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Andrea Camilleri ha escrit una nova novel·la protagonitzada pel comissari Montalbano

En Montalbano es fa gran
N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Camilleri
s’estima prou
el personatge
per deixar-lo
créixer
i expressar
decisions
i desacords

Andrea Camilleri, Un gir
decisiu. Traducció de Pau

Vidal. Edicions 62.

Barcelona, 2004.

S
i en alguna cosa es-
tan d’acord els lec-
tors d’Andrea Cami-
lleri és en la dificul-
tat de fer-ne una crí-

tica imparcial. Tots són fans
entregats a la seva obra –no
només les novel·les de Salvo
Montalbano sinó també les
incursions en la història d’una
Sicília a cavall entre el tipisme
i l’absurd que l’escriptor de
Porto Empedocle ha anat
construint–. Una servidora
comet el mateix pecat i ho
confesso per situar el lector i
per justificar que els cridi l’a-
tenció sobre alguns conceptes
que apareixen a les frases amb
què l’editorial promociona Un
gir decisiu, la nova entrega de
Camilleri que a més d’un li
alegrarà el Sant Jordi, i que, al
meu humil parer, no podrien
ser més desafortunades.

La primera és “Molt més
política i contemporània que
les anteriors novel·les de Ca-
milleri”, una afirmació que no
comparteixo: si alguna cosa
tenen les obres protagonitza-
des per Montalbano és justa-
ment la seva estricta contem-
poraneïtat –fins i tot en
aquelles en què, com El gos de
terracota, el comissari investiga
fets esdevinguts durant la Se-
gona Guerra Mundial–. I ja no
cal parlar sobre les andanades
de crítica política que Cami-
lleri es permet en tots i ca-
dascun dels llibres: des de la
denúncia de la corrupció dels
polítics fins a la manipulació
dels mitjans d’informació,
passant per l’alt índex d’atur
que castiga el sud d’Itàlia,
l’enriquiment d’uns quants
amb el tràfic del que convin-
gui, persones, animals o coses,
i la desconnexió entre Roma i
els seus polítics curts de mires
i aquells que, amb pocs mit-
jans i nul·la comprensió, han
d’aplicar directrius governa-
mentals a societats com la si-
ciliana que tenen les seves
normes perquè han viscut
massa temps abandonades pel
govern de l’Estat. Si això no és
política i actualitat, aleshores
aquests dos mots deuen haver
canviat de significat i n’han

adoptat un de nou, descone-
gut per a la majoria dels mor-
tals.

La segona és “Conscient de
la realitat que l’envolta, Salvo
Montalbano s’ha convertit ara
més que mai en una veu críti-
ca i contundent”. Ja em per-
donaran, els pares d’aquesta
frase (que segur que han ac-
tuat de bona fe i mal aconse-
llats per les nefastes lleis del
màrqueting), però Montalba-
no quan no ha estat conscient
de la realitat? Fins ara la seva
veu no ha estat prou crítica ni
prou contundent? No em vol-
dria allargar gaire, per això
només els recordaré les refle-
xions i actituds del comissari
a L’excursió a Tíndari i L’olor de la
nit (si no saben a què em refe-
reixo, s’imposa una (re)lectura
dels llibres).

EL PERQUÈ DEL TÍTOL
Ara que ja m’he tret l’espina
voldria explicar-los el perquè
del meu títol (no sóc ningú
per donar-los les raons del tí-
tol triat per Camilleri, ni de
les seves segones intencions, si
és que n’hi ha. Si algun lector
en vol saber més, l’animo a
demanar-li al mestre Camille-
ri i a fer-me’n arribar la res-
posta). Vostès poden pensar
que el títol d’aquesta crítica és
una aixecada de camisa, però
voldria fer-los reflexionar so-
bre les seves dues accepcions:
envellir i créixer. Pel que fa al
primer aspecte, és evident que
en Montalbano s’ha fet gran:

el mateix Camilleri ens infor-
ma que el comissari ja té cin-
quanta anys, una edat delica-
da, i més per a una feina com
la seva –si ara resulta que als
quaranta anys la majoria de
treballadors, tant professio-
nals liberals com obrers es-
claus, ja no són ben conside-
rats pels taurons directius,
què hem de pensar d’algú que
ha de descobrir la identitat
d’un cadàver que ha mort du-
es vegades, disparar a tort i a
dret i reprimir-se les ganes de
fer justícia pel seu compte?–.
Val més no seguir reflexio-
nant sobre això. Ens podríem
trobar tement que Camilleri
pugui caure en la temptació
de jubilar –o alguna cosa pit-
jor– en Montalbano en una
pròxima novel·la (el comença-
ment d’aquesta ja ens posa
prou neguitosos: el comissari
es planteja la dimissió. Però
que no s’adona que ens pot
deixar a tots orfes? Què hau-
rem de fer? Actuar com els
fans de Sherlock Holmes, que
van bombardejar a cartes Co-
nan Doyle perquè el resuscités
després de la seva caiguda,
abraçat a Moriarty, per les
cascades suïsses?).

Així és que passem al crei-
xement espiritual d’en Mon-
talbano. Evident pel que fa a
l’enorme pas endavant fet per
l’escriptor per convertir-lo en
més complex i real, però so-
bretot per la magnífica habi-
litat literària de Camilleri per
construir un personatge sense

fissures i estimar-se’l prou per
deixar-lo créixer, prendre de-
cisions i expressar desacords
(pirandelliana actitud, poden
dir vostès. Sciascia, em per-
meto apuntar). Gesta lloable. I
més si tenim en compte que
no es tracta més que d’un
simple comissari de policia i
d’una simple novel·la de lladres
i serenos (que tants crítics se-
gueixen considerant literatu-
ra de segona fila). En definiti-
va, d’allò que s’etiqueta com a
literatura d’evasió, cosa que deu
voler dir que, com l’alcohol,
només atonta les neurones. I
per tant, és perniciosa (llàsti-
ma que fins i tot les ments ci-
entífiques més reputades re-
comanin les excel·lències per
al cor d’una copeta de vi).

No seria just, en aquest úl-
tim aspecte, no esmentar
també la col·laboració d’en
Mimì Augello, en Fazio, l’im-
pagable Catarella, la Lívia,

l’Ingrid i tots els altres –al-
guns, ara sí, jubilats, com en
Calogero, el fondista– que
serveixen de contrapunt, al-
çaprem o simple recolzament
al creixement d’en Montalba-
no. I que també evolucionen.
S’ha d’agrair, en aquest sentit,
la generositat de Camilleri
amb els seus personatges: no
hauria estat terrible que, lli-
bre rere llibre, l’Augello no fos
més que un conqueridor go-
minat i saltamarges? Entenc
que a més d’una lectora li
vingui una punxada d’enveja
però, no fa il·lusió veure’l
ullerós per les nits en blanc
que l’embaràs de la Beba li fa
passar? I què hauríem de dir
del fidel Fazio, el Sancho Pan-
za amb punt d’honor que
contrapesa l’ànima quixotes-
ca del nostre comissari?

I ARA, LA PROPAGANDA
I ara, a vendre el llibre (ja els
he confessat la meva addicció
a Camilleri, es pensaven que
no se’m veuria el llautó?): per
què se l’han de llegir? Doncs, a
part del que es diu més
amunt, perquè és la novel·la
més rodona de totes les pro-
tagonitzades pel comissari;
perquè la trama els atraparà
des del principi; perquè és una
gran oportunitat de veure
com tot un món de personat-
ges es fan tan grans que fins i
tot surten de les pàgines del
llibre i ens els podem trobar
asseguts al sofà de casa; per
l’estil, irònic, trist, profunda-
ment humà, del mestre Ca-
milleri (si no hi fos, l’hauríem
d’inventar) i perquè, malaura-
dament, moltes de les coses
que explica, com el tràfic il·le-
gal de nens immigrants, són
espantosament reals i no no-
més passen a les costes de Si-
cília. Encara una línia per
elogiar l’admirable treball del
traductor, Pau Vidal (de fet
l’elogi és extensiu a tots els
traductors d’en Montalbano al
català. Si contrasten les tra-
duccions catalana i castellana
de diverses novel·les, entre
elles i amb l’original italià,
veuran que les versions cata-
lanes guanyen per golejada).
Si amb tot això no en tenen
prou, què hi farem. Evident-
ment, són lliures de fer el que
vulguin, però en Montalbano
s’ha fet gran, són cinquanta
anys molt ben portats, i una
servidora, des d’aquí, no es pot
resistir a desitjar-li per molts
anys, comissari.


