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més es crea un pensament col·lectiu 
que consolida la idea que els països 
del sud d’Europa entraran en la po-
bresa i en el tercer món. Hi ha dues 
opcions, rendir-se o aprofitar la situ-
ació per evolucionar. L’única possi-
bilitat de salvar-nos és construir uns 
estats units d’Europa. Europa no esta-
rà acabada si s’uneix. Sols, ni com a 
individus ni com a nació, podrem fer 
res davant la crisi».

El dimoni Belfegor ha acompanyat 
Massimo Gramellini (Torí, 1960) du-
rant quatre dècades. Des que la nit 
de Cap d’Any del 1969, amb 8 anys, 
la seva mare va morir, i fins que va 
descobrir que no va ser per un in-
fart. Marcat per aquesta orfandat, 
que sempre li va avergonyir confes-
sar, aquest veterà i lúcid periodista, 
avui subdirector de La Stampa, es va 
adonar que necessitava exorcitzar 
el seu trauma despullant-lo en la 
novel·la biogràfica Deixa’t portar pels 
somnis (Amsterdam); en castellà, Me 
deseó felices sueños (Destino), un èxit 
que ha commogut Itàlia (660.000 
exemplars).
 «Tots tenim un Belfegor, un 
monstre a dintre que creu que tre-
balla pel nostre bé, per evitar-nos el 
dolor. No vol que estimis perquè no 
pateixis perquè estimar significa 
patir. Tota la vida he tingut por de 
la mort, de l’abandonament i d’esti-
mar, per no patir, com em va passar 
quan vaig perdre la meva mare», se 
sincera.

Gent desesperada 

El periodista italià fa seva la cita de 
Victor Hugo a Els miserables: «Mo-
rir no és res. No viure és terrible». 
«Molta gent té por de viure, els fre-
nen mil angoixes, mil pors. Però 
cal experimentar el patiment i el 
dolor perquè t’obliga a reaccionar  
–apunta en un missatge de supera-
ció personal–. Es tracta de proves 
que hem d’afrontar per donar sen-
tit a la vida. La meva va ser créixer 
sense mare».  
 Gramellini aplica el consell a la 
crisi. «Una de les raons de l’èxit del 
llibre és que ha sortit en aquest mo-
ment. La gent està desesperada. Per 
primera vegada pensa que el futur 
serà pitjor que el passat i així no-
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El dolor de l’orfe
El periodista italià Massimo Gramellini exorcitza la mort de la mare sent un nen a  
‘Deixa’t portar pels somnis’ H La novel·la del subdirector de ‘La Stampa’ ha arrasat al seu país

33Incondicional del Torino 8L’escriptor i periodista Massimo Gramellini, durant la seva recent visita a Barcelona.
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Només ens podrem 
salvar de la crisi  
si construïm  
uns ‘estats  
units’ d’Europa

 Entre visions televisives del me-
lic de Raffaela Carrà i la passió pel 
futbol del Toro (el Torino) per Gra-
mellini va ser «pertorbador» perdre 
la seva àvia i la seva mare; ho va viu-
re com «una minusvalidesa emoci-
onal». «Vaig passar d’estar envoltat 
de dones que m’estimaven i em mi-
maven a estar amb un pare poc ca-
rinyós i amb els meus oncles. Vaig 
créixer sota el sol i de sobte em vaig 
sentir en una habitació fosca i fre-
da». Quan el diari el va enviar a Sa-
rajevo es va desviure per salvar un 
nen musulmà ferit. «M’hi vaig iden-
tificar perquè era orfe. Els francti-
radors havien matat els seus pares 
i ningú lluitava per ell. És impossi-
ble acceptar el dolor provocat per 
l’estupidesa de l’ésser humà».

FENOMEN BIOGRÀFIC A ITÀLIA

 Gramellini atribueix part de 
l’èxit al fet que «funciona com un 
mirall». «Els lectors m’escriuen di-
ent que es reconeixen en el perso-
natge i que gràcies a ell han fet sor-
tir a la llum els seus propis trau-
mes». L’altra part està en el títol: 
Deixa’t portar pels somnis és una can-
çó infantil. «La que la meva mare em 
va cantar la nit que va morir», recor-
da, i reflexiona: «Avui més que mai 
necessitem ser amos dels nostres 
somnis. No de coses materials, sinó 
de somnis que fan que la teva vida 
tingui sentit. He conegut molts fa-
mosos a qui la gent enveja i que no 
són feliços. En canvi, vaig trobar un 
alemany que als 60 anys va vendre 
l’empresa i es va retirar amb la seva 
dona a l’illa d’Elba per obrir un estu-
di de ceràmica. Era el seu somni, la 
seva mirada era feliç». H

periodisme és la capacitat per ex-
plicar la realitat a través d’històries, 
i és d’aquesta manera com el lector 
ens respectarà i voldrà pagar per ai-
xò. Per dir que el 50% de joves està 
a l’atur no fa falta comprar un diari, 
però sí perquè t’expliquin com la 
Carme, de 21 anys, busca feina. Ai-
xí t’identifiques amb el seu cas. No 
estimula comprar el diari si hi surt la 
mateixa notícia de la web del dia 
abans. M’imagino un futur en què el 
diari de paper sortirà el cap de set-
mana i durant la setmana el perio-
disme estarà a les webs».

33 Quan escrivia les primeres crò-
niques esportives, el seu cap li va 
donar el condol per dedicar-se «a un 
ofici de merda» però ell es declara 
«orgullós de ser periodista» i d’«es-
criure per al lector», no per als po-
derosos, i es posa seriós davant el 
negre futur de la premsa: «És dra-
màtic que les noves generacions 
vegin la informació com una cosa 
que no s’ha de pagar, com els dis-
cos i les pel·lícules. Es pensen que 
algunes feines no costen esforç ni 
requereixen professionalitat, que 
qualsevol pot ser periodista. Però el 

El diari en paper, sols el cap de setmana
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Caballé es trenca el braç
3 La soprano cau en un hotel a Rússia i torna a Barcelona

FERRAN IMEDIO
BARCELONA

Abans del previst, en un avió privat 
i amb el braç en cabestrell va arribar 
abans-d’ahir a Barcelona la sopra-
no Montserrat Caballé de la seva gi-
ra per Rússia. La diva es trobava di-
vendres a l’hotel quan va patir una 
caiguda amb tan mala fortuna que 
es va trencar el braç. «Fractura pro-
ximal de l’húmer dret», segons el co-

municat mèdic. Una lesió molt do-
lorosa però que no requereix ope-
ració; ha d’esperar que l’os se soldi 
per si mateix. Caballé, de 79 anys, 
va ser sotmesa a tota mena de pro-
ves al país eslau fins que es va deci-
dir traslladar-la a Barcelona per ser 
tractada a l’Hospital de Sant Pau, on 
l’acompanyaven el seu marit, Ber-
nabé Martí, i la seva filla, la també 
soprano Montserrat Martí. De mo-

ment, la lesió obliga la diva a pospo-
sar el concert programat per dime-
cres a l’Auditori de Girona.
 No és la primera caiguda amb 
conseqüències que pateix Caballé, 
que a principis d’any va celebrar el 
50è aniversari del seu debut al Li-
ceu recolzada en un bastó. Llavors, 
una ensopegada a les escales mecà-
niques d’un hotel a Saragossa la va 
obligar a anar amb una crossa. H

FRACTURA DE L’HÚMER DRET


