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L’AUTOR:  
 
Maurizio di Giovanni va néixer el 1958 a Nàpols on 

continua vivint i treballant. Al 2005 uns amics envien 

un relat seu a un concurs per a nous escriptors de 

novel.la negra patrocinat per Porsche Italia que guanya 

amb gran èxit. El relat està ambientat a la dècada de 

1930, en ple feixisme i apareix per primer cop el seu Commissario Ricciardi. Les investigacions serviran per a fer una 

mirada sobre la societat i la política del moment. Un cop més, la novel.la negra no és només una novel.la de lladres i 

serenos. 

Ell explica que  mentre estava assegut en un cafè, pensant sobre què podia escriure, va aparèixer per la finestra una 

dona que només va veure ell. Així va néixer la sorprenent capacitat del seu commissario per “veure” coses que els 

altres no poden veure. 

Darrerament ha treballat en paral·lel amb les publicacions de les novel·les sobre Ricciardi, amb un nou 

personatge,  el commisario Lojacono, que, ara des de l’actualitat, també serà utilitzat per l’autor per explicar moltes 

coses de la societat actual. 

Forma part del grup d’escriptors que , des de fa anys, porten el laboratori d’escriptura amb els nens de l’Institut 

Penal de Menors de Nisida, que pretén ajudar a nois i adolescents amb problemes amb la justícia a trobar, a través 

de la literatura, una forma de canalitzar la seva creativitat de forma positiva. 

 

L’OBRA: 
 
Estem a Nàpols i corre l'any 1931, una època en què el feixisme a Itàlia gaudeix dels seus moments de glòria. És 

hivern, i la ciutat sembla endormiscada pel fred, però el comissari Ricciardi no para de treballar. Home de poques 

paraules, solitari i tossut, ha heretat de la seva mare un estrany poder: veu l'últim gest de les víctimes de mort 

violenta i escolta les seves últimes paraules. Aquest do li permet ficar-se de ple en les recerques, però l’obliga a 

compartir part del dolor de qui ha mort. D'aquí els seus silencis i la seva mirada de vegades extraviada. en aquest 

primer cas veiem a Ricciardi en els camerinos del Teatre Sant Carlo de Nàpols. Aquí el gran tenor Arnaldo Vezzi, 
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artista admirat pel seu talent i amic personal de Mussolini, ha estat brutalment assassinat just abans de pujar a 

l'escenari per cantar I Pagliacci. A poc a poc anirem descobrint el veritable caràcter de Vezzi i veurem complir-se una 

vegada més la llei de Ricciardi: les víctimes d'un crim, vinguin  d'on vinguin , facin el que facin, siguin pobres o riques, 

acaben morint per gana o per amor.  

 

El protagonista 
 

Luiggi Alfredo Ricciardi és comissari de la brigada mòbil de la Real Prefectura Policia de Nàpols en els anys 30. Va 

néixer a Fortino, Salerno el juny de 1900. Fill únic del baró de Malomonte, mort molt jove. La seva mare va ser una 

dona malalta. Va ser un nen solitari. Va renunciar a viure de la fortuna familiar, es va llicenciar en dret, va fer la seva 

tesi sobre dret penal i va ingressar a la policia. Té poc més de 30 anys, prim, d'alçada mitjana. Color de cara fosc, ulls 

verds transparents com el cristall, nas i llavis fins, cabell negre pentinat cap a enrere, amb brillantina. Mai porta 

barret ni paraigua. Mans petites, sempre en les butxaques. Educat, solitari, silenciós, taciturn, tímid... passeja mirant 

al sòl. 

Té un gran secret, que sofreix des de nen i denomina "l'Assumpte". Veu als morts de mort violenta i escolta el seu 

últim pensament. Treballa a la via Toledo. No cau bé als seus companys perquè no ho comprenen ni coneixen la seva 

vida privada i mai el veuen somriure. Els espanta la seva capacitat gairebé sobrenatural per resoldre crims i l’acusen 

de ser malastruc. Tampoc agrada als seus caps, no li reconeixen els mèrits ni la carrera que correspondria als seus 

resultats. El seu superior directe és el sotscap Angelo Garzo, un arribista que cuida les relacions amb el poder. 

Només hi ha dues persones amb les quals pot explicar-se. El seu company, el sergent Raffaele Maione. Moreno, 

pelut i corpulent. Té 50 anys, està casat i és pare de cinc fills. Va perdre a un d'ells fa 3 anys i Riccciardi li va 

transmetre les seves últimes paraules, des de llavors és el seu escuder. Optimista, bona persona. Li agrada recórrer 

sense parar els carrers mentre reuneix informació, noms, fets i petites històries. Mentre Ricciardi escolta els 

pensaments dels morts, Maione examina l'escena d'una manera objectiva. 

El seu un altre amic és el doctor Bruno Manera. Un forense a punt de jubilar-se, arraconat en la seva professió per 

oposar-se als feixistes. Extrovertit i exagerat, amb els seus comentaris irònics és l'únic capaç de fer somriure al 

comissari. 

La seva única família és la seva tata Rosa, la dona que el va cuidar des de nen i ara treballa com la seva majordoma. 

Té 70 anys, és una mica pesada, indiscreta i molt mala cuinera però estima i té cura de  Ricciardi. 

L’única història sentimental que li coneixem  és una dona a la qual observa per la finestra mentre escolta música de 

jazz en la ràdio. 

 

Per saber-ne més 
 
Una entrevista amb l'autor 
Una entrevista molt interessant..... en italià (l'entendreu, segur!) 

 


