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El sicilià Andrea Camilleri va publicar la primera novel·la als setanta anys

De la Sicília profunda
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Andrea Camilleri, El lladre de
pastissets. Traducció de Pau

Vidal. Edicions 62.

Barcelona, 2000.

A
principis de 1999 va
irrompre amb força
en el món editorial
peninsular un autor
singular: Andrea Ca-

milleri. La seva particularitat
es fonamentava en dos fets:
l’un era que l’autor tenia més
de setanta anys, i l’altre que la
seva obra, publicada per una
petita editorial italiana, havia
arribat al primer lloc de la
llista de llibres més venuts
sense campanyes de màrque-
ting i gràcies al boca-orella. De
1999 ençà els llibres de Cami-
lleri han estat profusament
distribuïts entre nosaltres,
tant en català com en castellà,
i avui Camilleri ha esdevingut
un autor de culte per a uns
quants milers de lectors.

Podríem dividir la seva obra
en dos grans blocs. Per una
banda, hi ha els llibres de ca-
ràcter costumista, El curs de les
coses, La concessió del telèfon, L’ò-
pera de Vigata i Temporada de
caça, on l’acció transcorre a les
darreries del segle passat i en
una localitat mítica, Vigata,
poble geogràficament inexis-
tent situat en el cor de la Sicí-
lia més típica. Per altra banda,
les novel·les protagonitzades
pel contemporani comissari
Salvo Montalbano, una mena
de Maigret sicilià, solter em-
pedreït, amic de la bona taula,
que persegueix el crim però
que compadeix els criminals,
veí de Vigata, gran lector, que

es deixa captivar més pels es-
tímuls intel·lectuals per a re-
soldre els misteris que no per
l’estricte compliment de la llei
o per la persecució dels qui la
vulneren.

HOME PLURIDISCIPLINARI
Andrea Camilleri va néixer a
Porto Empedocle, Sicília, el
1925. És un home d’una vasta
cultura, professor d’art dra-
màtic, guionista i director te-
atral, humanista i procedent

de l’esquerra militant i il·lus-
trada. Els seus llibres, tant els
costumistes com els policíacs,
traspuen tendresa, humor,
intel·ligència i sensibilitat. Tot
i que en les novel·les de la sèrie
Montalbano l’autor se cenyeix
als cànons del gènere, les se-
ves obres sempre van una mi-
ca més enllà i esdevenen un
retrat psicològic i sociològic
de la Sicília d’avui sense que la
trama policíaca se’n ressenti
gens.

El lladre de pastissets és una
novel·la que conté tots els in-
gredients de la narrativa de
Camilleri: una intriga rocam-
bolesca que s’inicia amb un as-
sassinat en un ascensor, l’apa-
rició de tota una sèrie de per-
sonatges singulars entre els que
destaca una bella tunisiana
molt complaent amb els seus
clients i amics, un lladre de
pastissets, una àvia i el seu nét
que estan en perill de mort i
tota la rècula de tipus pinto-

rescos que configuren el pecu-
liar món de Vigata amb la fi-
gura central del comissari Salvo
Montalbano, que en aquesta
ocasió ens torna a mostrar les
seves complexes relacions
amoroses amb la seva estimada
de sempre, Lívia, la dona del
nord a qui els dubtes del co-
missari duen fins als límits de
la paciència. Una obra amb el
segell propi de l’autor, que
combina intriga, amor, humor
i crítica social i ho fa amb el
mestratge a què ens té acostu-
mats. El lladre de pastissets asso-
leix les cotes més altes de l’au-
tor, a l’altura, si no la supera,
d’una de les seves millors no-
vel·les, El gos de terracota. Un lli-
bre, en definitiva, que a més de
fer passar una estona deliciosa
als lectors els il·lustra sobre una
societat tancada entorn d’ella
mateixa, exponent d’una men-
talitat d’arrels arcaiques amb
tots els defectes del segle XX i
amb molt poques de les seves
virtuts.

PERSONATGE MÉS HUMÀ
Un dels aspectes a remarcar
d’aquesta novel·la és que el co-
missari Montalbano presenta
un dels caràcters més humans
de la seva personalitat, la de
l’home que estima –està dis-
posat a casar-se– i que viu la
mort del pare amb la recança
del fill que vol estalviar-se el
dolorós tràmit del darrer adéu.
La traducció de Pau Vidal, autor
de dues traduccions anteriors
del mateix autor, ratlla la per-
fecció. No se la perdin.

Desequilibris insostenibles
A S S A I G X A V I E R F I L E L L A

Rafael Grasa i Andreu Ulied
(editors), Medio ambiente y

gobernabilidad. Icaria.

Barcelona, 2000.

Margaret Maruani, Chantal
Rogerat i Teresa Torns

(directors), Las nuevas fronteras
de la desigualdad. Icaria.

Barcelona, 2000.

E
ditorial Icaria, en la
seva col·lecció Antrazyt
que recull treballs so-
bre les transformaci-
ons del món contem-

porani, ens presenta dos nous
llibres dedicats a analitzar, res-
pectivament, les dificultats
d’encaix entre problemes me-
diambientals i governabilitat i
la situació de les dones en el
mercat de treball. L’objectiu de
Medio ambiente y gobernabilidad,
llibre editat en col·laboració
amb l’Institut Català de la Me-
diterrània, és explorar, des de la
perspectiva mediambiental, la
governabilitat de les societats
mediterrànies. El llibre, coordi-
nat per Rafael Grasa i Andreu

Ulied, aplega les aportacions de
diferents autors –des de Joan-
domènec Ros i Manuel Ludevid
fins a Albert Serratosa i Santia-
go Vilanova, per esmentar no-
més noms catalans– que apor-
ten la seva experiència en te-
mes tan diversos com ara l’ur-
banisme i la planificació
d’infraestructures, els canvis
tecnològics i empresarials, la
geopolítica de l’aigua i la segu-
retat ambiental. D’entrada,
Grasa i Ulied ens fan veure la
importància d’adoptar una vi-
sió mediterrània per afrontar
una qüestió que sobrepassa les
fronteres dels Estats i que re-
quereix la cooperació interregi-
onal. Tot seguit, Ramon Folch,
en un article que sintetitza for-
ça bé el caràcter del llibre, pre-
cisa els límits del nostre model
econòmic i prediu dificultats
en la governabilitat si no re-
plantegem l’actual paradigma
de desenvolupament. De fet,
adverteix, no hi ha cap tipus de
crisi de funcionament en els
sistemes naturals, sinó del mo-
del de civilització. En aquest
sentit, es mostra partidari d’a-
tribuir un valor econòmic a tots

els recursos naturals, critica els
beneficis econòmics obtinguts
a base d’externalitzar disfunci-
ons i presenta la racionalització
de l’energia existent com la
primera font energètica per al
futur immediat. El volum fina-
litza amb una reflexió del peri-
odista Santiago Vilanova sobre
l’estratègia tecnològica i medi-
ambiental que ha de possibili-
tar un desenvolupament soste-
nible. L’autor es pronuncia a
favor d’una reforma fiscal eco-
lògica per incentivar la innova-
ció tecnològica i proposa la
creació d’ecòpolis que interre-
lacionin les noves tecnologies
de la comunicació amb la con-
servació del medi ambient. El
llibre, en definitiva, constitu-
eix una anàlisi preocupada i
gens dogmàtica sobre la pro-
blemàtica ambiental en l’àrea
mediterrània i descriu un
conjunt de propostes per ga-
rantir la governabilitat en els
pròxims anys.

MERCAT LABORAL DESIGUAL
La situació comparada d’ho-
mes i dones en el mercat de
treball ens l’ofereix Las nuevas

fronteras de la desigualdad, lli-
bre coordinat per les sociòlo-
gues Margaret Maruani,
Chantal Rogerat i Teresa
Torns. El volum ha estat edi-
tat per iniciativa del MAGE,
grup de recerca del mercat de
treball i gènere, creat dins del
CNRS francès i que trasllada
la seva perspectiva interdisci-
plinària i pluritemàtica i el
seu abast europeu al mateix
llibre. En certa manera,
aquest text constitueix una
denúncia del que es considera
com una excessiva tolerància
social davant la desigualtat
de gènere. Al llarg de més de
400 pàgines es presenten les
dades del que Maruani ano-
mena les desigualtats imper-
tinents. En aquest sentit, An-
nie Gauvin i Teresa Torns
mostren la prevalença de do-
nes en la població aturada,
mentre Rachel Silvera esta-
bleix que, en igualtat de con-
dicions, les dones guanyen
entre un 10% i un 15% menys
que els homes. Igualment, el
llibre denuncia que el desen-
volupament del treball a
temps parcial, fortament fe-

minitzat, està incrementant
les desigualtats entre homes i
dones. Danièle Meulders ar-
gumenta la seva precarietat i
ens fa notar les dificultats que
pot pressuposar quant a
acompliment de les condici-
ons necessàries per obtenir
una prestació d’atur o una
pensió de jubilació digna.
D’altra banda, Las nuevas fron-
teras de la desigualdad caracte-
ritza les transformacions de
l’activitat femenina, que con-
creta en la terciarització, la
salarització, la continuïtat de
les trajectòries professionals i
l’èxit escolar i universitari de
les dones. També incideix en
el desigual repartiment del
treball familiar i domèstic i
ens fa observar l’estancament
des de fa unes dècades de la
participació masculina en
aquestes feines. Des d’aquesta
perspectiva es discuteix la
mateixa noció de treball –ge-
neralment assimilat tan sols a
treball assalariat– i s’adver-
teix sobre la consideració di-
ferent del temps lliure entre
homes i dones. Malgrat tot,
les autores i els autors d’a-
quest llibre no deixen de
constatar els progressos asso-
lits al llarg dels últims de-
cennis, encara que també
descriuen explícitament el
caràcter contradictori del
procés i la consolidació de
noves fronteres de desigual-
tat entre homes i dones.


