un
criteri unificador que les ho-
mogeneïtzi. L’interès de les
anotacions és variable: en se-
gons quins casos, en les parau-
les escrites, en el missatge inhe-
rent –no sempre explícit–, hi ha
una voluntat d’universalitat
que traspassa la relativa fredor

del negre sobre el blanc i que
convida a aturar la lectura i
obrir la porta a una estona de
reflexió. En d’altres, la particu-
laritat és, potser, excessiva i cos-
ta d’empatitzar amb les perso-
nes –que no personatges– que
hi surten retratats. El contacte
amb el proïsme ha polit cada
faceta amb una tècnica pròpia i
el resultat és el fruit de les inter-
accions sense les quals una vi-
da, la seva, no hauria estat vis-
cuda amb propietat. ❋
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