
L’any passat l’editorial Einaudi de Torí reeditava un dels llibres més singulars de 
Carlo Levi (Torí, 1902 - Roma, 1975), Le parole sono pietre, recull de tres grans re-
portatges sobre la Sicília dels anys 50 que havia estat publicat per primera vegada 
el 1955. La nova edició era presentada pel narrador i assagista sicilià Vincenzo 
Consolo. És aquesta edició que L’Avenç acaba de publicar en versió de Teresa 
Muñoz Lloret, filòloga que ja ha demostrat la seva competència com a traductora de 
l’italià amb llibres de Primo Levi, Natalia Ginzburg i Antonio Tabucchi.

A diferència de Crist s’ha aturat a Èboli (1945), la gran obra de Carlo Levi, Les 
paraules són pedres, no és fruit de cap estada llarga de l’autor al sud d’Itàlia, sinó 
d’un viatge en tres temps, fet entre el 1951 i el 1955. Per això, diu Vincenzo Con-
solo, les tres cròniques tenen un ritme interior d’imminència, una tensió i gairebé 
una passió en la mirada i en la intel·ligència a l’hora de captar voraçment la realitat 
i restituir-la de seguida en la seva puresa i en el seu significat més autèntic.

El primer relat s’obre amb l’espectacle del retorn de l’alcalde de Nova York, Vin-
cent Impellitteri, al seu poble natal, Isneddu, (Isnello, en italià), poble muntanyenc 
molt aïllat de la província de Palerm que llavors tenia uns 4.000 habitants i que 
ara no arriba ni a la meitat, i, a 
més, té una població envellida. 
No va ser una visita privada ni 
íntima, perquè fou seguida per 
un gran nombre de periodistes 
italians i americans, a més d’au-
toritats locals i regionals. Per als 
pagesos del poble, el viatge es 
va convertir, escriu Carlo Levi, 
en un aventura fantàstica, en un 
esdeveniment mític.

La web oficial del municipi d’Is-
neddu recull una petita antologia 
d’allò que han dit sobre el poble 
diversos escriptors. Del reportat-
ge de Carlo Levi, tria aquestes 
paraules: “Mirant el poble des 
d’allà dalt, em tornaven les imat-
ges familiars d’un poblet lucà. 
Isnello s’hi assembla, tot i que 
és més gran, menys pobre, més 
polit. [...] Aquest poble (com tots 
els altres) no ha tingut fins ara 
més història que la prehistòria. 
El temps hi ha passat sense més esdeveniments que el canvi de senyors feudals 
[...], per això és (com tots els altres) molt antic i per això és ple d’una profunda no-
blesa.” La citació suprimeix –després de “senyors feudals”– “sarraïns, aragonesos, 
borbons, prínceps de Santa Colomba i comtes d’Isnello”.

Però no tot són celebracions, en els reportatges de Carlo Levi. Després hi apa-
reix la primera vaga en una mina de sofre, les dificultats de la reforma agrària, el 
latifundi de l’antiga possessió de lord Nelson i, en general, la desesperació de la 
Sicília simbolitzada en el cas de Francesca Serio, mare del sindicalista Salvatore 
Carnevale, assassinat per la màfia.

Per a Consolo, la força i la poesia dels reportatges de Carlo Levi, l’amor per tot 
allò que és humà –a què afegeix la ironia i la invectiva contra l’inhumà–, expliquen 
la seva extraordinària capacitat d’observar, llegir i entendre la realitat, la capacitat 
de llegir la realitat pagesa meridional, de comunicar-s’hi.

Lluís Bonada
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L’Avenç tradueix ‘Les paraules són pedres’, crònica 
dels viatges de Carlo Levi a la Sicília dels 50

Carlo Levi, l’autor de Crist s’aturà a Èboli, va viure sem-
pre preocupat per la misèria del sud d’Itàlia.
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L’avi canvia de sexe
El Diccionari de la literatura catalana 
diu que Eusebi Anglora és autor de la 
novel·la costumista Los polvos de mi 
abuela (1858). La novel·la es titula Los 
polvos de mi abuelo, com acredita el 
Catalàleg Col·lectiu de les Universitats 
de Catalunya, a partir de la fitxa feta per 
la Universitat de Barcelona.
 
Presidents involuntaris
Els lectors d’El cementiri de Praga 
descobriran que eren una bona colla, 
els seguidors de Giussepe Mazzini 
que tenien la intenció de presidir la 
República Romana per la qual lluitaven. 
El narrador diu que el seu pare “havia 
seguit els mazzinians que corrien a 
presidir la República Romana”, segons 
que tradueix Carme Arenas. Aquest és 
un fet històric gens conegut. Fins i tot 
el desconeix Umberto Eco, l’autor de la 
novel·la, perquè, de fet, ell escriu que el 
pare va seguir els mazzinians que corri-
en “a defensar” la República Romana. 
El verb que Eco fa servir és presidiare, 
que ve de presidio (‘defensa, protec-
ció’). Si hagués volgut parlar de presidir 
hauria emprat el verb presiedere.

Cronologia desorientada
Orientades per Josep M. Figueres, les 
autores del llibre Cartes de condem-
nats a mort pel franquisme, Alba Díaz 
i Helena Ledesma, diuen de Ramon 
Blasi Blasi (1894-1939), d’ERC, que 
es va quedar a Taradell al capdavant 
de l’ajuntament “quan va començar la 
Guerra Civil”, perquè “considerava que 
no havia comès cap crim; no el podien 
acusar de res i, per tant, no li podia 
passar res”. Quan va començar la guer-
ra? Devia ser quan es va acabar, no?

Fullet empetitit
El DIEC2 diu que un fullet només és 
una “obra impresa d’un nombre de 
pàgines generalment no superior a una 
cinquantena.” Ignora que pot ser un 
prospecte per a promoure una obra, un 
producte (GD62, GEC).
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