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L’autor sicilià Andrea Camilleri ens ofereix una nova novel·la protagonitzada pel comissari Salvo Montalbano

Suite siciliana
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Andrea Camilleri, La forma de
l’aigua. Traducció de Xavier

Riu. Edicions 62.

Barcelona, 2002.

S
icília, almenys per a
mi, sempre ha estat
un misteri. Una ter-
ra agresta, dura, de
rierols secs, poblada

de matolls i alzines, amb una
densa història en la qual els
catalans o els seus descen-
dents jugaren un paper im-
portant durant un parell de
segles. Les primeres imatges
de Sicília, arribades a través
del filtre de Hollywood, ens
mostraven uns homes cofats
amb boines o gorres negres,
nerviuts i de no gaire talla,
amb els rostres solcats d’ar-
rugues i colrats pel sol. Uns
homes que pasturaven ra-
mats de cabres amb una es-
copeta de caça penjada a l’es-
patlla. Les dones, joves i
grans, invariablement amb
pèl moixí sobre el llavi i les
cames peludes. Els pobles,
deserts a l’hora de la migdia-
da, amb el seu inevitable
campanar, la bandera trico-
lor i la parella de carrabiners
mandrosos. I les tavernes i els
cassinos on la clientela, ex-
clusivament masculina, xa-
fardeja en veu baixa i saluda
respectuosament el Don Ca-
logero de torn, home d’ho-
nor, cap de la màfia.

Aquest clixé, mantingut
com a teló de fons, ens el va
ampliar i modificar l’escrip-
tor Leonardo Sciascia, l’autor
que ens confirmava la com-
plexitat de la societat sicilia-
na i el poder de la màfia. Unes
dècades després, Andrea Ca-
milleri (Porto Empedocle, Si-
cília, 1925), des d’una pers-
pectiva diferent, ens tornaria
a apropar a l’illa
mediterrània a través de les
seves novel·les de caràcter
costumista, La concessió del telè-
fon, L’òpera de Vigata, L’estació de
caça, i la sèrie protagonitzada
pel comissari Salvo Montalba-
no, Un mes amb Montalbano, El

gos de terracota, Lladre de pastis-
sets i L’excursió a Tídari.

La forma de l’aigua, publica-
da originalment el 1994, reu-
neix tots els elements que fan
que Camilleri sigui un dels
autors més llegits d’Itàlia i
que tingui una considerable
projecció internacional. En
aquesta, com a la resta de les
seves obres policíaques, hi ha
enjòlit, misteri, una trama
complexa que es va desenvo-
lupant gradualment als ulls
del lector fins que la veritat
emergeix resplandent, sovint
entre la runa de l’abjecció
humana. El comissari Salvo

Montalbano no és solament
un policia; és un humanista,
un filòsof de la vida de cada
dia, que lluita contra el mal
inevitable i que compadeix
les víctimes i els botxins de la
follia humana. En aquest
sentit, el comissari Montal-
bano es caracteritza per voler
descobrir la veritat d’un fet
criminal sense importar-li
gaire detenir el culpable.

UNA MORT NATURAL
A La forma de l’aigua no hi ha
pròpiament un crim sinó una
mort natural en circumstàn-
cies estranyes. El fet que el

difunt sigui una figura de la
política local fa que la inves-
tigació s’endinsi en els foscos
laberints del poder polític
amb totes les connotacions
del cas; amb la corrupció, la
lluita pel poder entre coreli-
gionaris i la força silenciosa i
secreta de la màfia. En el lli-
bre apareixen les tres dones
que giren entorn de Montal-
bano, la seva estimada Lívia,
l’agent de policia Anna i la
suggestiva Ingrid, que ja co-
neixíem de novel·les anteri-
ors. Un dels aspectes a re-
marcar de l’obra és el dels
episodis que es produeixen al

marge de la trama central: la
lluita a mort de dues faccions
mafioses, la dels Cuffaro, de
Vigata, i la dels Sinagra, de
Fela, que alternativament
deixen un mort al mes; el
món de la prostitució a l’aire
lliure; el vell que assassina la
dona i el seu suposat amant i
que se suïcida, tots ells ha-
vent depassat la vuitantena;
el paper de la televisió local
infiltrada per comunistes i
l’atmosfera d’una ciutat, Vi-
gata, on tothom calla allò que
sap però que no és prudent
manifestar en veu alta.

Si algun lector no ha llegit
encara Camilleri, La forma de
l’aigua és una ocasió excel·lent
per introduir-se en l’univers
de l’autor i apropar-se al món
fascinant de Sicília, la pàtria
de l’ omertà i d’altres subtileses
igualment intrigants. La tra-
ducció de Xavier Riu és molt
ben feta.

Una utopia feminista
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L’
utopisme està en
hores baixes. Els
crítics l’acusen de
sistema tancat i
evasiu, que hipo-

teca el present a un futur in-
cert i inassolible. I avui, da-
vant la proclamada fi de la
història i el declivi de les ide-
ologies, ningú s’arrisca a fer
l’anunci d’un món nou. Mis-
satges com el de l’incaut i de-
lirant Paul Éluard (“Hi ha al-
tres mons, però són en
aquest”) han derivat en eslò-
gans publicitaris. Les consig-
nes del Maig francès (“Sigueu
realistes, demaneu l’impossi-
ble”) han envellit malament. I

aquelles intuïcions dels rous-
sonians seixanta, que van fu-
sionar la ciència occidental i
l’hinduisme asiàtic, natura i
cultura, han desembocat en
activismes monotemàtics, en
fanatismes de dreta i esquerra.
Un cop més, els visionaris han
fracassat. Però, ja ho deia Al-
bert Einstein: “En temps de
crisi, la imaginació està per
damunt del coneixement”. I
sembla que, avui, en temps de
desconcert i desànim, en un
món de ciència-ficció que
confon el principi moral amb
el políticament correcte, hi ha
qui pensa que encara és pos-
sible reformular la utopia.
Amb imaginació, com suggeria
Einstein, però també amb co-

neixement i passió. Un exem-
ple n’és la postfeminista lli-
bertària Camille Paglia. I una
consigna de Paglia podria ser-
vir de divisa a Terra d’Elles, un
clàssic de la literatura dita de
gènere de l’escriptora feminis-
ta (coneguda per l’assaig Wo-
men and economics i la narració
autobiogràfica The yellow wall-
paper) i reformista social Char-
lotte Perkins Gilman (Connec-
ticut, 1860-California, 1935).

Paglia aconsella les dones:
“Fiqueu-vos al fang, al regne
dels sentits. Lluiteu pel vostre
territori hora rere hora.
Aguanteu els cops com a ho-
mes. Jo exalto la personalitat
pagana de l’esportista i el
guerrer, que pertanyen a la

cultura de la vergonya més
que a la cultura de la culpa, i
l’ètica de les quals és la can-
didesa, la disciplina, la vigi-
lància i el valor”. Així són les
habitants del país de Gilman
(que han servit de model a Les
guerrilleres, de Monique Wint-
ting, i L’home femella, de Joanna
Russ), una utopia com cal: aï-
llada de les males influències
foranes (encara que acull amb
cortesia i curiositat l’arribada
de tres aventurers i no des-
carta un futur contacte amb
l’exterior), igualitària, autàr-
quica, d’economia principal-
ment agrícola (però amb so-
fisticats avenços científics i
tecnològics), d’administració
matemàtica i lleis consensua-

des d’obligat compliment,
amb una especial atenció a
l’educació i el lleure, que as-
pira a la felicitat col·lectiva. No
podia ser d’altra manera: Gil-
man va tenir una vida dura
(marcada per l’abandonament
del pare i el desamor de la
mare, per un matrimoni de
conveniència i el posterior di-
vorci, per l’abandonament de
l’única filla i la malaltia que la
va dur al suïcidi), i militava,
com H.G. Wells i George Ber-
nard Shaw, amb els socialistes
fabians, hereus de l’optimis-
me il·lustrat que seguien la
divisa d’educar, agitar i orga-
nitzar. I s’emmirallaven en
Euinto Fabio, aquell prudent i
parsimoniós general que va
combatre Aníbal amb escara-
musses i emboscades, i, en
paraules d’Indro Montanelli,
esperava que “les dificultats,
la gana i el cansament com-
plissin la seva obra entre els
enemics”. Una opció molt re-
alista.


