
◆ C U L T U R A ◆ XV
A V U I

dijous

7 de juny del 2001

ROBERT RAMOS

L’escriptor sicilià Andrea Camilleri és tot un fenomen literari

La màgia de Camilleri
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Andrea Camilleri, L’excursió a
Tíndari. Traducció de Pau

Vidal. Edicions 62.

Barcelona, 2001.

A
ndrea Camilleri (Por-
to Empedocle, Sicília,
1925) ha esdevingut
un fenomen literari
sense precedents a

Itàlia el ressò del qual ha arri-
bat al nostre país amb prou
força per tal que la pràctica to-
talitat de la seva obra hagi estat
publicada entre nosaltres. Resi-
dent a Roma, professor d’art
dramàtic, guionista i director
de teatre i televisió, Camilleri
exerceix de sicilià. La Sicília
d’avui o de fa un segle és la
protagonista principal dels seus
llibres, una societat marcada
per la Màfia, amb els seus usos
i costums particulars, amb la
seva psicologia.

L’obra de Camilleri es divi-
deix en dos grans blocs, el cos-
tumista, amb obres tan remar-
cables com ara La concessió del
telèfon, L’òpera de Vigata i L’estació
de caça, i el policíac, protago-
nitzat pel comissari Salvo
Montalbano, amb llibres com
ara Un mes amb Montalbano, El gos
de terracota i El lladre de pastissets,
els primers situats a finals del
segle XIX i els segons en l’actu-
alitat. Tant en els uns com en
els altres, malgrat la diferència
cronològica, hi destaquen els
aspectes sociològics i psicolò-
gics de la Sicília profunda, amb
independència de la trama no-
vel·lística de cada obra. En
aquest sentit, els llibres de Ca-
milleri adquireixen un valor
metaliterari, a l’altura de Gio-

vanni Verga, Vicenzo Consolo,
Gesualdo Bufalino i Leonardo
Sciascia, els seus predecessors i
contemporanis. Un altre aspec-
te a destacar de l’obra de Ca-
milleri és el del llenguatge que
l’autor utilitza, amb una gran
presència de l’oralitat dialectal
de l’illa, molt difícil de traslla-
dar en les traduccions que co-
neixem, catalana i castellana,
resolt amb fortuna diversa i
sempre discutible.

L’excursió a Tíndari és una tí-

pica novel·la del cicle Montal-
bano. Té tots els ingredients de
les precedents: una intriga in-
teressant i complexa, una fina
ironia molt subtil, una intel·li-
gent dosi de denúncia social i
una magnífica descripció de ti-
pus i personatges, sense obli-
dar, naturalment, les referènci-
es a l’honor depredador de la
Màfia siciliana. L’obra es desen-
volupa a partir de l’assassinat
d’un jove de vint anys, Nenè
Sanfilippo, i la desaparició d’un

matrimoni d’ancians, els Grif-
fo, que viuen al mateix edifici
del jove assassinat. Amb
aquests elements com a punt
de partida, Salvo Montalbano,
l’humaníssim comissari de Vi-
gata, iniciarà la seva investiga-
ció, que, obligat pel llefiscós
món de la Màfia, el durà fins a
les portes de l’alta societat,
personificada en un cirurgià de
renom, col·leccionista d’art.

L’excursió a Tídari és el millor
llibre policíac de Camilleri. La

trama de l’obra es revela d’una
solidesa notable; els personat-
ges dels vells Griffo, tot i que
són explicats a través del que en
diuen terceres persones, tenen
un gruix humà considerable; la
figura del vell mafiós, don Bal-
duccio Sinagra, mostra tots els
matisos de la subtilesa; i, no cal
dir, que tota la resta, els ins-
pectors Galluzzo, Fazio, Augello
i l’inefable Catarella, que co-
neixíem de novel·les anteriors,
estan a l’altura d’un text rea-
lista i ben travat; sense oblidar
els personatges femenins, Livia,
la comprensiva nòvia de Mon-
talbano, i Ingrid, la bella nòr-
dica, amiga i amor platònic del
comissari, que conserven els
seus trets encisadors.

NO HI HA RES GRATUÏT
L’excursió a Tíndari és una novel-
la que es llegeix d’una tirada,
que atrapa el lector des de la
primera a l’última pàgina.
Mentre el lector prossegueix la
lectura té la sensació que res no
és gratuït, que cada giragonsa
de la intriga, que cada perso-
natge, per marginal que sigui,
respon a un fons real, amb una
versemblança fora de tot dubte.
La feina del traductor ha estat
ingent. Pau Vidal, que ha tra-
duït El gos de terracota, La veu del
violí i El lladre de pastissets, s’en-
fronta al repte de traslladar al
català el llenguatge oral de l’o-
bra, farcit de dialectalismes i de
vulgarismes, amb una gran do-
si d’imaginació i ofici, encara
que, com dèiem més amunt, les
solucions aplicades siguin dis-
cutibles. Malgrat aquesta reser-
va, en el seu conjunt, la tra-
ducció de Pau Vidal és excel-
lent. Si volen passar, amb pro-
fit, unes hores de captivadora
lectura, no se la perdin.

CRISTINA CALDERER

Eduard Márquez va néixer a Barcelona el 1960

Un cas clínic
N A R R A T I V A
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Eduard Márquez, Cinc nits de
febrer. Quaderns Crema.

Barcelona, 2000.

O
liver Sacks defineix
la seva disciplina,
de forma molt pre-
cisa i suggestiva,
com a “neurologia

de la identitat”. I remarca el
paper de la narrativa en la
constitució de l’experiència
temporal d’un mateix. Cadascú
de nosaltres –diu– té una his-
tòria particular, un relat interi-
or que adquireix continuïtat i
sentit al llarg de la vida. Deter-
minades malalties neurològi-
ques provoquen la destrucció
de la visió, la destresa, la parla,
del llenguatge o de la memòria,
la qual cosa implica una pèr-
dua total i definitiva de la rea-
litat interior. Sacks, però, es re-
sisteix a confinar els seus paci-
ents al llimb dels que han ex-
traviat la identitat per sempre.
I intenta trobar un lligam
–amb les persones, la natura o
les coses– que els retorni a la
vida, que els ajudi a ser dins del
món. Eduard Márquez (Barce-
lona, 1960), en la seva última
novel·la, Cinc nits de febrer, també
intenta salvar els personatges
d’aquelles pèrdues que poden
afectar el sentit del jo, de tot el
que resulta imprescindible per

a la seva supervivència com a
éssers humans actius. I ho fa
amb el distanciament i el càlcul
d’un experiment clínic. És el
seu estil.

Autor de llibres de poesia (La
travesía innecesaria i Antes de la
nieve), i de novel·les infantils
(Hoax i La maledicció del cavaller
Nomormai), Eduard Márquez va
rebre el reconeixement de la
crítica amb dos llibres singu-
lars. El 1995, publica Zugwang,
un conjunt de relats breus amb
personatges abstractes que es
mouen a salts, com en un joc
d’escacs, fora del temps i de
l’espai. Llibre estretament lligat
a L’eloqüència del franctirador, pu-
blicat 3 anys després i que
agrupa 18 micronovel·les, ins-
pirades en els posmoderns
nord-americans, amb home-
natges a Oscar Wilde, Paul
Auster i Max Frisch, que parlen
de la vida quotidiana i el buit
existencial enmig d’un ambi-
ent sòrdid i claustrofòbic, que
pretenen conduir a la reflexió i
semblen evitar el diàleg amb el
lector. Cinc nits de febrer tampoc
no és un llibre fàcil. L’esforç de
llegir-lo compensa, però. I
compensa perquè ens diu molt

de nosaltres: actors d’una sin-
gularitat imaginativa que ano-
menem el propi jo i amb una
identitat fonamentada en la
memòria.

Sela Huber, el misteriós per-
sonatge al voltant del qual gira
l’obra, sempre havia temut
perdre la memòria, com el pa-
re, malalt d’Alzheimer. Per ai-
xò, abans de suïcidar-se, va dei-
xar un testimoni dels dies més
feliços i intensos de la seva vida
al costat i lluny de Lars Belden,
un amor impossible. Es van co-
nèixer per motius de feina: Lars
havia de traduir l’obra de Sela.
I aviat van establir una tortuosa
relació sentimental que es per-
llongaria més enllà de la mort,
gràcies als dietaris, els enregis-
traments i les cintes de vídeo
que Sela havia deixat per a Lars
en una habitació que sempre
havia estat misteriosament
tancada. De fet, tot allò que
envolta Sela és misteriós. En
intentar ordenar el llegat de
signes, imatges i paraules, Lars
descobreix una història plena
d’angoixa, pors i amenaces.
Una història en què Sela inten-
ta mostrar-se tal com és i oferir
el seu amor sincer a Lars, com
mai no ho havia pogut fer en
vida. Una història, segurament
imaginada, amb la qual Sela
intenta conjurar la malaltia
mitjançant un exercici d’au-
toinvenció que li permeti res-
taurar, reemplaçar, compensar
i conservar la identitat.


