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Andrea Camilleri ha publicat una nova novel·la ambientada al poble sicilià de Vigata
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U
n mal dia, a Filippo
Genuardi se li acut
preguntar a la Pre-
fectura de Montelu-
sa què ha de fer per

obtenir una línia de telèfon i a
partir d’aquí es veu involucrat
en un seguit de malentesos (La
concessió del telèfon, Edicions 62).
Quan Santo Alfonso de Liguori
arriba a Vigata, ningú el coneix
o això és el que es creuen els
vigatencs, però la seva arribada
a la vila va acompanyada d’una
sèrie de morts inexplicables
(L’estació de la caça, Edicions 62).
La família Barbabianca es troba
en un bon embolic per culpa
dels negocis fraudulents del
pare; els fills intenten salvar la
situació com poden, tot espe-
rant un miracle que finalment
es produeix (Un fil de fum, Edi-
cions 62). Durant la represen-
tació de la Passió de Crist, un
Divendres Sant, el comptable
Antonio Patò, que hi feia el pa-
per de Judes, desapareix sense
deixar rastre (La desaparición de
Patò, Destino). Vito reparteix el
seu temps donant menjar a les
gallines, ficant-se al llit amb la
dona d’un conegut i intentant
no barrejar-se en els afers de la
màfia, però un dia es troba amb
una pila de gallines mortes, dos
assassins a la porta i l’inefable
mariscal Corbo trepitjant-li els
talons (El curs de les coses, Edici-
ons 62). A Vigata s’ha d’inau-
gurar el nou teatre, però el
prefecte de Caltanissetta, el flo-
rentí Eugenio Bortuzzi, imposa
l’òpera El cerveser de Preston, de
Luigi Ricci; els vigatencs s’ho
prenen molt malament i a so-
bre la soprano desafina el dia
de l’estrena (L’Òpera de Vigata).

LA SICÍLIA SURREALISTA
Ja ho veuen. Camilleri no és
només Montalbano, encara que
degui una part destacada del
seu èxit a l’entranyable comis-
sari nascut a Catània, assignat a
la comissaria de Vigata, domi-
ciliat a Marinella i promès a Li-
via, genovesa i geniüda. La plo-
ma del mestre sicilià alterna les
peripècies que el popular co-
missari viu en els notres dies
amb minúscules odissees de pa
sucat amb oli esdevingudes a la
Sicília de finals del segle XIX i
dels anys 60 del segle XX. Una
Sicília de pobres diables atra-
pats per les circumstàncies, que
van fent la viu-viu amb l’ombra
omnipresent de la màfia i de la
incomprensió de l’Estat italià al
qual l’illa s’ha unit de no gaire
bona gana. Una Sicília plena de
situacions surrealistes, que a
vegades freguen l’astracanada,

però, ¿qui diu que la vida sigui
racional? Una Sicília habitada
per marits banyuts, burgesos
no tan íntegres com sembla,
pobres pescadors que viuen
amuntegats en cataus, inter-
mediaris de mala casta que no-
més reconeixen un senyor, i no
és ni l’Estat ni el Papa, i de tant
en tant, un policia amb dos dits
de front (el mariscal Corbo o el
delegat Puglisi) que no sempre
aconsegueix que la cega Justícia
vagi pel camí recte. I també
dones enamorades de qui no
toca, secretaris que fan el pos-
sible per no convertir-se en l’ase
dels cops, terroristes clandes-
tins inflamats d’esperit mazzi-
nià, curts de gambals arrosse-
gats pels seus instints més pri-
maris i funcionaris amb peri-
lloses relacions que confonen el
govern amb l’abús formen part
de l’univers Camilleri. Una
galàxia que, volum a volum, va
descobrint nous planetes com
L’Òpera de Vigata, un llibre que
els lectors en castellà ja conei-
xien (va ser publicat per Desti-
no el 1999) i que ara arriba en
català. Per fi.

Per fi perquè de tota la sèrie
de novel·les històriques de Cami-
lleri, aquesta és potser la més

complexa i reeixida. Igual que
les seves companyes de gènere,
el mestre sicilià la construeix
amb grans dosis d’ironia, no
només en les situacions sinó
també en el llenguatge, cosa
que pot dur algun lector a
confondre la sarcàstica crítica
social que conté amb l’astraca-
nada. I això seria una llàstima.
Perquè si bé és cert que Cami-
lleri carrega les tintes i estira
alguns episodis fins als esper-
pents dignes de Valle-Inclán, no
ho és menys que alguns dels
drames humans que hi passen
no desmereixerien la més ho-
nesta de les tragèdies gregues.

I també per la feina idiomà-
tica que ha fet l’autor –a base
d’aprofitar diversos registres
del sicilià i de crear idiolectes
que tenen un pes destacat en la
caracterització de molts perso-
natges– i que el traductor, Pau
Vidal (traductor habitual de les
novel·les de la saga Montalbano)
ha optat per respectar al mà-
xim, buscant en el mapa dia-
lectal català les variants que li
podien anar més bé.

Al llarg de 24 capítols (vet
aquí un altre joc de Camilleri,
iniciar-los amb una primera
frase idèntica, o gairebé, extreta
d’obres tan diverses com el Ma-
nifest del Partit Comunista, de
Marx i Engels, Moby Dick, de
Melville, Els dimonis, de Dosto-
ievski, Farenheit 451, de Bradbury
i Clea, de Durrell), col·locats en
una successió que no té per què
ser definitiva, l’autor pinta un
autèntic fresc humà: des de la
carnal Agatina fins a la indo-
lent Giagia, des del temible Don
Memè fins a l’encara més te-
mible Paolino Fiannaca, des de
l’irascible Lollò Sciacchitano
fins als honestos Niní Prestia i
Pippino Mazzaglia, des de l’im-
moral Nando Traquandi fins a
l’infame Liborio Villarroel. I,

per sobre de tots, l’esplèndid
delegat Puglisi, un personatge
que, igual que el mariscal Cor-
bo, serveix a Camilleri com a
esbòs de Montalbano (atribueix
colors a les olors i contesta
bruscament als subordinats
quan no li interessa explicar
què fa ni on va, com fa el co-
missari), i que l’autor tracta
amb tant d’afecte com al nostre
benvolgut Salvo.

A part del que he dit més
amunt, no els puc explicar
l’argument perquè donar-los
pistes sobre el que passa em
sembla un error: desmunta una
maquinària de rellotgeria fina-
ment enfilada peça a peça i els
nega el plaer de la sorpresa (que
a vegades els farà riure, com
durant la conferència etílica del
director d’institut Carnazza, i
altres els farà ràbia, no em facin
dir quan). Però els voldria em-
plaçar a llegir L’Òpera de Vigata.
I no m’adreço als fans del mes-
tre sicilià, que sé que no se la
deixaran perdre, sinó als altres.
Als que els agrada Montalbano,
però encara no s’han rendit a
l’atractiu d’Andrea Camilleri.
No se’n penediran. Quan una
cosa és bona, és bona. I aquesta
ho és.


