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L’
any passat ens
va fer el salt.
Acostumats a
rebre nova dosi
de Montalbano a

les envistes de Sant Jordi, l’ab-
sència de Camilleri ens va dei-
xar orfes i neguitosos. I més
després del cop de timó que el
comissari sicilià va fer a Un gir
decisiu i d’haver llegit en algu-
nes entrevistes que el nou lli-
bre de Camilleri, La pazienzia
del ragno, havia estat molt mal
rebut i criticat perquè “Mon-
talbano es passava a l’altre
cantó de la llei”. Ara, per fi, el
tenim en català (La paciència
de l’aranya, Edicions 62) i
podem incorporar-nos a les
files dels detractors o dels en-
tusiastes de l’escriptor sicilià i
el seu personalíssim comissa-
ri. Més constant és Donna
Leon, que, des que va fer ater-
rar entre nosaltres el comissa-
ri Guido Brunetti amb Mort a
la Fenice (Edicions 62) ha anat
publicant regularment noves
aventures d’aquest policia ve-
necià –tan allunyat i tan prò-
xim al seu company sicilià–
fins a arribar a la recent Noble-
sa obliga, que forma part de la
renovada La Cua de Palla, la
mítica col·lecció de novel·la
negra que Edicions 62 acaba
de recuperar.

Tots dos viuen sota l’ombra
del Maigret de Simenon, com
han pogut comprovar al llarg
de dotze títols els seguidors de
Brunetti, i d’onze (si afegim als
nou d’Edicions 62 La noche-

vieja de Montalbano i El miedo
de Montalbano, de Salaman-
dra), els del comissari sicilià. I
més enllà de les diferències
entre els seus pares literaris
–Andrea Camilleri, sicilià de
naixement i romà d’adopció,
èxit de vendes a Itàlia, i Donna
Leon, nord-americana de nai-
xement i veneciana d’adopció,
desconeguda a Itàlia ja que no
permet la traducció a l’italià del
seu Brunetti, que escriu en an-
glès– entre tots dos personat-
ges hi ha prou diferències per-
què als fans del venecià no els
acabin de convèncer les mane-
res del sicilià i a l’inrevès.

Diferències que no es redu-

eixen al fet que Montalbano
fuma i té una aversió inenarra-
ble a les pistoles i l’altre no, sinó
també al caràcter: si el venecià
és familiar, el sicilià és un llop
solitari; el primer es mostra
més receptiu i col·laborador
amb el seu equip que el segon,
que de tant en tant els oculta
mesquinament informació
només per deixar clar qui
mana. Brunetti és escèptic i in-
trospectiu a la manera bromo-
sa del nord i Montalbano un
desencantat amb una visió
molt pessimista de les possibi-
litats d’èxit de la justícia que
acoloreix la seva melancolia
amb l’explosiva vitalitat del

La novel·la negra té molt bona
salut i va sumant adeptes
entre escriptors i lectors ●

A les files d’aquests últims hi
ha qui es manté fidel a valors
segurs, com ara Andrea
Camilleri i Donna Leon, i qui
prefereix provar les aptituds
d’investigador d’algunes de
les ments més negres d’Itàlia ●
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sud. I mentre al primer no li
agraden les discussions de polí-
tica, el segon és obertament
d’esquerres, tot i que no és co-
munista –com va aclarir Cami-
lleri–, sinó que procedeix d’una
cultura camperola que no ac-
cepta l’autoritat.

Però també hi ha coincidències.
Més enllà de les regles del gè-
nere –Camilleri i Leon practi-
quen la novel·la de lladres i se-
renos, amb un representant de
la llei com a protagonista, ben
diferent d’investigadors pri-
vats com ara Mike Hammer i
Sam Spade– que condicionen
aspectes de la narració com les

males relacions entre els pro-
tagonistes i els seus superiors
(curiosament, el de Brunetti,
el vicequestore Patta, és sicilià,
i el de Montalbano, el coman-
dant Bonetti-Alderighi, és de
Bèrgam, al nord d’Itàlia) i les
picabaralles entre cossos de se-
guretat (la palma de la inepti-
tud se l’emporten els carabini-
eri). Tots dos comissaris tenen
un equip de confiança que de-
fensen davant de superiors
amb tendència a infravalorar-
ne el mèrit –quan no a titllar-
los directament de “tropa de
camorristes”, com diu en Bo-
netti-Alderighi de la comissa-
ria de Vigata– i rebutgen as-

censos i promocions perquè no
volen abandonar el lloc on
estan, la seva gent i el seu
equip. Tant Brunetti com
Montalbano, que ronden la
cinquantena, són amants del
bon menjar sense rebusca-
ments inútils (no són fans de
la nouvelle cuisine i es ren-
deixen davant d’unes sardi-
nes o un plat de pasta), són
homes cultes que llegeixen,
els agrada la música i el cine-
ma i són negats per a la infor-
màtica: sort que sempre
tenen un subaltern que els
treu les castanyes del foc, tot
i que sembla que Brunetti ha
expressat el seu interès per

A Itàlia la novel·la negra, el giallo, està de
moda. I si bé els italians no poden seguir
les aventures de Brunetti, no s’han de
resignar només a Camilleri. Tenen una
àmplia varietat d’autors com l’exitós
Giorgio Falletti (Asti, 1950) que al seu país
va vendre dos milions de còpies de la seva
primera novel·la, Yo mato, i ara torna a la
càrrega amb El tercer lado de los ojos
(Grijalbo) on continua practicant el thriller
a l’americana. I el no menys popular
Massimo Carlotto (Pàdua, 1956) que va
explicar les seves peripècies de fugitiu i
clandestí a La vida fugint (La Campana) i
és responsable de Buratti, àlies Caimán,
investigador privat, exconvicte, amant del
blues i el calvados (Barataria ha editat La
verdad del caimán i El misterio de
Mangiabarche).

Si els agraden les novel·les de lladres i
serenos, busquin les obres de Marco V
(Florència, 1957), pare del comissari B
–amant de menjar i beure, amic de llad
prostitutes, actua a la Florència dels 6
viscut el feixisme i la guerra i llegeix Be
Fenoglio– que publica Tropismos (El
comisario Bordelli, Un asunto sucio i E
recién llegado); les de Veit Heinichen,
de l’inspector Proteo Laurenti –té dona
amant, és tossut, li agrada menjar i res
crims a Trieste–, editat per Siruela (Mu
en lista de espera) i Valerio Varesi (Tor
1959), creador del comissari Soneri –li
encanta menjar, el bon vi i les dones
fogoses, exerceix a Parma, té una fluct
relació amb l’advocada Angela i un fra
d’Aida al telefonino–, publicat per Poli
(El río de las brumas).

Altres noms del ‘giallo’
L’autor de

novel·la
policíaca
Massimo
Carlotto.
JORDI GARCIA

Andrea Camilleri,
‘pare’ del comissari
Salvo Montalbano.

ROBERT RAMOS
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tal turística, ni el sud de Mon-
talbano ni el nord de Brunetti
semblen sentir pelseu país més
que una estoica resignació.

La premsa també té un paperdes-
tacat a totes dues sèries, tot i
que la relació amb els protago-
nistes no és gaire amistosa: no
se la prenen seriosament, li cri-
tiquen la falta de professionali-
tat i la tendenciositat, però
quan convé se n’aprofiten com
de qualsevol altre recurs, espe-
cialmentMontalbano.Pelquefa
al modus operandi, tant el sici-
lià com el venecià són tossuts i
no deixen anar la presa fàcil-
ment. Tampoc es conformen

unetti, cara a cara

aprendre’n últimament, cosa
que ni li passaria pel cap a
l’explosiu Montalbano.

L’escenari per on es mouen
és un país desballestat amb
Estat inepte –polítics corrup-
tes, justícia inoperant, ense-
nyament ineficaç...– que és cri-
ticat a bastament en cada epi-
sodi. Concretant una mica, un
territori amb un dialecte propi
i habitat per societats tancades
que no fan gaire atenció ja no al
que passa a Itàlia sinó a la resta
del món. I, encara que la Vigata
de Camilleri sigui un lloc inven-
tat que conté totes les Sicílies
possibles i la Venècia de Leon
tendeixi cada cop més a la pos-
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Durant deu anys, Andrea
Camilleri (Porto Empedocle,
1925) va veure rebutjats els
seus manuscrits per les
editorials. El 1995 va arribar
l’èxit amb La forma de l’aigua,
primera entrega del comissari
Montalbano. El boca-orella
dels lectors va ajudar a
convertir-lo en un fenomen
editorial i la televisió s’hi va
interessar aviat. Entre el 1999
i el 2000, Rai Uno va emetre la
primera tanda de quatre
episodis –protagonitzats per
Luca Zingaretti, dirigits per
Alberto Sironi i amb la
col·laboració de Camilleri als
guions– seguida per més de sis
milions d’espectadors, i que va
vendre els drets d’emissió a

diversos països, Espanya entre
ells. Dos episodis més el 2001 i
quatre el 2002 van rematar la
incursió televisiva del
comissari sicilià i el seu equip.
En trobaran una informació
completa a la pàgina web
www.montalbano.rai.it
Per la seva banda, Brunetti és
el protagonista de la sèrie de
DVD de la productora
alemanya Bavaria Media, que
a casa nostra edita Track
Media. A la Fnac i webs de
compra virtual de DVD, els
fans poden trobar els títols
Muerte en la Fenice, Amigos
en las altas esferas, Acqua
alta, Un mar de problemas,
Muerte y juicio, Vestido para
matar i Nobleza obliga.

De les lletres a la pantalla

amb qualsevol solució: moltes
vegades la resolució final del
crim només la coneixen ells i té
poc a veure amb el resultat ofi-
cial, però no sembla que ni a l’es-
cèptic Brunetti ni al sanguini
Montalbano els interessi tant la
veritat com el procés de recerca
d’aquesta veritat. I tot i que tots
dos fan servir trucs i actuen du-
rant els interrogatoris o amb al-
guns personatges molestos,
Brunetti és més honest i repo-
sat que l’irònic Montalbano, que
molts cops no pot resistir-se a
ensarronar l’interlocutor, ram-
pells de ràbia a banda.

No es pot acabar aquest aca-
rament sense esmentar un

punt que els manté equidis-
tants: les dones. Brunetti està
feliçment casat amb Paola, pro-
fessora universitària, aristò-
crata i excel·lent cuinera. Mon-
talbano té una complicada re-
lació amb Lívia, genovesa i
eterna nòvia genïuda que perd
a la cuina el temps just. El tri-
angle es tanca amb la tercera
en discòrdia: en el cas de Bru-
netti, la signorina Elettra, se-
cretària formidable, atractiva i
brillant; en el de Montalbano, la
sueca Ingrid, escultural, desin-
hibida i atrevida. Encants evi-
dents però no suficients per
destronar les reines dels dos
cors que bateguen sota la placa.

Donna Leon,
‘mare’ del comissari

Guido Brunetti.
ROBERT RAMOS

Fotograma de la
sèrie de la RAI
basada en les
novel·les de
Camilleri. SP
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