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Diuen que Salvo 
Montalbano va 
nèixer a Catània 
el 1950. Si això fos 
veritat voldria dir 
que ronda la se-
tantena. Tanma-

teix, aquest parent del comissari 
Maigret de Georges Simenon i del 
Pepe Carvalho de Manuel Vázquez 
Montalbán, sembla que no vol jubi-
lar-se. És veritat que li comença a 
fallar l’oïda i la vista, que es cansa 
sovint i de vegades perd la gana, ell 
que assaboria aquells plats sicilians 
magnífics. Com bé sabeu, el pare de 
l’incombustible Montalbano és An-
drea Camilleri (Porto Empedocle, 
Sicília, 1925), un jove que s’apropa 
als 93 anys. Camilleri va debutar 
tard en la narrativa, i ho va fer amb 

Decapitar la piràmide
El curs de les coses (1978) i Un fil de 
fum (1980), aquesta última ambien-
tada ja a la ciutat imaginada de Viga-
ta, on transcorrerien més endavant 
les apassionants investigacions del 
comissari Montalbano, protagonis-
ta de la llarga sèrie de novel·les de 
gènere negre (26) per les quals és 
conegut arreu. La primera entrega 
de la sèrie va ser La forma de l’aigua 
(1994) i l’última publicada a Catalu-
nya, de la qual parlem avui, és La pi-
ràmide de fang (2014). Però, que no 
es preocupin els lectors, encara hi 
ha Montalbano per temps. 

A La piràmide de fang la pluja i el 
llot són tan protagonistes com el 
mateix Montalbano, el subcomis-
sari Augello, els inspectors Fazio i 
Gallo, l’impagable telefonista Ca-
tarella, amb la seva llengua estram-

tret dins un tub de ciment d’aquells 
que utilitzen per a la canalització 
de l’aigua. El misteri s’enfila quan 
l’esposa de l’home assassinat i un 
inquilí ocult desapareixen; però els 
interrogants s’aniran resolent a la 
manera de Montalbano; és a dir, de 
forma fascinant, poc convencional 
i inesperada.  

El més important d’aquests lli-
bres d’Andrea Camilleri és la llen-
gua. I la capacitat que té l’autor per 
donar forma de novel·la a l’idioma 
particular de Sicília. Aquest parlar 
de la gent tan personal, saborós i vi-
brant que proporciona al lector la 
sensació de trobar-se enmig de l’ac-
ció. Per això és d’agrair l’excel·lent 
traducció de Pau Vidal. Com sem-
pre, Montalbano encoratja i fa pas-
sar l’estona la mar de bé.!
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bòtica, el jutge Tommaseo i els 
seus dots automobilístics, o la de-
pressiva Lívia, que ja comença a re-
fer-se de la tràgica mort del Fran-
çois, el noi tunisià que gairebé 
adopten amb en Salvo (recordeu El 
lladre de pastissets i Una escletxa de 
llum). Un fang que ho empastifa 
tot, tal com fan la màfia i la corrup-
ció. Tot i que no és la màfia de ca-
ràcter familiar que coneixem, sinó 
més aviat una de més subtil i pro-
pera a la nostra, feta i mantiguda a 
través d’una xarxa política i econò-
mica criminal que es dedica a es-
tafar l’erari públic a base d’il·lega-
litats i corruptel·les en l’adjudica-
ció d’obra pública, òbviament eli-
minant aquells que fan nosa. Vegeu 
que tot plegat comença a enfangar-
se quan troben un home mort d’un 

Nascuda a Nigè-
ria el 1988 i lli-
cenciada en uni-
versitats del Reg-
ne Unit, Ayòbámi 
Adébáyò forma 
part de la nova 

fornada d’autors africans que, se-
guint l’estela de referents com Chi-
nua Achebe o Ngugi Wa Thiong’o, o 
l’èxit de Chimamanda Ngozi Adi-
chie, comencen a ser importants al 
món anglosaxó i, de retruc, arriben 
traduïts a casa nostra. Són veus for-
tes i que mostren orgulloses els 
drets pels quals han lluitat, veus 
amb sentit de l’humor i disposades 
a destapar les vergonyes i els tabús 
de casa seva, uns tabús que les ante-
cessores no van poder trencar. 

La família  
a les entranyes

Queda’t amb mi és una història 
que podria ser terrible (i a estones 
ho és) si no fos pel toc d’humor que 
hi posa Adébáyò: una dona es veu 
rebutjada pel marit perquè no es 
queda embarassada. Això, a la Nigè-
ria dels anys 80, no vol dir que el 
marit l’abandoni, sinó que el marit 
agafa una segona o una tercera do-
na: les que siguin fins que deixi de 
patir la humiliació de ser un home 
casat sense fills. Ho mana la tradi-
ció i és així com s’ha fet sempre. El 
que passa és que, en la història que 
explica Ayòbámi Adébáyò, les coses 
són una mica més complicades: ni 
el marit és tan tradicional ni tan 
sincer ni, sobretot, la dona està dis-
posada a deixar que cap altra ocu-
pi el seu lloc. El que comença sent 
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una comèdia va agafant tons més 
dramàtics i el matrimoni ha de pas-
sar unes proves duríssimes. L’amor 
que senten l’un per l’altre, i l’amor 
cap als fills, es posa a prova fins a 
límits insuportables, però la no-
vel·la té una llum, que potser és la 
veu clara i decidida de la qual parlà-
vem al principi, que fa que la lectu-
ra valgui la pena: se’n surt amb es-
perança en la humanitat.  

Un pertinent desordre ordenat 
Per als lectors occidentals d’avui és 
interessant llegir una història que 
passa en un context tan diferent: la 
Nigèria dels anys 80, amb cops 
d’estat i eleccions fraudulentes 
una rere l’altra, i la d’avui, que en-
cara arrossega tradicions molt poc 
favorables a les dones però lluita 
per modernitzar-se. La manera de 
narrar d’Adébáyò és possible que 
sigui deutora de les tradicions 
orals, més presents entre els es-
criptors africans que entre els eu-
ropeus, i la presència de paraules 
en llengua ioruba deu perfumar 
l’anglès colonial amb una aroma 
particular. Hi ha un desordre orde-
nat que fa anar una mica de bòlit el 
lector, però només al principi. 
Anem endavant i endarrere, canvi-
em de punt de vista, descobrim se-
crets que ens fan replantejar tot el 
que havíem llegit fins a aquell punt: 
així es va construint un relat que 
potser explicat de manera més tra-
dicional seria massa dur d’empas-
sar, perquè necessita una multipli-
citat de punts de vista. 

La figura protagonista, la de la 
dona que passa un calvari fins que 
descobreix què vol dir ser una per-
sona individual a tots els efectes, és 
potser la troballa més important de 
la novel·la, i el que la fa més singu-
lar. L’autora no ha dubtat a anar a 
fons amb el tema de la maternitat 
i com aquest conforma la identitat 
(o no) de la dona en les societats 
modernes: “No tenia por, perquè 
no estava sola”, diu en el seu pitjor 
moment vital, del tot sola, des del 
fons del pou a partir del qual co-
mençarà a recuperar-se, una vega-
da hagi assumit que només assu-
mint aquesta soledat del fons del 
pou podrà començar a pujar-ne les 
escaletes enganxades a la paret per 
mirar de ser feliç.!

Nórdica Libros 
publica en caste-
llà Mayo del 68. 
Historia de una 
primavera, un cò-
mic del dibuixant 
Alexandre Franc i 

el guionista Arnaud Bureau original 
del 2008. Va aparèixer quan es com-
memorava el 40è aniversari del 
Maig Francès, però la seva lectura 
segueix vigent deu anys després, grà-
cies sobretot al format, barreja de 
crònica política i memòries vitals, on 
el punt de vista no és el dels líders del 
moviment, sinó el de persones sen-
se cognom que recorden des del pre-
sent aquell passat quan eren estudi-
ants a Nanterre i a la Sorbona o 
obrers a Nantes.  

El narrador principal és un estudi-
ant del 2008 que està preparant una 
tesi doctoral sobre el Maig Francès. 
Com si fos un documental, presenta 
els personatges barrejant la lluita pú-
blica amb la vida privada. N’hi ha que 
van ser maoistes, anarquistes, trots-
kistes o simplement joves que vivien 
amb entusiasme la possibilitat d’una 
possibilitat. Els líders estudiantils i 
sindicals, els polítics i les personali-
tats culturals hi són presents, i es nar-
ra amb detall la successió històrica 
dels esdeveniments, però no són ells 
els que expliquen la història. Això sí, 
el focus només està posat en el que va 
passar a França, i així ho reforça 
Franc triant una gamma de colors do-
minada pel vermell, el blanc i el blau: 
els de la bandera francesa.!
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