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“Tota la meva vida
ha sigut una broma”
Va néixer als Estats Units i va estu-
diar literatura anglesa. Durant
anys es va dedicar a ensenyar
aquesta matèria en facultats itali-
anes i fins i tot a la base militar
americana de Vicenza.
Em vaig llicenciar en literatura an-
glesa i em vaig especialitzar acadè-
micament en la novel·la del segle
XVIII. Després de donar classes en
universitats i instituts nord-ameri-
cans vaig decidir provar sort a Itàlia.
Durant molts anys he viscut una
dolça esquizofrènia: he fet servir
l’anglès per treballar i l’italià per co-
municar-me i viure.

Va instal·lar-se a Venècia el 1980.
La meva sort va ser que tots els cone-
guts que hi tenia eren italians: vaig
integrar-m’hi des del primer dia.

No es va posar a escriure novel·la
fins al cap d’una dècada, quan ja es-
tava a punt de fer els 50.
Un amic em va despertar la inspira-

ció. Si no hagués estat per la conver-
sa que vaig tenir amb ell mai no hau-
ria escrit Mort a La Fenice.

Li he sentit dir que la primera no-
vel·la de Brunetti era “una broma”.
Tota la meva vida ha sigut una bro-
ma. Encara que vaig néixer durant
el govern d’Eisenhower –els anys
triomfals d’Amèrica– mai no he es-
tat una persona ambiciosa. La idea
de l’èxit professional no tenia cap
sentit, per a mi. No volia convertir-
me en professora a temps complet
ni aconseguir un càrrec directiu:
l’únic que he volgut ha estat passar-
m’ho bé. Vaig publicar el meu pri-
mer llibre l’any 1992, i des de llavors
n’he escrit 20 més. Mai no he tingut
una feina estable. I no me n’hauria
sortit. No m’imagino dedicant 40
anys de la meva vida a la docència,
conservant el mateix estat mental.

Les seves novel·les negres no són
vibrants. Més aviat són reposades,

Després d’una vintena de novel·les protagonitzades pel comissari Brunetti, Leon deixa
el seu personatge icònic per una jove especialista en música barroca que ha d’esbrinar
els secrets d’un compositor poc conegut. L’escenari, per sort, continua sent venecià
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i estan plenes d’observacions.
M’ha agradat mirar el món amb
atenció. Abans d’instal·lar-me a Ità-
lia vaig ser a l’Iran durant la revo-
lució del 1979, vaig ser professora
d’anglès a l’Aràbia Saudita, i també
a la Xina comunista i en vies de des-
envolupament.

Amb tot, les seves novel·les no cor-
ren món: estan ambientades a Ve-
nècia, i se centren a explorar-ne els
racons més insospitats. La ciutat
autèntica.
Encara que sóc americana, les me-
ves experiències venecianes han
estat amb gent d’allà, i ha estat grà-
cies a ells que n’he tret els meus lli-
bres. Les seves preocupacions han
estat les meves. Fa uns deu anys
vaig anar a sopar amb un conegut
d’un amic venecià que era americà
i vivia en un palazzo. Durant l’àpat
vaig saludar mitja dotzena de per-
sones que coneixia. Això va sor-
prendre el meu acompanyant, que

em va dir: “Sembla que visquem en
dues ciutats diferents, oi?” Ell co-
neixia la gent poderosa i aristocrà-
tica, i ningú més. Gràcies a l’èxit
dels llibres, jo també he arribat a
conèixer alguns polítics i una part
dels habitants més selectes, però
els meus amics continuen sent ge-
nuïnament venecians.

¿En tres dècades de convivència i
dues de creació literària, ha canvi-
at molt la seva visió de la ciutat?
Una manera ràpida d’adonar-se
dels canvis que ha viscut Venècia és
fer una passejada per la Strada Nuo-
va, un dels carrers més populars.
Quan vaig arribar-hi, s’hi podia
comprar menjar, roba i calçat. Ara
només hi ha botigues de franquíci-
es internacionals, establiments de
menjar ràpid i llocs on venen màs-
cares, souvenirs i bolsos (propietat
de la màfia): en definitiva, el que ara
es pot trobar a la Strada Nuova ja no
és per als venecians. Fins fa poc, a
la ciutat s’hi podien trobar produc-
tes per als seus habitants. Ara, amb
20 o 30 milions de turistes cada any,
Venècia abasteix els visitants a par-
tir d’articles fets a la Xina que es po-
den trobar a tot arreu.

En la seva última novel·la, Les joies
del paradís (Edicions 62 / Seix Bar-
ral), no deixa Venècia però canvia
el comissari Brunetti per una jove
especialista en música barroca.
Quina relació hi té, amb aquest pe-
ríode musical?
Fa anys que segueixo la mezzosopra-
no Cecilia Bartoli, i a més som ami-
gues. De Händel, li he vist cantar a la
perfecció Giulio Cesare i Il triomfo
del tempo e del disinganno. Quan
hem parlat del barroc, ella sempre
ha destacat Vivaldi i Händel, però fa
un temps es va enamorar de la mú-
sica d’Agostino Steffani i va comen-
çar a preparar-ne un disc. Gràcies a
ella vaig començar a investigar la vi-
da de Steffani.

I n’ha acabat sortint una novel·la
de misteri en què la protagonista
investiga dos baguls on s’amaga el
llegat del compositor venecià, rei-
vindicat per dos hereus amb males
puces.
Steffani és un personatge molt inte-
ressant perquè està ple de parado-
xes. Tenia un gran talent per al cant,
però va deixar de cantar molt aviat.
Va ser bisbe i abat, però no hi ha cap
document sobre la seva ordenació.
La Cecilia va descobrir un docu-
ment on s’hi feia referència com a
musico –un castrat–: això explicaria
per què podia ser abat i bisbe, però
no podia oficiar cap missa, i proba-
blement també justificaria la seva
ambició irrefrenable.

Just al revés que vostè.
Exacte! Per això m’interessa.✒
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