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Un Perry Mason a la italiana
➤ Malgrat que fa temps que viu a Bolonya, Marcello Fois va
néixer a la ciutat sarda de Nuoro, un dels escenaris que més
es repeteixen en les seves novel·les. Tot i que es va posar a
escriure relativament aviat, el seu ritme de producció ha estat
sempre alt, per això, malgrat la seva joventut, la seva llista de
llibres publicats no és queda pas curta: Ferro recente (1992),
Meglio morti (1993), Falso gotico nuorese (1993), Picta (premi Cal-
vino, 1995), Gente del libro (1996), Il silenzo abitato delle case
(1996), Nulla (premi Desì, 1997), Gap (1998)...

Amb Sempre caro (La Campana), sembla que li ha arribat el
reconeixement internacional. Deu tenir alguna cosa a veure que
la novel·la la prologui Andrea Camilleri, un dels autors que més
ven a Itàlia? Evidentment, el fet que el creador del cèlebre de-
tectiu Montalbano la recomani hi deu ajudar, però, precisa-
ment, coneixent Camilleri, també podem saber que no prolo-
garia una obra que no s’ho meresqués, perquè no en té cap
necessitat.

Sempre caro està ambientada a la Sardenya de finals del segle
XIX i el seu protagonista és l’advocat Bustianu, un personatge
inspirat en Sebastiano Satta, un home que realment va existir
fa 100 anys. L’intriga s’inicia quan el jove pastor Zenobi Sanna
és acusat de robar part de les ovelles del seu amo i fuig de la
justícia. Bustianu començarà a sospitar que Zenobi no ha estat
més que la víctima d’una confabulació orquestrada per algú a
qui no li interessava la seva incipient relació amb Sisinnia, la
filla del seu patró. Però la trama policíaca és només l’excusa, el
suport que permet a Marcello Fois traslladar-nos a la Sardenya
més profunda i allunyada del turisme de masses i mostrar-nos
la idiosincràsia dels seus habitants. Estem, doncs, davant una
espècie de thriller antropològic, per entendre’ns. En resum: que si
Andrea Camilleri fa de portaveu de la Sicília més desconeguda,
Fois ens acosta a la realitat veritable de l’illa de Sardenya.

L’èxit de Sempre caro ha portat l’autor a recuperar el perso-
natge de Bustianu en la seva novel·la Sangue dal celo (Frasinelli,
2000). En aquest nou llibre, aquest advocat dels dèbils assumeix
la defensa del jove Filippo Tanchis, acusat d’homicidi. De fet,
Fois té pensat continuar explotant Bustianu en dues novel·les
més, que completaran una tetralogia que intenta ser un fresc de
la Sardenya del segle XIX. Ja té el títol de la tercera obra de la
sèrie: L’altro mondo i la coeditaran Frassineli i Il Maestrale.

Però Marcello Fois és molt més que Sardenya i novel·la negra.
L’autor italià participa en tallers d’escriptura, treballa per al te-
atre, la ràdio, el cinema i la televisió i, a més a més dels seus
thrillers, també escriu ficcions que prenen com a punt de partida
personatges reals o fets diversos de la crònica de la seva illa. És
el cas de novel·les com ara Picta, Dura madre i La piace bianca, dues
obres més que seguiran aquesta segona gran línia de creació de
Fois i que sortiran al mercat d’aquí a ben poc. Aquest home no
para!
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Novel·lista sard

➤ ➤ ➤

ROBERT RAMOS

M.F. Paradoxalment, no, per-
què en la Sardenya d’aquell
temps ja s’apuntaven molts
dels problemes que ara han
acabat d’explotar. Crec que a
través de la Sardenya del meu
llibre es pot conèixer millor
l’illa actual, però no només
aquesta zona, sinó moltes de
les regions d’altres països. La
meva Sardenya es pot univer-
salitzar i extrapolar a molts
altres llocs, perquè els matei-
xos problemes humans que
apareixen a la meva novel·la
es repeteixen arreu.
L.D. Segons els crítics, la seva nar-
rativa segueix dos camins: d’una
banda escriu ‘gialli’ i de l’altra
novel·les històriques amb ficcions
que prenen com a punt de partida
fets de la crònica actual de la seva
illa...
M.F. Sí, però jo no diferencio
tant l’un de l’altre. Sí, és cert
que unes estan més basades
en fets reals que les altres,
però en els meus gialli l’am-
bientació històrica també és
molt important, encara que es
tracti de ficcions.
L.D. Precisament, algunes de les se-
ves novel·les històriques han pro-
vocat alguna polèmica a Nuoro, la
seva ciutat. Sobretot, ‘Ferro recen-
te’ i ‘Nulla’. Per què?
M.F. Perquè parlen de certes
coses que la gent no vol re-
cordar i que quan les veus es-
crites esdevenen feridores. La
memòria, de vegades, és do-
lorosa, ja se sap. Ferro recente i
Nulla són dos llibres molt
durs, poc diplomàtics. La pri-
mera és una història de ter-
rorisme que parla de la cèl·lu-
la terrorista anomenada Bar-
baggia Rossa. Nulla, per la seva
part, parla de 15 suïcidis. El
suïcidi ha augmentat molt en
els darrers temps a Nuro, es-
pecialment entre els joves, i
parlar-ne sembla que molesta
algú.
L.D. Els crítics també han destacat
la importància de la poesia a
‘Sempre caro’, malgrat que es
tracti d’un ‘giallo’...
M.F. Sí, perquè sóc un novel·lis-
ta que ha après a escriure a
través de la poesia. La poesia
és la palestra de la paraula. La
novel·la és el gènere que s’im-
posa quan has d’explicar una
trama llarga, però això no
t’obliga a renunciar a la poe-
sia. Malgrat que estiguis es-
crivint narrativa, has de re-
córrer a la poesia a l’hora de
forçar les paraules, de veure
fins a quin punt pot arribar
una paraula en la seva capa-
citat d’expressió.
L.D. Diuen que algunes de les seves
planes recorden Deledda, Manzoni,
Leopardi i Pirandello. Déu n’hi do!...
M.F. Imagina, és una compara-
ció que em fa pujar una mica
els colors, perquè són mons-
tres de la literatura italiana.
Sóc massa jove per a aquest
tipus de confrontació. Amb
els anys ja es veurà si és veri-
tat. De totes formes, és molt
afalagador. Crec que un llibre
sempre ha de fer recordar al-
tres obres. Si mentre un està

llegint un llibre, li vénen al
cap altres obres, vol dir que es
tracta d’un text ben escrit. Un
llibre ha de ser una mena de
petita biblioteca d’altres lli-
bres, n’ha de contenir d’altres.
L.D. També se l’ha comparat amb
Andrea Camilleri per la barreja
que tots dos fan d’italià i dialecte
i per la importància que l’un i
l’altre donen a Sardenya i a Sicí-
lia, respectivament. Aquesta com-
paració l’afalaga o el molesta?
M.F. És una cosa que em fa molt
content perquè Camilleri i jo
mantenim una amistat fidel.
La gent ens compara per l’ús
que tots dos fem del dialecte,
però, en el fons, crec que som
dos autors molt diferents. El
sicilià dels llibres de Camilleri
és un dialecte fictici, una
llengua que ell ha inventat
per a les seves obres. El sard de
la ciutat de Nuoro dels meus
llibres, en canvi, existeix real-
ment. De fet, afrontem el bi-
lingüisme de forma diversa, i
no estic pas dient que una si-
gui millor que l’altra.
L.D. Va fundar a Bolonya fa anys
l’anomenat Gruppo 13, del qual
formen part autors de renom com
ara Carlo Lucarelli, Danila Co-
mastri Montanari, Valerio Massi-
mo Manfredi, Tassinari, Machia-
velli... Encara continua molt ac-
tiu, aquest col·lectiu?
M.F. Sí, encara funcionem com
a grup. Som un col·lectiu que
no hem tingut mai un mani-
fest literari conjunt i que no
fixem dates concretes per tro-
bar-nos ni tenim projectes li-
teraris comuns. Simplement
som un grup d’amics que fem
moltes activitats conjunta-
ment, que ens duem molt bé i
que, entre d’altres moltes co-
ses, escrivim gialli. A tots ens
agrada aquest gènere, però
som autors molt diferents. El
que sí que fem és donar els

nostres textos a altra gent del
grup perquè ens en donin una
opinió crítica. Però, de fet,
allò que ens manté units és
més l’amistat que la literatura
en ella mateixa.
L.D. Fa un temps va afirmar que
tenia pensat escriure sis tetralo-
gies per explicar la història del
segle XX a Sardenya. De moment
no n’ha acabat ni dues, però tot i
així continua amb aquest projecte
d’escriure 24 volums?
M.F. Sí, vaig fent-lo realitat de
mica en mica. Hi ha temps. Si
Balzac ho ha aconseguit, jo
també podré fer-ho. De mo-
ment, estic escrivint la pri-
mera tetralogia, ambientada
a finals del segle XIX, i l’últi-
ma, que té lloc a finals del se-
gle XX. Em falten, doncs, les
tetralogies del mig: la guerra,
la postguerra, els anys sei-
xanta i la dècada dels setanta.
L.D. Però 24 volums són molts i més
per a vostè, que a més a més
d’escriure llibres, escriu per a la
ràdio, el teatre, el cinema i la te-
levisió.
M.F. Sí, sempre entrego les co-
ses tard. No aconsegueixo or-
ganitzar-me bé de cap de les
maneres: escric quan vull o
quan puc. No tinc horaris fi-
xos, però vaig trampejant-ho i
no vull renunciar a cap d’a-
questes feines perquè crec que
un escriptor ha de fer coses
molt diferents.
L.D. I per què aquesta fixació a
agrupar els llibres de quatre en
quatre?
M.F. Per què m’agrada plante-
jar-me projectes i sóc una mi-
ca cap quadrat. Crec que amb
trilogies em quedaria curt per
explicar tot el que vull trans-
metre. A més, prefereixo es-
criure volums no gaire llargs,
perquè són més clars i més
sintètics que les novel·les molt
llargues.


