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Després d’assumir la defunció, el 17 de juliol de 2019, d’Andrea Camilleri, no puc
més  que  retre-li  un  homenatge  amb  la  recomanació  d’aquesta  la  seua  última  obra
publicada en l’editorial Destino, i que, com és habitual en ell, us intrigarà a part igual que
us farà si no riure almenys somriure.

Camilleri, admirable mestre la paraula escrita, ens ha deixat un llegat esplèndid,
capaç de remoure tot tipus d’emocions. Se’l recordarà  com un dels grans mestres de la
novel.la negra.

Amb un estil àgil a l’hora de plantejar casos atrevits, misteriosos i divertits i amb
bon humor i picardia, Camilleri ens narra un fet històric que va ocórrer a l’any 1901 a la
seua benvolguda Sicília natal. Matteo Teresi, humil periodista i advocat, es va enfrontar a
rectors,  nobles  i  mafiosos  per  tal  de  donar  veu  i  defensar  als  més  dèbils.  Aquest
personatge  denuncià  a  les  pàgines  del  seu  diari  les  práctiques  delictives  d’un  grup
d’homes poderosos i sense escrúpols que es feien anomenar “La secta de los ángeles”.
Aquest  escàndol,  que  ell  ens  trasllada  amb  la  seua  habitual  ironia  i  un  sarcasme
irreverent,  vé  acompanyat  d’una  trama  policíaca  que  no  us  deixarà  parar  de  llegir.
Sagristies,  salons  palatins  i  tribunals  de  justícia  són  l’escenari  d’aquesta  història,
juntament amb puritans, moralistes i dones de la caritat, i tot açò, com no podia ser d’altra
manera, acompanyats de la mafia siciliana.

Ésta novel.la històrica, social i humana, amb aires de tragicomèdia és una clara
crítica a la societat siciliana de principis de segle XX, encara que són temes i situacions
que han perdurat al llarg dels temps.

La lectura d’aquest llibre no us deixarà impassibles degut a que us provocarà un
remolí de sensacions i vos garantitzarà un record inesborrable.

IRÒNICA, IRREVERENT I SARCÀSTICA!!!
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