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Si aquest estiu teniu la intenció d'anar de vacances a
Sicília, hauríeu de llegir Les paraules són pedres, de
Carlo Levi, un esplèndid llibre d'estampes literàries
sobre l'illa, publicat per L'Avenç. Si, a més a més, us
vingués l'acudit de visitar Nàpols, llavors afegiu-hi un
recull de narracions d'Ana M aria Ortese que es diu

El mar no baña Nápoles, de l'editorial Minúscula. Tant l'un com l'altre són textos escrits als anys
cinquanta, just després de la segona guerra mundial, i retraten una Itàlia pobra però digníssima, de
gent amb samarreta imperi, xerraire, xafardera, llesta.
Potser d'entrada us semblarà que parlen d'un temps
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massa allunyat, però el tarannà de la gent que hi viu
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avui dia no ha pas canviat tant, sobretot als pobles.
El gran mal, si de cas, és que els últims 20 anys han
manat Berlusconi i els seus sequaços, que han
dilapidat l'alegria dels italians i l'han banalitzada fins
als límits grotescos.
A vegades pot semblar que algunes sortides de to
de Berlusconi, com allò del bunga bunga, retraten
el perfil italià, però no. És una confusió. L'italià de

dretes actual, engominat, que riu ensenyant els ullals, és una deformació vulgar, una caricatura.

Opinió
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Tornar al Tour

Aquells italians desperts i cridaners que són la salsa de les pel·lícules de Dino Risi o de Fellini eren

Camps al descobert

un estudi del natural, supervivents cada vegada més rars d'aquella Itàlia d'abans que el país caigués

Bankia s'estrena

en mans de Berlusconi i de la màfia industrialitzada descrita per Roberto Saviano.

Dimitir per tres vestits

Tot amb tot, els paisatges sicilians que mostra Carlo Levi a Les paraules són pedres no deuen haver

El futur de l'euro, i el
nostre

canviat gaire. L'Etna a la llunyania, els cels blaus, els camps polsosos, les cases blanques. Al principi
del llibre hi surt un fet memorable: Levi descriu el dia que el senyor Impellitteri, que va ser alcalde de
Nova York, va tornar de visita al seu poble natal. L'efecte va ser d'una gran torbació, amb batusses i

El PP no renega de Franco

corredisses per decidir quina era la seva casa natal o per demanar-li favors. El seu cotxe es va
¿Zapatero és el gran
culpable?

convertir en una relíquia immediata. Els locals el tocaven i deien: «Així ens en anirem a Amèrica».
Em pregunto si, quan Berlusconi passava les vacances a Villa Certosa, a la costa siciliana, ja fos amb
hostesses de la tele, amb el seu amic Gaddafi o amb tots alhora, també l'anaven a veure per

Pelegrinatge a la Meca amb l'AVE
6

demanar-li solucions. No m'ho sé imaginar. I, de fet, en els últims temps ha sigut a l'inrevés: una pila
d'italians ha emigrat a Amèrica, o a on fos, per no haver de suportar Berlusconi.
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