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RESUMO: O comissário Salvo Montalbano é um personagem célebre, seja através dos livros 

ou da série de episódios produzidos para o cinema e TV. Andrea Camilleri, com romances 

traduzidos em diversas línguas, por sua vez, depois de muita resistência por parte da crítica, é 

um autor reconhecido e admirado mundialmente. Seu sucesso, com romances traduzidos em 
diversas línguas, coloca-nos diante de um “caso literário” sem precedentes na Itália. Uma leitura 

atenta da sua obra revela-nos alguns fatores fundamentais para o seu sucesso, como a ausência 

de uma “letteratura di intrattenimento alto”; a leitura fluida dos textos, onde se destaca a 

facilidade com que o autor cria os diálogos entre as personagens (capacidade desenvolvida 
durante os anos de trabalho como diretor de teatro e roteirista); o otimismo fundamental das 

histórias que reproduzem uma Sicília capaz de reagir às injustiças e aos abusos de poder; uma 

linguagem livre que possibilita a criação de situações de altíssima comicidade através da 
mistura de italiano e dialetos. 
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O livro Commissario Montalbano. Indagine su un successo (2004), de Roberto 

Scarpetti e Annalisa Strano, publicado na coleção “FORMAT. Leggere la televisione” 

da Editora ZONA é resultado de uma pesquisa criteriosa sobre o “caso Montalbano”. Os 

autores reconstruíram a história da produção dos seriados policiais para a televisão e 

analisaram profundamente o perfil do comissário siciliano. Além disso, apresentam 

entrevistas realizadas com os roteiristas Francesco Bruni e Salvatore De Mola, com o 

diretor Alberto Sironi, o produtor Carlo Degli Esposti e o próprio Andrea Camilleri. 

Para Camilleri, existem diversas diferenças entre o Montalbano dos romances e o da 

série televisiva. E para ele isso é normal. O essencial, segundo o autor, é manter o 

spirito do romance e captar a ambientação precisa. Por exemplo, embora Camilleri 

apresente em seus livros um Montalbano com mais de cinqüenta anos, gorducho, quase 

flácido, o ator escolhido para ser o protagonista, Luca Zingaretti, aparenta ter quarenta 

anos, é vigoroso e robusto. O importante, para Camilleri, é que o ator seja bom e que 

consiga transmitir para o espectador a essência do personagem.  

Ele afirma que intervinha continuamente nas adaptações realizadas, mas jamais 

na escolha dos atores. Afirma também que não gostava de participar das filmagens 

porque, tendo sido diretor, ele sabe muito bem o quanto é invasiva e incômoda a 
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presença do autor no set. Entretanto, Camilleri participou de reuniões preparatórias com 

os roteiristas - que também não frequentavam o set - nas quais eram escolhidos os 

contos que seriam utilizados na composição de um episódio. Suas intervenções se 

limitavam a colaborar na junção/intercalação dos contos escolhidos e na alteração de 

alguns diálogos através da mudança de frases ou palavras efetivamente impronunciáveis 

por um ator não siciliano (Luca Zingaretti, o protagonista, é romano), sem que se 

perdesse o sentido do dialeto e a estrutura das frases sicilianas.   

De fato, Francesco Bruni, um dos roteiristas entrevistados, destaca a importância 

da participação de Camilleri nessas reuniões, pois alguns episódios são adaptações de 

romances e outros da fusão de dois ou mais contos. Segundo Bruni, são dois tipos de 

trabalho: um é a encenação de uma adaptação de um romance, o outro é a encenação de 

uma história que é resultado da fusão de dois ou mais contos, muitas vezes interligados 

por cenas inventadas pelos roteiristas, e até mesmo pelo diretor ou pelos próprios atores.  

Quando o romance é o ponto de partida, o trabalho é relativamente simples 

porque os romances de Camilleri têm uma forma muito semelhante àquela do texto 

escrito para ser encenado, ou seja, há muitos diálogos. Portanto, o problema 

fundamental é isolar a trama principal, suprimir ao máximo possível as cenas banais, 

personagens secundários e divagações. Às vezes, era preciso até simplificar um pouco a 

trama principal para que ela se enquadrasse na linguagem televisiva. A adaptação dos 

contos, porém, é “... um trabalho mais intenso, às vezes mais bonito.”(SCARPETTI, 

2004, p. 114). Com relação às divagações, Camilleri também utiliza muito a voz interior 

dos personagens e, como a equipe de produção já havia decidido desde o início que não 

seria utilizada a voz off, tornou-se quase impossível explicitar essas reflexões.  

Entretanto, para Francesco Bruni, uma das coisas que parece ter sido a mais 

prejudicada em todo esse processo de adaptação foi a alma política de Montalbano. Na 

encenação de Il giro di boa (2003), o preâmbulo do livro onde o comissário faz duras 

críticas ao governo da época fosse inteiramente excluído. 

Alberto Sironi, designado pela rede estatal de televisão italiana/RAI para dirigir 

a série Il commissario Montalbano, acreditou desde o início no sucesso do trabalho a ser 

realizado, apesar do ceticismo demonstrado pelos dirigentes da estatal, que encaravam a 

série como um produto voltado para um público mais elitizado e sem chances de 

alcançar um grande sucesso popular. Porém, como afirma o próprio Alberto Sironi, o 
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público não é estúpido e sabe apreciar quando o resultado é bom. Para ele, os romances 

e contos policiais de Camilleri não figuram entre os melhores textos do gênero, mas são 

extraordinários por dois motivos: atmosfera (o conjunto de condições materiais e morais 

que envolvem alguém) e personagens. Logo, somente um filme de boa qualidade seria 

capaz de passar para o público essas duas características vitais da obra de Camilleri. E 

assim foi feito: a equipe de produção era composta pelos melhores profissionais 

(cenógrafo, diretor de fotografia, músico...) que trabalhavam na rede, mas entre os 

atores do elenco não havia nenhum nome que fosse conhecido pelo público televisivo. 

Realmente, os episódios que compõem a série receberam uma atenção especial: o prazo 

concedido para a produção de cada um deles era maior que o normal (cinco semanas) e 

todas as cenas, externas e internas, foram gravadas na Sicília. Dessa forma, sem 

esquecer a coragem, o entusiasmo e desprendimento do produtor Carlo Degli Esposti, 

conseguiu-se chegar a um produto final mais próximo do cinema que da televisão. Os 

dois primeiros episódios, Il ladro di merendine e La voce del violino, foram 

transmitidos pela Raidue nos dias 06 e 13 de maio de 1999, respectivamente. A seguir, 

foram produzidos outros 16 episódios/filmTV e ainda hoje, esporadicamente, são 

produzidos novos episódios.  

Como afirma Giovanni Capecchi (2000) em seu livro
1
, o sucesso alcançado por 

Andrea Camilleri coloca-nos, indiscutivelmente, diante de um “caso literário” sem 

precedentes na Itália. Seus livros (e não somente aqueles que têm como protagonista o 

comissário Salvo Montalbano) estão entre os mais vendidos – e traduzidos – de autores 

italianos contemporâneos. Além dos vários prêmios recebidos na Itália, ele também foi 

reconhecido como o autor italiano mais lido na França através das traduções realizadas 

por Dominique Vittoz e Serge Quadruppani. No Brasil, a maioria dos seus livros foram 

traduzidos por Joana Angélica d’Avila Melo e publicados pela Editora Record.  

O comissário Salvo Montalbano é um personagem célebre na Itália, seja através 

dos livros ou da série de episódios produzidos pela RAI. Camilleri, por sua vez, depois 

de muita resistência por parte da crítica – principalmente os críticos de esquerda
2
 – hoje 

                                                             
1 Andrea Camilleri. Firenze, Cadmo, p. 9, 2000. É o primeiro estudo acadêmico dedicado à produção 

literária do escritor siciliano. 
2 “(...) uma parte da crítica me ama, uma mínima parte; a maior parte dos críticos me despreza (não existe 

outra palavra para ser usada), mesmo sendo críticos marxistas (...) Mas procuro ficar indiferente a isso, 

porque não se escreve para os críticos, mas para o público leitor. (...) Alguns chegam a pensar que o 

sucesso de um livro junto ao público esteja relacionado à péssima qualidade literária.” In, Conversazione 
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é um autor reconhecido e admirado tanto na Itália quanto no exterior, se observarmos o 

grande número de conferências realizadas por toda a Itália e em diversos países. Nessas 

ocasiões, ele fala sobre seus livros, seus personagens, mas também sobre a sua vida: o 

reconhecimento literário tardio, a dificuldade de encontrar o próprio estilo e a sua 

identidade. 

 Descoberto e elogiado pelos leitores, os críticos literários foram obrigados a 

rever suas opiniões sobre a obra de Camilleri, que passou, então, a fazer parte dos 

autores pesquisados no âmbito acadêmico. Intelectual atuante, incansável e famoso, 

também escreveu centenas de crônicas (Il Messaggero, La Repubblica e La Stampa). 

 Uma leitura atenta da obra de Camilleri, com o objetivo de identificar as razões 

desse sucesso estrondoso – e num curto espaço de tempo – revela-nos alguns fatores 

fundamentais para o sucesso da sua narrativa junto ao grande público: 

- a ausência de uma letteratura di intrattenimento alto; 

- a leitura fluida dos textos, onde se destaca a facilidade com que o autor cria os 

diálogos entre as personagens. Capacidade desenvolvida durante seus longos anos de 

trabalho como diretor de teatro e roteirista de seriados para a tv; 

- a ironia que permite minimizar o drama e transformar a tragédia em farsa, sem deixar 

de fazer uma reflexão – e estimular o leitor a fazer o mesmo - sobre o “caso”; 

- o otimismo fundamental das histórias (sobretudo dos gialli do comissário 

Montalbano), que reproduzem uma Sicília em movimento, capaz de reagir às injustiças 

e aos abusos de poder, colocando o leitor diante de situações nas quais as personagens 

positivas, geralmente, conseguem ter mais sorte que as negativas; 

- uma linguagem livre da monotonia do italiano oficial, o italiano standard, que 

possibilita a criação de situações de altíssima comicidade através da mistura de italiano 

e dialeto. 

 Uma pesquisa sobre a obra de Camilleri não poderia dispensar algumas etapas 

da vida de um escritor nascido em 1925 e que se tornou famoso há pouco mais de vinte 

e cinco anos: 

                                                                                                                                                                                   
in Sicília con Andrea Camilleri. Entrevista concedida a Tonino Calà e Michele Morreale. 

http://www.infomedi.it/intervista_camilleri.htm  
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- dos anos de uma infância vivida em Porto Empedocle, província de Agrigento, 

cercado por personagens que parecem saídas de um conto pirandelliano (e que se 

transformarão mais tarde em protagonistas de muitas histórias suas), aos anos do Liceo 

marcados pelo amadurecimento literário e ideológico; 

- da experiência do desembarque das tropas aliadas na Sicília, na madrugada do dia 10 

de julho de 1943, à graduação em Letras pela Universidade de Palermo; 

- das primeiras experiências literárias no campo da poesia e da narrativa à chegada em 

Roma, em 1949, para freqüentar a Academia de Artes Dramáticas; 

- da estréia como diretor teatral e televisivo até a redação do primeiro romance, Il corso 

delle cose, de 1968, publicado dez anos depois. 

A infância de Camilleri está fortemente ligada à casa de seu avô materno 

Vincenzo, que ficava na zona rural de Porto Empedocle, vilarejo da província de 

Agrigento, onde Camilleri nasceu no dia 6 de setembro de 1925. Foi uma infância, 

obviamente, repleta de brincadeiras, mas também de leituras e personagens que 

influenciaram profundamente sua produção literária: a avó materna Elvira (mulher 

ponderada, que administrou com calma a miséria que se abatera sobre a sua casa depois 

da falência do marido, empresário dono de minas de enxofre); o tio Alfredo, médico de 

um metro e noventa de altura que não acreditava na medicina e preferia a magia, a ioga 

e os remédios naturais, de preferência, preparados por ele. Sua figura está ligada às 

primeiras leituras de Camilleri. No consultório desse tio, ele teve contato com vários 

romances de viagem e de aventura de Conrad e de Melville, obras de Maupassant, 

Flaubert, Dumas, Verga, Capuana e coleções completas de revistas como Le  avventure 

di terra e di mare, L’illustrazione italiana, Le grandi firme e Il Dramma, que despertou 

no futuro diretor o amor pelo teatro. 

 No verão de 1932, aos sete anos, Camilleri teve seu primeiro contato com outro 

escritor importante na sua formação: entre os livros acumulados no sótão da casa, 

encontrou um romance de George Simenon – muitos anos antes de se tornar o produtor 

da série televisiva do comissário Maigret produzida e transmitida pela RAI. Nessa rede 

estatal, Camilleri trabalhou de 1958 a 1988. 

 Relembrando alguns momentos da sua infância, Camilleri descreve em várias 

circunstâncias o encontro com um homem todo vestido de negro que, numa tarde 
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sonolenta depois do almoço, veio até sua casa à procura da sua avó Carolina. Esse 

homem era Luigi Pirandello, gigantesco e assustador aos olhos do menino, naquela 

roupa toda enfeitada de Accademico d’Italia. Pirandello fora a Porto Empedocle para 

inaugurar o novo prédio da escola, em 1933. Assim aconteceu o primeiro encontro de 

Camilleri com Pirandello, um encontro traumático, que por muitos anos o manteve 

distante dos textos daquele que se transformaria num dos autores fundamentais na sua 

vida de diretor teatral, de escritor e de estudioso; relembrado em algumas histórias de 

Montalbano, mas, sobretudo, ponto de referência fundamental para os romances 

históricos ambientados na Sicília da segunda metade do século XIX. 

Camilleri teve contato com os textos de Pirandello durante o Liceo e não os 

abandonou mais. Em seus romances, Camilleri utiliza nomes de pessoas e de lugares 

extraídos desses textos. Além disso, produziu e dirigiu vários deles para o teatro e para a 

televisão. É, enfim, o autor extensamente estudado por ele em uma série de ensaios 

escritos entre 1967 e 1986. 

 Atraído pelo desejo de viver em Roma e entrar em contato com os ambientes 

literários da cidade, Camilleri redige uma tese sobre Cosi è (se vi pare) de Pirandello e 

deixa a Sicília, em 1949, para ingressar na Academia de Artes Dramáticas de Roma. 

Apesar do total desacordo da banca em relação à leitura feita da obra pirandelliana, 

Camilleri foi o único candidato aprovado. 

 Assim, terminados os estudos, Camilleri torna-se diretor teatral de rádio, 

televisão e teatro, mas não de cinema, apesar dos insistentes apelos da amiga Mônica 

Vitti e de Michelangelo Antonioni. 

  Durante as três décadas que trabalhou na rede estatal italiana de rádio e televisão 

– RAI – ele produziu, entre outras coisas, as primeiras comédias de Eduardo De Filippo 

e os seriados do tenente Sheridan e do comissário Maigret. Camilleri volta a 

reencontrar-se com George Simenon e chega a conhecê-lo pessoalmente antes de 

começar a produzir a série televisiva. Na vasta biblioteca de Camilleri, os livros de 

Simenon ocupam um lugar de destaque. É através desses romances que o criador do 

comissário Montalbano entra em contato com o mecanismo da narrativa policial.  

 A partir dessa experiência, Camilleri cria um tesouro: a série de investigações de 

Montalbano. Simenon, com seu estilo policial europeu, representa para Camilleri um 
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ponto de referência que se contrapõe ao gênero policial norte-americano dominado por 

investigadores “durões”, capazes de brigar, correr e matar durante um dia inteiro e 

depois fazer amor a noite inteira. Montalbano, ao contrário, apresenta-se como um 

homem casto que faz amor somente com a namorada Lívia, nas raras ocasiões em que 

conseguem se encontrar, e que resiste às insinuações de sua parceira de trabalho Ingrid. 

Apesar de Simenon constituir-se numa referência fundamental para Camilleri, o 

comissário Montalbano difere bastante de Maigret. Para ressaltar as diferenças, 

Camilleri vale-se até de pequenos detalhes. 

A obra de Andrea Camilleri pode ser dividida em dois grandes grupos. O 

primeiro é o dos romances históricos inspirados em fatos reais e documentados, com os 

quais a incansável fantasia do autor trabalha; o segundo é formado pelos romances e 

contos policiais, i gialli, que narram as histórias do comissário Salvo Montalbano.  

A ideia de escrever um romance policial surgiu entre 1992 e 1993, quando 

Camilleri decidiu seguir um caminho diferente daquele até então percorrido durante a 

redação dos romances históricos. Outro fator importante foi a necessidade de  uma 

autodisciplina. Ele queria tentar escrever uma história que seguisse um método rigoroso, 

distante daquele que caracteriza os romances históricos, que nascem da dilatação de um 

núcleo inicial correspondente à transcrição fantástica do fato ocorrido. 

 La forma dell’acqua (1994) inaugura a série de histórias policiais que tem como 

protagonista o comissário Salvo Montalbano da imaginária Vigàta, na Sicília atual. Ou 

seja, as datas em que os contos ou romances são escritas coincidem com as datas dos 

fatos narrados no texto. Por exemplo, em La forma dell’acqua, as investigações sobre o 

assassinato do engenheiro Luparello, católico praticante, pessoa de destaque no seu 

partido, suspeito de envolvimento em grandes negociatas com a máfia, começam no dia 

9 de setembro de 1993, após o encontro do seu cadáver.  

Silvio Luparello, cacique político local é encontrado morto em seu carro numa 

região fora de Vigàta com as calças abaixadas e em uma posição constrangedora. O 

local exato é Bercail: um grande terreno vazio na periferia da cidade transformado num 

paraíso para drogados, traficantes e prostitutas, desde que o ministro do Interior enviou 

para a cidade um enorme reforço de soldados a fim de “controlar o território”. Dois 

jovens "operadores ecológicos" descobrem, num mar de preservativos que são 

obrigados a recolher todas as manhãs, o corpo do engenheiro Luparello, o cacique 
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político local e da região. Um dos varredores, Saro, encontra também um colar 

valiosíssimo: tendo um filho doente, em comum acordo com a esposa, decide penhorá-

lo. Logo após o encontro do cadáver, os dois telefonam para o advogado Russo, 

considerado na localidade um amigo íntimo da vítima, que, entretanto, os aconselha a 

ligar para a polícia. Os peritos da polícia atestam que Luparello morreu de um mal 

súbito e o judiciário apressa-se em encerrar o caso. Desfecho que, na verdade, todas as 

autoridades políticas, civis, e eclesiásticas desejavam. 

Porém, o comissário Salvo Montalbano pede ao promotor Lo Bianco dois dias 

de prazo para realizar alguns ajustes finais no processo. A partir desse pedido 

aparentemente simples, Montalbano e Anna (investigadora apaixonada por Montalbano, 

mas não correspondida), começam a desvendar um verdadeiro imbroglio político, 

repleto de traições, adultérios, interesses pessoais e disputas pelo poder. 

 O comissário Montalbano, à semelhança dos seus conterrâneos, vendo-se 

confrontado com a irredutível insuficiência da lei e a débil autoridade do Estado Italiano 

face aos interesses dos negócios políticos e mafiosos, acaba por não prender ninguém 

no final das suas inquirições, não hesitando, porém, à tentação de "solucionar as coisas" 

à sua maneira. 

Un mese con Montalbano (1998) reúne trinta das melhores aventuras vividas 

comissário. Casos intrincados e inusitados que se destacaram, sempre com o perfume do 

mar e da melhor cozinha da Sicília. Alguns são ambientados em Vigàta, a fictícia cidade 

siciliana onde vive o comissário. Outros remontam aos primeiros anos de carreira do 

detetive. São casos independentes, muitos deles sui generis, bem de acordo com as 

características do seu protagonista. A coleção de crimes, premeditados ou involuntários, 

é bastante variada, como a cozinha italiana que Montalbano tanto aprecia. Cada caso 

resolvido provoca emoções diferentes porque também há episódios em que talvez 

tivesse sido melhor deixar as coisas como estavam. 

Montalbano faz questão de conduzir pessoalmente todas as investigações e não 

aceita que outras cabeças interfiram no seu fluxo de pensamento, embora predomine 

entre ele e seus subordinados um harmonioso espírito de equipe. A intuição e a reflexão 

são seus dotes principais. Seguindo entre indícios e provas como “um equilibrista na 

corda, e sem rede” (CAMILLERI, 1994, p. 163), possui o autêntico instinto de um 

investigador, sempre atento aos detalhes mais imperceptíveis: “Nisso consistia o seu 
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privilégio e a sua maldição de policial nato: sentir na pele, no vento, pelo olfato, a 

anomalia, o detalhe imperceptível que não se encaixa no conjunto, o imprevisível.” 

(CAMILLERI, 1998, p. 339). Hábil em observar as expressões faciais, atento ao tom da 

voz e aos gestos do interlocutor, mestre em preparar armadilhas para os maiores 

suspeitos, Montalbano afirma que o “olho clínico” é a ferramenta mais importante para 

um policial. Como deveria ser para muitos médicos! 

Em suas investigações, às vezes, ele adota procedimentos irregulares, que 

desrespeitam a ordem, principalmente, quando esta procura se afastar da realidade ou 

tenta colocar obstáculos na condução dos trabalhos. Em outras palavras, está sempre 

disposto a continuar as investigações, mesmo quando as autoridades superiores são 

contrárias. 

Encontramos no universo camilleriano dois grupos de servidores públicos, 

rigidamente separados entre eles. De um lado há aqueles subordinados a Montalbano, 

que executam suas funções com honestidade e sem segundas intenções – a máquina em 

perfeita condições... Esse grupo é composto por personagens com características 

particulares, porém estimulados por um autêntico – e já citado - espírito de equipe. O 

outro grupo é formado pelos funcionários que privilegiam a aparência em detrimento do 

conteúdo, adoram aparecer na televisão; que não toleram a falta de respeito às leis, mas, 

todavia, não hesitam em comportar-se de maneira imoral ou ilegal, preocupando-se, 

única e exclusivamente, com a própria carreira e com a obtenção de benefícios lícitos ou 

não.  

São dois mundos bem distintos, que Camilleri faz questão de diferenciá-los até 

do ponto de vista linguístico: o primeiro grupo exprime-se com uma linguagem simples, 

que mistura dialeto e italiano, assumindo características diferentes de uma personagem 

para outra; uma linguagem estreitamente ligada à personalidade do indivíduo e que pode 

se alterar dependendo das circunstâncias e do interlocutor. O segundo grupo, ao 

contrário, utiliza uma língua oficial, o italiano standard, sem características pessoais, 

anônima, repleta de termos burocráticos e de lugares comuns.  

 Passando de uma investigação para outra, cronologicamente falando de um 

romance para o seguinte, notamos um crescente cansaço em Montalbano, um desejo de 

fuga dos horrores que o cercam, mas que não diminuem o amor pela sua terra. Ele 

começa a sentir-se “...muito velho para o seu trabalho” (CAMILLERI, 2000, p. 274). 
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Com muita dificuldade ele consegue adaptar-se às transformações repentinas que 

caracterizam o mundo que o cerca: a proliferação dos telefones celulares e da Internet, o 

surgimento de uma nova máfia muito mais ousada no seu modo de agir. 

 Através da voz de Montalbano ou de alguns de seus interlocutores, Camilleri faz 

algumas reflexões sobre a narrativa policial, il giallo, considerada ainda por muitos um 

gênero literário “menor”. Segundo ele, a narrativa policial não só possui uma longa 

tradição literária como também é capaz de representar uma determinada sociedade num 

determinado momento histórico. 

 A linguagem representa, sem dúvida, um dos elementos constitutivos e 

caracterizantes da narrativa de Camilleri. Talvez, seja esse seu maior objetivo, 

enriquecer a língua italiana através da fala cotidiana e resgatar expressões dialetais 

perdidas no tempo, não obstante os ataques de alguns críticos contrários aos seus 

objetivos. 

O principal obstáculo que durante anos impediu que Andrea Camilleri se 

dedicasse à literatura foi, exatamente, a dúvida sobre qual língua empregar. Vencido 

esse obstáculo, o autor optou pela língua falada cotidianamente em família, ou seja, uma 

mistura de italiano e palavras do dialeto siciliano. 

Essa opção vai ao encontro de uma distinção utilizada por Pirandello: o italiano 

é a língua com a qual expressamos os conceitos e o dialeto representa, ao contrário, o 

instrumento que dá voz ao mundo dos sentimentos. Em suas histórias, é preciso 

distinguir, do ponto de vista linguístico, a fala do narrador e as falas das personagens. A 

língua do narrador parece ser, substancialmente, a mesma e nota-se o receio de se 

utilizar expressões sicilianas. Mais complexos e variados são os trechos em que as 

várias personagens se expressam, oralmente ou por escrito, de modo direto. A língua 

molda a personagem e, uma vez que cada um tem uma personalidade, uma cultura, um 

caráter, um pensamento e uma ligação com uma determinada classe social, a linguagem 

assume, dessa forma, um aspecto subjetivo.  

 Montalbano exprime-se utilizando a língua da pequena burguesia siciliana, uma 

mistura de italiano e dialeto que coincide sobremaneira com a língua do narrador, porém 

faz questão de adequar a sua fala ao interlocutor. Mesmo as personagens menores, 

que aparecem num único romance ou em poucas páginas, possuem a sua própria língua 
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e Camilleri dedica especial atenção ao modo de se expressar daqueles que pertencem às 

classes mais baixas, justamente, por causa da abundância de expressões dialetais 

existentes nas suas falas. 

 Camilleri também faz questão de destacar outros modos significativos de 

expressão utilizados pelos sicilianos: a sublinguagem, (aquilo que se expressa nas 

entrelinhas, ou seja, uma fala que esconde a mensagem real) e também a linguagem não 

verbal, feita de gestos, de expressões faciais e de olhares. 

   O grande número de palavras sicilianas utilizadas nas histórias cria, muitas 

vezes, problemas de compreensão para o leitor. Assim, o próprio Camilleri, consciente 

desse problema, recorre a uma série de expedientes para explicar o significado dessas 

palavras. Os mais comuns são a intervenção do narrador e também a tradução integral 

dos trechos. 
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