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La celebèrrima autora de la sè-
rie de Harry Potter, J.K. Rowling,  
publicà sota el pseudònim de 
Robert Galbraith una novel·la 
negra, El cant del cucut (2013), 

que fou un gran èxit de vendes 
al Regne Unit. Aquella primera 

novel·la, protagonitzada pel 
detectiu Cormoran Strike, 

adopta ja la forma d’una sèrie, 
amb el mateix protagonista, 
amb la publicació d’El cuc de 

seda, història que arranca amb 
la desaparició de l’escriptor 
Owen Quine. La seva dona, 
que considera que ha estat 
una desaparició voluntària, 
contracta el detectiu privat 
Cormoran Strike perquè el 

trobe i el porte a casa.

L’advocat Xavier Amorós 
Corbella (Reus, 1960) ha 

compatibilitzat el seu treball 
com a advocat d’una empre-
sa de serveis amb la poesia. 

En aquest poemari, el fet 
d’haver viscut durant uns 

anys lluny de casa, a l’altre 
hemisferi, li serveix per 

reflexionar sobre la identitat 
i sobre la relació entre l’espai 
que deixa enrere i el que co-
mença a conèixer. Una obra 

on la nostàlgia no és el senti-
ment que predomina, sinó 

més aviat la perplexitat que 
produeix uns nous referents 
en les relacions quotidianes. 

Una condició d’estranger 
que marca la mirada poètica.

Aquest és el curiós debut 
d’una dona de Sardenya 

dedicada al cultiu de la mel 
i les roses i que té com a 

passió també els perfums 
i les essències naturals. 

Aquesta afició adoptà en 
algun moment forma lite-
rària amb una novel·la que 

ha generat un gran impacte 
internacional i que està en 
vies de publicar-se en una 

vintena de llengües. El camí 
dels perfums conta la història 
d’Elena, una dona desenga-
nyada de l’amor que tan sols 
aconsegueix donar un sentit 
a la seva vida a través de la 

creació de nous perfums 
seguint una tradició familiar.

El cuc de seda
robert galbraith

Proa, barcelona, 2015
traducció de laia Font
Novel·la, 441 pàgines

El temps girat
Xavier amorós corbella

cossetània, valls, 2015
Poesia, 74 pàgines

El camí dels perfums
cristiNa caboNi

edicions 62, barcelona, 2015
traducció de mercè Ubach

Novel·la, 441 pàgines
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Bezsonoff: guia sentimental de Perpinyà i diccionari occcità-català

L’anticatalanisme 
espanyol en ‘La gran 
depuració’ de Viadel

El ‘Llibre de les bèsties’ 
de Ramon Llull, 
vist per Roc Casagran

Pocs mesos després de la publicació de 
la novel·la de Matar de Gaulle (Empúries, 
2014), l’escriptor de la Catalunya Nord 
Joan-Daniel Bezsonoff retorna amb força 
a l’edició amb una doble publicació quasi 
simultània. D’una  banda, a Pòrtic, ha 
aparegut aquests dies Guia sentimental 
de Perpinyà, una ciutat amb una història 
de 1.000 anys i que era la segona del país 
quan Catalunya tenia reis. Bezsonoff 
proposa un viatge sentimental pels paisat-

ges, els carrers i els personatges, donant 
compte d’històries i anècdotes relacio-
nades amb Perpinyà i el Rosselló, indrets 
de l’àmbit català “massa oblidats” i que 
ens convida a visitar.  Una publicació que 
coincideix amb la presentació, després de 
quinze llargs anys de preparació, del Dic-
cionari Occità Provençal - Català (Llibres 
de l’Índex), un volum amb 13.000 entrades 
i 5.000 variants dialectals que ompli un 
important buit bibliogràfic.

Francesc Viadel  (Algemesí, 1968), 
periodista i escriptor, ha dedicat part 
de la seva tasca assagística a posar 
llum sobre el món de l’anticatalanisme 
al País Valencià. En el seu nou llibre, 
La gran depuració (Publicacions de la 
Universitat de València, 2015), amplia 
el focus i analitza el que ha estat el 
discurs anticatalanista espanyol i la 
negativa a assumir el tarannà plurina-
cional de l’Estat. El subtítol de l’obra és 
ben il·lustratiu: “Catalanistes, mar-
xistes, jueus i traïdors. Desmuntant 
l’anticatalanisme espanyol”.

L’editorial valenciana Sembra Llibres 
introdueix una nova línia editorial en el 
seu catàleg, dedicada als clàssics, amb 
la publicació d’un llibre cabdal de la 
literatura medieval, Llibre  de les bèsties, 
de Ramon Llull, a través de la visió 
de Roc Casagran (Sabadell, 1980), un 
dels escriptors emergents del moment 
present, que en fa una relectura actua-
litzada recolzant-se en les il·lustracions 
d’Aitana Carrasco. Llull, un dels clàssics 
de la literatura en català amb més 
vigència, i un dels constructors de la 
llengua catalana literària, ens il·lustra 
en aquest llibre sobre les maquinacions 
i les lluites de poder.
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