
Camilleri compleix 10 anys d’èxit a 
Espanya amb el seu desè ‘montalbano’ 

Arriba en català i castellà una nova novel·la 
del comissari sicilià, ‘Foguerada d’agost’

Desconegut pel públic fins al 1999, des de 
llavors s’han traduït 27 dels seus 60 llibres 

ERNEST ALÓS
BARCELONA

D
eu anys i deu novel·les. 
És poc temps, però sufici·
ent perquè les obres d’An·
drea Camilleri protago·

nitzades pel comissari sicilià Salvo 
Montalbano s’hagin convertit en un 
hàbit addictiu per als seus lectors a 
Espanya. Són 25.000 els fixos (el 20% 
en català, el 80% en castellà) que com·
pren cadascun dels títols que aparei·
xen amb una freqüència que ha mo·
tivat acudits a Itàlia (va un 
i diu que creia que Camille-
ri era una revista mensual, 
però resulta que és un set·
manari).  La primera novel·
la de Montalbano, El gos de 
terracota, es va publicar a 
Espanya el 1999. La dese·
na acaba d’arribar en ca·
talà (Foguerada d’agost, Edi·
cions 62) i apareixerà en castellà a 
l’abril (Ardores de agosto, Salaman·
dra).  Mentrestant han anat arribant 
tres volums de contes amb el mateix 
protagonista i 14 obres més de Cami·
lleri, majoritàriament de tema his·
tòric. En total, 27 llibres (dels 60 edi·
tats a Itàlia) d’un autor desconegut 
fa tan sols una dècada.
 Per als habituals, l’última entre·
ga (es pot parlar d’un serial) prosse·
gueix en l’evolució de l’autor i del 
personatge. «Les referències a la mà· 33 Andrea Camilleri, amb el seu permanent cigarret, a la biblioteca de casa seva, a Roma.

ANDREA SABADDINI

fia són més explícites, després de la 
segona victòria de Berlusconi Cami·
lleri és cada vegada més polític, ca·
da vegada redueix més la descripció 
a favor de l’acció...», enumera el seu 
traductor al català, Pau Vidal. I per 
primera vegada, Montalbano és infi·
del a Livia.
 L’acceptació i la traducció d’An·
drea Camilleri a Espanya ha estat 
fins i tot objecte d’una tesi docto·
ral del traductor italià Giovanni Ca·
prara, que creu que un dels motius 

de l’èxit de l’escriptor a 
Itàlia és «la barreja de di·
alecte sicilià i d’italià es·
tàndard», que ha ajudat a 
«revaloritzar el dialecte». 
El mateix Caprara, en can·
vi, lamenta que en caste·
llà aquesta riquesa sigui 
«simplificada i amputa·
da». Joan Milà considera 

que això és inevitable en una llen·
gua «molt estandarditzada» com el 
castellà. I explica que els traductors 
al català, Pau Vidal i Anna Casassas, 
ho han intentat evitar creant un di·
alecte imaginari.

PROLÍFIC / Els editors a Espanya (Sa·
lamandra, Destino i Edicions 62, 
amb incursions de RBA i Gadir) in·
tenten limitar·se a uns tres llibres a 
l’any per no saturar els lectors. «No 
deixem passar una temporada sen·
se Camilleri», comenta l’editor de 
Salamandra Joan Milà. La produc·
ció compulsiva d’un Camilleri que 
als seus 83 anys intenta guanyar el 
temps perdut d’escriptura durant 
els seus anys a la televisió i el tea·
tre (i que accepta, a més, una obra 
d’encàrrec rere l’altra) presenta 
una qualitat enormement irregu·
lar en les seves obres històriques o 
de circumstàncies i una eficàcia sos·
tinguda i ja gairebé mecànica en els 
seus montalbanos.
 Però si a Espanya anem per la de·
sena novel·la de l’inspector de la 
imaginària Vigata (inspirada en Por·
to Empedocle, l’antic raval portuari 
d’Agrigent, al sud de Sicília), a Itàlia 
n’han arribat a les llibreries quatre 
(Le ali della sfinge, La pista di sabbia, Il 
campo del vasaio, L’età del dubbio), i en 
té anunciades tres més: en l’última, 
Riccardino, reservada per ser publi·
cada després de la seva mort o quan 
perdi les facultats, acomiada el seu 
comissari fent que es trobin entre si 
personatges reals i imaginaris. Així 
que, a aquest ritme, l’objectiu d’ar·
ribar als 20 montalbanos encara és 
possible. H
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La trovadora cubana comparteix 
escenari amb el seu compatriota 
Diego Gutiérrez, dins de la 
programació de Barnasants.

J La reedició en una capsa de 
les tres primeres novel·les sobre 
Montalbano en català inclou un 
quadern amb un text inèdit fins 
ara a Espanya en què Camilleri 
parla de la seva criatura.

J Camilleri confirma que el va 
batejar en homenatge a Vázquez 
Montalbán, però perquè estava 
en deute amb ell, ja que es va 
inspirar en la novel·la del català  
El pianista per estructurar 
L’òpera de Vigata. «A part d’això, 
entre Montalbano i Carvalho no hi 
ha cap relació». 

J «Físicament, Montalbano 
és baixet, amb bigoti, amb 
berrugues... no és l’home de 30/35 
anys que veiem a la televisió».

J «Maigret, no canvia mai. (...) 
Tant li fa tot. (...) Pel que fa a 

«ÉS BAIXET, AMB BIGOTI...»

EL PERSONATGE

Montalbano, no només ell sinó tot 
el seu món canvia».

J «Quan vaig començar a 
escriure sobre Catarella (...) 
no en volia fer una caricatura, 
tenia al cap una persona 
concreta, Paolino Castelli, 
una espècie d’ordenança del 
meu pare. Paolino Castelli 
era qui deia «tinc una malaltia 
venèria». ¿I com la vas 
agafar? No ho sé, només sé 
que ve i va, venèria».

J  «Jo no us parlaré mai de 
la màfia dels nostres dies, és 
un fenomen massa complex 
del qual no tinc coneixement                    
directe, per tant prefereixo que 
el meu personatge investigui un 
delicte comès fa 50 anys». Una 
postura que just ara comença a 
trencar.

El Montalbano 
televisiu, Luca 
Zingaretti.

Obres policíaques, 
històriques i unes
quantes rareses

33 Fins fa poc, la producció de 
Camilleri (digna dels grans stak-
hanovistes de la lectura de qui-
osc) es distribuïa en dues sèries: 
les novel·les policíaques de Sal-
vo Montalbano i les obres que, 
seguint l’estela de Leonardo 
Sciascia, ressusciten o ima-
ginen episodis del passat de 
Sicília des de la reunificació fins 
al feixisme. No obstant, en els 
últims anys Camilleri s’ha dei-
xat anar: ha fet incursions en la 
novel·la de costums luxuriosa 
(Il tallieur grigio), la denúncia de 
la màfia (No sabeu pas), el turis-
me gastronòmic (La Vucciria), 
novel·la negra sense Montalba-
no (La mort d’Amalia Sacerdo-
te) i la prosa bucòlica (La sirena 
y el pastor).

LES SÈRIES

UN INCANSABLE VETERÀ DE LA NOVEL·LA NEGRA


