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ROBERT RAMOS

“Tot llibre ha de ser una mena de
petita biblioteca d’altres obres”

Finals del segle XIX:
Sardenya s’acaba
d’incorporar a Itàlia
i l’advocat Bustianu
ha de demostrar la
innocència de
Zenobi, un pastor
que ha estat víctima
d’una confabulació.
Aquesta és la
proposta narrativa
de l’escriptor italià
Marcello Fois a
‘Sempre caro’
(La Campana), una
novel·la que ha
estat traduïda a 10
llengües i que
li ha suposat
el reconeixement
internacional.
Per alguna cosa l’ha
prologat Andrea
Camilleri...

LOURDES DOMÍNGUEZ

L.D. Bustianu, l’advocat protago-
nista de ‘Sempre Caro’, està basat
en la persona de Sebastiano Satta.
Per què l’ha escollit com a figura
central de les seves novel·les poli-
cíaques?
M.F. Perquè era un heroi ja fet,
ja creat, una persona amb una
vida molt interessant per ex-
plicar i una figura molt del
seu segle, el XIX. Crec que
Bustianu té molt a ensenyar a
les persones que hem vingut
després.
L.D. ¿El seu personatge s’allunya
molt o poc de la persona real?
M.F. Al principi pensava que
m’havia pres moltes llibertats
a l’hora de crear el meu per-
sonatge, però després he des-
cobert que el meu Bustianu
no s’allunyava tant de la per-
sona de Sebastiano Satta.
L.D. ¿Creu que seria un bon exem-
ple de l’habitant de la Sardenya
dels seus llibres?
M.F. Sí, n’és un molt bon exem-
ple, perquè té totes les virtuts i
tots els defectes dels sards, o
més ben dit, de la gent de la
ciutat de Nuoro i de la zona de
la Barbaggia. Per exemple, té
aquella certa tossuderia (de ve-
gades positiva i d’altres negati-
va), no és gaire amant dels ri-
tuals, va directe al gra i té
l’habilitat de saber trobar l’e-

quilibri entre la tradició i la
renovació. Crec que aquesta
última característica és un tret
molt nostre: sabem adaptar-nos
als canvis, encara que, de ve-
gades, ens produeixin dolor.
L.D. Malgrat que ambienta la seva
novel·la a finals del segle XIX,
¿creu que ‘Sempre caro’ és una
novel·la actual?
M.F. Sí, perquè parla d’un lloc
que ha de decidir què vol es-
devenir, d’un poble que s’està
convertint en una ciutat, d’u-
na regió que està esdevenint
part d’un gran Estat i tots
aquests punts encara són

molt contemporanis. Ara som
un munt de nacions les que
estem decidint com volem
créixer, com volem que sigui
Europa. Sempre caro està a la
base de la història que actu-
alment estem vivint.
L.D. En l’edició italiana barreja el
dialecte sard i l’italià estàndard.
Quin criteri segueix?
M.F. La importància del sard és
molt gran, perquè encara que
l’alterno amb l’italià, fins i tot
les parts en llengua italiana
tenen construccions del dia-
lecte. Utilitzo el sard quan no
puc recórrer a l’italià, i l’ita-

lià, quan no puc posar-hi el
dialecte. És a dir, les dues
llengües conviuen paral·lela-
ment, però no es trepitgen, si
no que es complementen. És
un llibre bilingüe, en resum.
L.D. I no tenia por que aquest bi-
lingüisme dificultés la comprensió
del llibre per part dels italians
que no coneixen el dialecte sard?
M.F. No. De fet, el llibre ha estat
un èxit de vendes a Itàlia. Crec
que no hi ha problema si es
tracta d’obres que parteixen
d’un projecte clar i sincer i si
l’autor sap fer que dues llen-
gües convisquin.

L.D. Aquesta riquesa lingüística es
perd amb la traducció...
M.F. Sí, però, en concret, en el
cas del català trobo que és una
traducció molt bona.
L.D. Per què?
M.F. Perquè la traducció resul-
tant és molt propera al meu
projecte inicial de llibre en
italià i sard. El so, la musica-
litat aconseguides s’assem-
blen molt a les de la meva idea
original. Per això crec que en
l’edició catalana, el resultat
del traduir és trair és molt bo.
L.D. ¿Es considera un ‘giallista’ [el
‘giallo’ és el nom que rep la no-
vel·la negra a Itàlia] o un escrip-
tor?
M.F. Personalment, és una cosa
que no m’importa gaire. Em
considero un escriptor, però
no m’avergonyeixo de recór-
rer al giallo perquè un autor
ha de saber triar el gènere que
li és més adequat per explicar
la seva història.
L.D. I en el cas de ‘Sempre caro’,
perquè pensa que el ‘giallo’ era el
més adient al que volia narrar?
M.F. Perquè la trama policíaca
m’anava molt bé per contras-
tar les dues maneres tan dife-
rents d’entendre la justícia i
la burocràcia a la Sardenya i a
la Itàlia de finals del XIX.
L.D. Per vostè, doncs, el ‘giallo’ no és
pas un gènere menor...
M.F. No em fa gens de vergonya
que se’m consideri un giallis-
ta, més ben dit, me n’enor-
gulleixo, perquè crec que a
través del giallo he aconseguit
arribar a un públic molt am-
pli. Per mi, com més gent
llegeixi les meves obres mi-
llor. Per això és un honor ha-
ver aconseguit crear un llibre
que ha interessat tant la gent
que només llegeix gialli com
la resta, i tant els sards com
els altres italians. Això vol dir
que Sempre caro és molt més
que només giallo o només
Sardenya.
L.D. La Sardenya dels seus llibres
és una Sardenya profunda, ex-
trema i no pas la Sardenya tu-
rística i més coneguda. Per què
ha triat aquest escenari? ¿Potser
per donar a conèixer aquesta re-
alitat que per a molts encara és
desconeguda?
M.F. No, simplement perquè és
la Sardenya que conec millor.
De Sardenyes n’hi ha moltes,
jo explico la meva, la que sé,
la del lloc on he nascut i he
viscut. A més, no crec que cap
escriptor fos capaç d’explicar
una Sardenya única, perquè
és una illa molt diversa.
L.D. ¿I la Sardenya del XIX que
apareix a ‘Sempre caro’ és molt
diferent de la d’avui en dia?


