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L’amore, liefde
Wij schrijven reeds enkele jaren regelmatig verhalen voor il Tramonto. Zowel het digi magazine als in blogvorm op de website
www.iltramonto.eu. Als hobby ooit gestart en inmiddels vele Nederlandse en Belgische lezers middels dit media meenemend op
onze ontdekkingstocht in Bella Italia. Het land waar wij toch wel
een duidelijke voorliefde voor hebben, de regio Friuli Venezia
Giulia die wij op handen dragen en waarvan wij vinden dat die
veel meer erkenning mag krijgen bij toeristen.
Vrienden gaven geregeld aan dat wij onze verhalen in boekvorm
zouden moeten gaan uitgeven. De ervaringen zijn niet alleen
amusant doch zeker ook leerzaam, zo vinden zij. Met dank voor
de complimenten, de tijd om dit plan daadwerkelijk tot uitvoering
te brengen, ontbrak ons.
Ware het niet dat wij plots een mailtje ontvingen van Nienke Neumann (foto rechts) met de vraag of zij bij ‘il Tramonto’ stage kon
komen lopen. Zij is vanuit haar passie voor Italië en de Italiaanse
taal gestart met de opleiding tolken & vertalen. Na ampel beraad
en overleg met haar en de opleiding hebben wij een stageplaats
weten te formuleren. Onder andere gaat zij onze verhalen vertalen in het Italiaans. Zij krijgt de hulp van Giulia Gelisio (zie pagina
2) die talen en communicatie studeert aan de universiteit van Udine. Deze internationale samenwerking tussen twee studenten
mag gezien worden als een resultante van onze inspanningen
voor SAM International, waarover straks meer! Om met de woorden van de minister van de regio Friuli Venezia Giulia - Mariagrazia Santoro - te spreken: “laten we hopen dat er meer samenwerkingsverbanden tussen Nederland en Italië gaan ontstaan.”
Zo ontstond ook de idee om onze droom, de verhalen te bundelen in boekvorm, daadwerkelijk te laten uitkomen. Met als streven
om een boek in twee talen te laten drukken: links het Nederlandse verhaal en rechts de Italiaanse vertaling. Een boek voor studenten Italiaanse taal. En zeker een boek voor mensen die van
Italië houden dan wel nieuwsgierig zijn wat twee mannen beleven
bij hun ontdekkingstocht in dit mooie land.
Inmiddels hebben wij de inleiding en 4 hoofdstukken ‘boekklaar’
gemaakt. Nog maar 9 hoofdstukken en L’amore mag naar de
drukker!
L’amore - liefde - wordt de titel. Een titel waarmee wij onze voorliefde voor Italië uitdrukken doch ook de liefde voor elkaar. Liefde
als motor voor verandering van koers in ons leven om samen dit
prachtige land te ontdekken en met volle teugen te genieten van
Bella Italia.

Wij gunnen de lezer eenzelfde genot toe!

INTERVIEW MET NIENKE NEUMANN
Nienke, we waren enorm verrast dat wij van jou
een mail kregen met de vraag of jij je afstudeerstage bij ‘il Tramonto’ kon volgen. Hoe kwam je ons
eigenlijk op het spoor?
Via het internet. De naam van jullie magazine Il Tramonto en met name jullie blogs duiken her en der op
als je het internet afstruint naar bijzonderheden over
Italië.
Wat was voor jou de overweging / de aanleiding
om juist ons te vragen?
Jullie zijn zeer actief in de Italiaanse gemeenschap en
staan daardoor dicht bij de bron van mijn interesse.
Daarnaast bloggen jullie over zeer diverse onderwerpen en laten jullie zien open te staan voor wat er om
jullie heen gebeurt.
Toen ik ook nog las dat jullie echte netwerkers zijn,
hoopte ik dat als ik niet voor jullie zelf aan de slag zou
kunnen, er wel iemand uit jullie netwerk zou zijn die
mogelijk interesse had.
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Giulia Gelisio
Wat heb jij met de Itali- en gevormd door hun geschiedenis, de regio,
het bestuur etc. Daarom wel heel intrigerend.
aanse taal?
Je kunt ze uittekenen in allerlei typeringen,
Het is een taal vol passie. De maar ze nooit doorgronden. Daar houd ik wel
toon, het temperament, de melo- van. Ik ben niet met een Italiaan getrouwd, ik
die. De taal is overigens niet los te heb mijn vriend wel in Italië ontmoet .
zien van de expressie. Het is een
taal die leeft. Daarnaast is het een Italianen vragen ons altijd wat wij toch in
heel speelse taal. Kleine verande- hun land doen! In Nederland is alles veel
ringen in de uitgang van een beter geregeld, zelfs hoeren betalen belaswoord leveren weer andere bete- ting en overal kun je cannabis kopen. Als
kenissen op. Een scarpa (schoen) antwoord zeggen wij dan dat wij Italië echt
wordt een wandel- of skischoen fantastisch vinden. Zoveel mooie dingen
(scarpone) of een schoentje die wij niet hebben, al is het erg jammer
(scarpetta). Maar fare la scarpetta dat er zoveel Italianen zijn . Wat zou jij
betekent dat je met een stukje antwoorden?
brood de overgebleven saus van Italië verveelt nooit. Ondanks alle regeltjes en
je bord opveegt.
de bureaucratie kan morgen alles weer anIs het alleen de taal of vind je ders zijn. Het leven in het hier en nu en niet te
Italië ook een leuk land en/of ver vooruit kijken is wat mij aantrekt. In Nehou je van de Italianen als volk? derland is alles strak en recht en heel doelgeJe bent niet met een Italiaan richt. Italië heeft wat mij betreft de krul uitgegetrouwd (en maar goed ook, vonden: er zijn meerdere wegen om je doel te
bereiken. Soms neem je even een zijweg en
ha ha  !)
de weg ernaar toe mag ook best versierd worIk ben gek op de diversiteit aan den.
landschappen. Elke regio is weer
anders en heeft zijn eigen char- Je hebt voor het SAM Magazine een interme. Veel mensen weten niet hoe view (klik hier) gegeven en daarin aangesnel ze door de Povlakte moeten geven dat je van een crisis een kans hebt
crossen, maar ik zou iedereen gemaakt. Vertel eens, hoezo?
willen aanraden even de snelweg Vijf jaar geleden stond ik na zestien jaar troute verlaten, een B&B te zoeken en we dienst op straat. Het was moeilijk aan een
te genieten van het uitzicht, de nieuwe baan te komen en ik ben niet iemand
sfeer en het heerlijke eten. Daar- die heel lang niets kan doen. Ik ben bij mezelf
naast Italië zoveel kunstschatten te rade gegaan: waar word ik nou blij van, wat
en mooie muziek.
geeft me energie, wat intrigeert me? Toen
De Italianen zelf zijn net als hun kwam Italië, de taal, het eten, het land en het
taal vol expressie en passie. Dé volk al snel om de hoek kijken. Toen mijn
Italiaan bestaat volgens mij niet. vriend tijdens onze vakantie in Italië grapte:
Het is zo’n divers volk, getekend “nou, dan ga je toch lekker op een terrasje in
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Rome met een laptop op schoot
vertalen?” had hij niet verwacht
dat ik drie weken later een informatieavond zou bezoeken op
de ITV Hogeschool voor Tolken
en Vertalen in Utrecht.
Je hebt dadelijk enkele jaren
gestudeerd en een flinke inspanning geleverd om een
nieuwe bestemming / uitdaging te vinden die dichtbij je
passie ligt. Welke kansen zie
je voor jezelf met de Italiaanse taal.
Ik wil graag als zelfstandig vertaler gaan werken. Als startende vertaler met de talencombinatie Italiaans-Nederlands zal
het best wat moeite kosten een
plekje op de markt te veroveren. Daarom zal ik mij mogelijk
ook gaan richten op het Engels
en wil ik me gaan specialiseren
in het medisch vertalen. Daarnaast ben ik gestart met het
geven van lessen Italiaans. En
verder? Ik blijf om me heen kijken, op zoek naar nieuwe uitdagingen die bij me passen.
De Stichting SAM bevordert
de samenwerking tussen
werkgevers (zowel profit - als
non-profit) op HRM terrein.
Door een tijdelijke uitruil van
medewerkers wordt onderling
ook kennis en ervaring uitgewisseld. Het is een tripple
win, voor de medewerker en
de twee uitruilende werkgevers. In Nederland staan
werkgevers erg positief tegenover deze vorm van kennismanagement. Hoe denk jij
dat Italianen tegenover zo’n
initiatief aankijken?
Ik denk dat ze er steeds en
steeds meer voor open gaan
staan. Van nature zijn ze wat
wantrouwend als het gaat om
‘vreemden’. Daarnaast kijken
Italianen ook steeds verder om
zich heen en beseffen ze met
alle internationale concurrentie
het niet helemaal alleen kunnen. Ik vind het super dat jullie
met de award die jullie in het
leven hebben geroepen - de il
Tramonto Gondola Award -

trachten om vanuit het netwerk dat jullie
in de afgelopen jaren daar hebben opgebouwd, vorm willen geven aan een nauwere
samenwerking tussen Italië en Nederland en
Vlaanderen. Natuurlijk werk ik hier graag
aan mee.

Toelichting: wij hebben in Nederland een stichting opgericht (Stichting SAM): samenwerken aan een vitale
arbeidsmarkt door samenwerken aan arbeidsmobiliteit). Deze stichting verzorgt een van de grotere Nederlandse HRM netwerken, organiseert loopbaanevenementen, initieert workshops op het gebied van loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken en geeft een gratis magazine uit waarmee kennis en ervaringen m.b.t instroom- doorstroom en uitstroomvraagstukken worden uitgewisseld. Een magazine dat in heel Nederland
wordt gelezen door managers en HR professionals. SAM gaat nu ook internationaal via het SAM International Business Network. Voor meer info kijk op de website en meld je aan voor het gratis SAM Magazine.

De cantucci van Lucia Morsanutto, binnenkort het recept!

Dit ‘huisje’ staat
niet te koop!
Wil je weten wie hier woont
en hoe wij deze mensen
kennen, lees dan verder!
Is het rijkdom of armoede
wat om de hoek komt kijken?
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C’era una volta, er was eens...

Deel 1

Eigenlijk kwamen wij door een toevallige
omstandigheid erop om de mensen van dit
‘huisje’ te ‘interviewen’. Toeval bestaat niet,
zegt men vaak in Nederland, echter aan
Italië hangt ons leven van toevalligheden in
elkaar. Waarschijnlijk hebben wij onze voorliefde voor Italië ingegeven gekregen door
een hogere macht die vond dat wij onze
competentie ‘flexibiliteit’ wat meer tot ontwikkeling moesten brengen.
C’era una volta, er was eens ...
In een diepgaand gesprek met vrienden van
ons, Paulo Ferrin & Fabiola Tilatti (juist ja,
die van de lekkere wijnen van Azienda vitivinicolo Ferrin) waarin wij hen bevroegen
over hun marketingstrategie bij het poneren
van de verschillende wijnen, kwam het gesprek op het lanceren van een nieuwe wijn
die zij als proef hadden gemaakt: een Merlot die 12 maanden op houten vaten gelagerd was. Niet te zwaar, niet te licht, niet te
veel hout en absoluut een eigen elegantie.
Een wijn die veelzijdig genoemd mag worden als het om passend gaat bij een rijk
scala van gerechten.
De Ferrins hadden nog geen naam voor dit
purperrode vocht en dus daagden deze artiesten in het maken van wijn ons uit om iets
te bedenken. Zo’n vraag of beter gezegd
‘uitdaging’ is echt kostje voor mijn Sjaak. Hij
verdiepte zich in de volgende dagen in van
alles en nog wat, de geschiedenis van de
Merlot druif, de geschiedenis van het dorp
van deze wijnboer en de gehele omgeving.
En uiteindelijk komt hij dan met zijn ideeën
op de proppen om die met mij te delen.
Een van de namen was ‘Ermès 1692’. “Hoe
kom je aan die prachtige naam?”, vroeg ik
met groot enthousiasme. “Die naam kom ik
tegen in diverse geschiedkundige artikelen.”
Het was een erg bekende graaf (gestorven
in 1692) met bijzondere dichterlijke vaardigheden in het Friulaans, die ook door keizer
Leopold I werden geschat. Ermès verkeerde
veel aan het Hof en pas op latere leeftijd
besloot hij te trouwen en wel in 1670 met
Giulia Savorgnan, een direct familielid van
Giulia van Romeo & Juliëtte!
Flamboyante graaf met bastaardzoon?
Je hebt vast en zeker zelf de ervaring zoals
wij die hebben: je koopt een rode auto en je
ziet overal rode auto’s. Zo was het nu ook
het geval. We kenden zijn naam en zagen
ineens overal naambordjes van deze beste

man. Logisch om het er met mensen over te hebben. De graaflijke
dichter begon meer en meer voor ons te leven. Al bleven heel wat
vragen onbeantwoord. Was het een knappe edelman, flamboyant
gekleed met zwaard en verentooi? Heeft hij voor nazaten gezorgd of
was het een zonderling van zijn tijd? Wie het weet mag het zeggen al
wordt door de familie die nu in zijn ‘stekkie’ woont, beweert dat er
minstens één bastaardzoon is geweest die pastoor is geworden.
Ermès
In onze evaluatiegesprekken met Paolo en Fabiola, waarin Sjaak zijn
voorstellen presenteerde kwam ook de mooie naam ‘Ermès 1692’
aan bod. In het gesprek werden zij erg enthousiast over de naam
Ermès die eigenlijk alleen als straatnaambordje werd gebezigd. Wat
zonde, wat jammer. Daar moeten we toch iets mee doen. Uiteindelijk
leidde dit tot de geboorte van de Stichting Ermès di Colloredo, een
stichting om de cultuur te laten opbloeien onder gewone mensen.
Door bijvoorbeeld een boekpresentatie bij wijnboer Ferrin waarna de
mensen onder het genot van een plaatselijke wijn kunnen nakeuvelen over wat ze gehoord hebben.
Waar leefde die graaf nou eigenlijk?
En in dat gesprek over de namen voor hun nieuwe wijn, vernamen
we dat het stekje van deze graaf Ermès slechts 3 kilometer van Ferrin vandaan was. Dus wij meteen erheen en toen zagen wij het immense gebouw dat we al eerder op afstand hadden bewonderd in de
gemeente Camino al Tagliamento en al zeker 30 keer op de digitale
fotoplaat hadden vastgelegd.
Jullie kennen al een van de bewoners!
“Maar jullie kennen de zoon van de bewoners, die was aanwezig bij
de presentatie van het verkiezingsteam 2015 van ons dorp. Giambattista was een van de verkiesbare mensen die burgemeesterskandidaat Corrado Liani had benaderd om in zijn team mee te doen”, aldus Fabiola Tilatti.
“Hela, dat wisten we niet. En hoe kunnen we eens met hem en zijn
familie in contact komen voor een gesprek in het kader van onze rubriek ‘leven als God in Italië’?” “Oh, dat regel ik wel!”
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Mensen die Fabiola kennen, en dat zijn
al heel wat Nederlanders die samen met
ons de wijnen bij Ferrin geproefd hebben,
herkennen in deze reactie de eigen natuur
van ‘la Fabiola’. Laten we wel wezen als
netwerkers vinden wij de betekenis van deze naam, Fabiola, erg interessant. Want
deze naam staat voor bonenplanter.
Een bonenstruik wingert, kruipt waar het
niet gaan kan en verbindt de ene met de
andere stok. Potverdorie, de naam staat
dus eigenlijk garant voor ‘netwerker’. En dat
is zij, onze Tilatti!
In een volgende periode dat we weer in Bella Italia waren, gingen we dan ook meteen
samen met Fabiola kennismaken met de
familie. De afspraak was snel gemaakt, dus
konden wij ons opmaken voor het gesprek:

Daniela Pancotto, the Lady of the house speaking!

Deel 2: leven als een God in Italië, als een prins of graaf in een paleis?
Maar welke vragen stel je dan?
Gaan we vragen wat hun emotionele verbondenheid
is met graaf Ermès di Colloredo? Willen we weten hoe
een Italiaanse familie zo’n enorm pand kan bewonen
en onderhouden? Waar wij echter niets in zien is een
saai artikel over geschiedenis.
Zo flexibel als we zijn (geworden), lieten we de ontmoeting spontaan over ons heen komen. Wat treffen
we er aan en wat zou voldoende interessant zijn om
te vermelden voor de lezer? We zien het wel!
Dame Daniela
We werden bijzonder hartelijk door paleisdame Daniela ontvangen. Een hoogopgeleide, bijzonder plezierige mevrouw. De eenvoud zelve, een innemend
persoon. Na een babbel over hoe zij de enige overgebleven familieleden waren geworden die in het paleis
verblijven, over de gestarte Bed & Breakfast in de
rechtervleugel van het kasteel en de manege (naast
het linkerdeel, 80 meter verderop), een rondleiding!
Zoonlief hield het snel voor gezien en beloofde ons
wat materiaal toe te sturen, hij wilde met vrienden uit.
Dus wij met moeders eerst een wandeling door wat
zalen in het paleis. Daarbij kwamen we door de vroegere ontvangstzaal, waar rijtuigen binnenkwamen en
aan de andere kant ook weer uitreden. Een flinke
ruimte die helemaal vol stond met oude half verrotte
meubelstukken. Ik bedoel: ze stonden hoog opgestapeld aan beide enorme lange wanden. Nog niet bekomen van deze schrik gingen we door een enorm trappenstelsel naar de eerste verdieping en daar stonden
we dan in de ‘balzaal’. Daniela had tevoren al gevraagd om binnen niet te fotograferen. Iets wat ik vaak
stiekem toch doe. Maar deze keer kon ik het niet. Het
was verschrikkelijk wat wij zagen. Let wel, we hebben
het over een ruimte van ca. 10 bij 25 meter. Ik begon
de oude Perzische tapijten te tellen maar bij wat ik
zag aan vergane glorie aan de wanden en troep die al

100 jaar of meer onder het stof stond, was ik snel de tel
kwijt.
Na nog een paar ‘kleinere’ ruimtes te hebben bekeken
maakte een van de verhalen die de paleisdame ons vertelde duidelijk wat er aan de hand was. Dit kunnen normale
mensen niet onderhouden, hier is de hulp van een stichting
of een overheid meer dan gewenst, zo niet onontbeerlijk.
Zij vertelde dat zij 3 jaar geleden een enorme blikseminslag
hadden gehad waarbij een gat in het dak en verdieping
was geslagen. Zonder toestemming van de Rijksgebouwendienst kun je niet zomaar iets repareren. Daarnaast
heb je nog het punt van de verzekering. Wij zijn zelf
(toevallig ook na een bliksemschade) pas 8 maanden bezig
om iets van geld te zien van de assuradeur. Dus de eerste
schade was nog niet eens afgehandeld of ze hadden afgelopen jaar weer een enorme blikseminslag.
Onder andere deze doch ook andere zalen waren bezaaid
met troep. Mogelijkerwijs nog spullen van familieleden die
er in de vorige eeuwen huisden. Wij, met onze Nederlandse mentaliteit, liepen er rond en konden er niet over uit dat
die troep nog niet was of werd weggegooid. Koop een rol
vuilniszakken en stop die vol. Een week per ruimte en na
een jaar krijg je wellicht overzicht?
Op veel plekken waren ramen kapot en het provisorisch
gespannen plastic was na 20 jaar ook weer vergaan. Logisch dat 70% van het paleis is verworden tot toevluchtoord en broedplaats van duiven (de ratten met vleugels).
We liepen geregeld door dikke centimeters poep.
Wat een teleurstelling, we konden er ’s nachts niet van slapen. Wij dromen er namelijk geregeld van om ooit heel rijk
te zijn, zoals Bill Gates. Om dan met dat geld zulke projecten op te knappen. Om ze te behouden voor de toekomst. Hoe is het mogelijk dat mensen hier, op deze wijze
kunnen wonen?
Het paleisleven anno nu: de werkelijkheid
Wat ik nu vertel is dan ook de ongelooflijk onvoorstel-
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VILLA COLLOREDOCOLLOREDO-MELS MAINARDI

bare werkelijkheid van paleisbewoners in Italië.
Ze wonen slechts in een klein deel van het pand.
Vaak de keuken, omdat die door het houtfornuis wordt
verwarmd. De ooit aangelegde verwarming is meestal
zó versleten dat die buiten gebruik is en het kapitaal
dat je nodig hebt om alles te vervangen ontbreekt.
Dus zijn de slaapkamers koud en als de oude elektriciteitskabels het houden kan er af en toe een straalkacheltje aangezet worden. Een ding is zeker, de bewoners gaan met sokken, een pyjama over lang ondergoed en T-shirt met lange mouwen aan naar bed. Mogelijkerwijs ook nog een sweatshirt erover heen. Zelfs
in de zomer zijn vele delen van hun huis nog koel en
klam vanwege de dikke muren.
Het blijft een droom
“Oh, wat een pracht paleis, zo zou ik willen wonen”,
een uitspraak die je ook bij ons nog wel eens hoort en
zeker bij de vele gasten die wij meenemen naar
mooie plekken rondom Villa Greta. Maar dit is een
minder sprookjesachtige zijde van de werkelijkheid
waar deze mensen mee te maken hebben.
Heel triest als je je realiseert dat ze onder erbarmelijke leefomstandigheden hun leven slijten. Generaties
lang. En je hoort hen niet klagen. Dat past niet bij de
familietrots die ‘weldadig’ door hun aderen stroomt.

grandeur bij de Landlord die als arts zijn brood probeert te
verdienen en soms wat vergane glorie, kijkende naar zijn
kleding die mogelijkerwijs door een voorzaat is aangekocht
en absoluut past bij de allure van oude adel in die tijd. Zijn
moeder van 93 is zich bewust van de vigerende hoofdregel
in de familie: Noblesse Oblige. Zij geeft 2 keer per jaar acte
de présence als ze het dorp uitnodigen voor een wijntje in
een van de vleugels.
Een soort Bill Gates en zeker niet Silvio Berlusconi:
wie voelt zich aangesproken?
Een van onze kerncompetenties is hulpvaardigheid. Oh,
hoe graag zouden wij nu op zoek willen naar een rijke stinkerd die deze familie kan helpen. Iemand die dit paleis,
voor de Italiaanse historie een belangrijk monument, kan
redden van de verdere ondergang. Een serieus iemand die
de intriges van 500 jaar geleden van Ermès en die van vele
familieleden van generaties daarna weet te plaatsen binnen de tijdsgeest. Liever geen Silvio, die met meisjes van
vijftien jaar Bunga Bunga feestjes organiseert. Dat past niet
in de sfeer die we hebben aangetroffen in VILLA COLLOREDO-MELS MAINARDI te Gorizzo di Camino Al Tagliamento.
Monarch of the Glen van Italië
Heeft zoon Giambattista eenzelfde ambitie als Archie MacDonald die Glenbogle Castle trachtte te redden van de ondergang? Deze jonge ‘laird’ in de bekende Schotse TV serie (2000 - 2005) legde zijn passie in de strijd om het
prachtige kasteel in de familie te behouden. Daarbij moest
hij accepteren dat je geregeld water bij de wijn moet doen
en dat je het landgoed moet openstellen. Dat heeft deze
Italiaanse familie wel al gedaan door een manege te runnen en een B&B. Of het ooit voldoende zal zijn?
Deze droom werd wel werkelijkheid
Wij kennen geen superrijke stinkers. Bovendien hebben wij
beiden van onze ouders de regel meegekregen: wie voor
een dubbeltje wordt geboren wordt nooit een kwartje. Gelukkig zijn we samen goed voor vijftig cent (ha, ha), we verkeren edoch niet in kringen waar nullen het voor het zeggen hebben!!

Noblesse Oblige
We hebben uit dit gesprek en de privébezichtiging
geleerd om tevreden te zijn met wat we hebben en
wie we zijn. De bewoners van deze Veneziaanse Villa
worden weliswaar nog steeds met andere ogen aangekeken door de dorpsbewoners. Terecht vanwege
de geschiedenis of onterecht gezien de armoede,
maar wij kunnen ze zeker niet betichten van schone
schijn. Inmiddels hebben wij bijna de gehele familie al
aan tafel gehad. We hebben Oud en Nieuw samen
met hen gevierd bij wijnboer Ferrin. Hier en daar wat

De Ferrins hadden het wel
voor het zeggen toen het
ging om een van de namen die Sjaak voor hun
nieuwe wijn had bedacht.
Het werd niet Ermès maar
Varamus (klik hier). Onder
die naam van Sjaak wordt nu één van de lekkerste wijnen
van Friuli Venezia Giulia verkocht. Wat heet, hij was binnen
3 maanden uitverkocht, dus men moet wachten op de nieuwe productie. Sjaak z’n droom is uitgekomen, hij heeft een
‘wijn’ op zijn naam staan! Ciao a tutti & Cin Cin !
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Als schrijvers met
vuur spelen krijg je
zulke verhalen
Met regelmaat van de klok worden wij
uitgenodigd voor lezingen en boekpresentaties. We gaan er geregeld heen.
Is het niet om de taal beter te leren,
dan is zo’n bijeenkomst alleen al een
uitstekend netwerkmoment voor ons.
We hebben er inmiddels al zoveel
mensen door leren kennen. En met
mensen nieuwe verhalen ergo onderwerpen voor il Tramonto: onze ontdek- Monologo: Autore: Mauro Tonino
kingsreis naar Italiaanse cultuur, eten, Ad triangulum - Supercazzora del fuoco
wijnen, gewoonten en gebruiken. Alles Voi, uomini e donne del terzo millennio, vi siete mai chiesti che cos’è il fuoco? Non arrovellatevi a rispondere,
wat maakt dat velen met ons Italië ‘il perché il responso è no! Altrimenti noi, non staremmo qui a rendervi edotti. Vediamo cosa pensavano al riguarbel paese’ noemen. Tijdens zulke bij- do gli antichi, perché rispetto a tutti noi, “loro” di tempo per riflettere ne avevano:
eenkomsten is het beter om te spreken “I filosofi greci individuarono nel fuoco uno degli archè (o origine) del cosmo, cioè una delle diverse soluzioni
over ‘geconfronteerd te worden met de proposte dai presocratici per cercare di ricondurre a un'unica sostanza i mutamenti della natura. In particolare Eraclito sosteneva che il mondo aveva avuto origine dal fuoco, da lui inteso come forza primigenia che
Italiaanse taal’. Is het wel echt leren? regola la legge degli opposti contrari. È probabile tuttavia che Eraclito stesso utilizzasse l'immagine del fuoco
Je krijgt op een avond zoveel informa- più come metafora per indicare l'eterno divenire del Lògos.”
tie en de inmiddels grijze cellen werken Semplice e chiaro, vero?
ook niet meer zó snel als we ooit ge- Già questa elementare spiegazione scaricabile da Wikipedia potrebbe risultare esauriente, ma visto che siamo
qui per illuminarvi, ripeteremo le parole dell’artista/scienziato più grande di tutti i tempi:
wend waren, dat veel wat we horen
“Il foco, è da esser messo per consumatore d'ogni sofistico e scopritore e dimostratore di verità, perché lui è
meteen wegzakt.
Mauro Tonino is een intellectueel en
heeft als schrijver heel wat boeken op
zijn naam staan. Over de presentatie
van zijn boek ‘il prezzo del lavoro’
hebben we eerder bericht (lees hier).
Helaas was dat een greep te hoog voor
ons. En jammer genoeg waren we in
Nederland tijdens zijn presentatie van
het boek over de foibe (romanzo storico sull’esodo istriano e le foibe: ‘Rossa
Terra’). Over hoe deze ‘grotten’ in de
buurt van Triëst werden ingezet door
o.a. de fascisten als afvoerputje van
hun tegenstanders die terplekke werden gefusilleerd en in de grotten werden gedumpt, komen we in de toekomst zeker nog te schrijven, want dit
is een afschuwelijk onderdeel van de
sowieso al complexe geschiedenis van
Noord Italië.
Tijdens het feest van de heksverbranding op 6 januari (wij vieren Driekoningen, de Italiaan ‘la befana’) hebben 10
schrijvers hun verhaal met als thema
‘vuur’ voorgedragen. Mauro Tonino
was een van hen en hij had deze keer
zoveel lachers in de zaal dat we hem
vroegen ons zijn ‘monoloog’ toe te sturen zodat we het verhaal eens rustig
konden nalezen in de hoop om de clou
te begrijpen. Met de ’ruwe’ vertaling /
toelichting kunnen we ook de lezer die
geen Italiaans spreekt, een tipje van de
sluier oplichten.
Voor studenten Italiaans: lees het
verhaal en zie het als een uitdaging om
het zelf te vertalen! Ciao ciao !!

luce, scacciatore delle tenebre occultatrici d'ogni essenzia.”

Questo è quanto sostenne il sommo da Vinci nei suoi Codici, ma è proprio così?
No, non è così, non ci credete? Seguiteci nel ragionamento e alla fine converrete con noi.
Il fuoco ci è accanto da più di 400.000 anni, saremmo ingrati se non gli riconoscessimo il merito di averci permesso di fare almeno tre cose fondamentali: Cucinare, forgiare scaldarci (tre, un numero che riecheggerà
spesso stasera), ma il fuoco è per sua natura infido, in perenne contraddizione, è contemporaneamente Yin e
Yang, luce e tenebre, effimero come il fuoco di paglia, il fuoco fatuo e il fuoco amico. Lo sapevano bene gli
antichi assurgendolo a spirito distruttore di Ade come al potere creatore di Efesto.
Fuc, Foc, Fuego, Fire, Fogo, Feuer, Feu, Fajro, Fayer, Fotià, pensate in quante lingue il fuoco principia con la
lettera effe, osservate pure la sua grafia, tre aste, il numero tre che torna ancora, eppure una ragione c’è.
Questa lettera, essa stessa rappresenta l’essenza, il vero potere, quello che muove il mondo, perché tira più
un pelo di effe … che un carro di buoi!
Anche il simbolo alchemico del fuoco è guarda caso un triangolo, tre angoli e tre aste che s’incontrano (come
vedete il numero tre che ritorna). Rivolto verso l’alto ricorda la fiamma protesa, in elevazione verso il cielo, ma
c’è anche il triangolo rivolto verso il basso, che come abbiamo visto è altrettanto potente!
Ma, tecnicamente che cos’è il fuoco?
E’ una reazione di ossidazione esotermica irreversibile, nell’equilibrio di tre elementi (il tre che ricompare)
combustibile, comburente (per chi non lo sa è l’ossigeno) e temperatura di accensione. Non a caso si parla di
triangolo della combustione (curioso, il triangolo che riappare sempre)
Qual è poi il suo colore, il rosso direte voi! No! Son tre i colori fondamentali del fuoco ( sempre il tre che riaffiora) il rosso a 585 gradi, il giallo a 995 e l’azzurro 1400 gradi celsius. Da sempre l’uomo sa che il fuoco non gli
appartiene, tant’è che Prometeo dovette rubarlo agli dei, ma ne subisce il fascino, sui suoi altari sacrifica i frutti
della terra innalzandolo a mediatore tra l’umano e il divino, è simbolo di purificazione, ma è proprio così?
No, non è così! Perché le contraddizioni del fuoco brillano e la storia dell’uomo ne è costellata.
Pensate ai secoli bui, non furono forse illuminati dai roghi delle streghe, alimentati dallo spirito purificatore
dell’Inquisitore, nel macabro triangolo che riemerge ancora FUOCO = DIAVOLO = INFERNO, antinomia tra
spiritualità e simbologia.
E allora, se l’inferno esiste, chi di loro c’è finito, a parer nostro le streghe no di certo.
Il fuoco, “scacciatore delle tenebre occultatrici d'ogni essenzia” come ebbe a dire il da Vinci o fautore dell’oblio
dell’intelletto con Torquemada ad attizzar la pira? Questa è l’ambiguità del fuoco! Essere, e contemporaneamente non essere!
Ma se il triangolo orientato verso l’alto richiama il fuoco e la fiamma, quello verso il basso arde e nutre ben altro
fuoco, tant’è che “l’archè” dei greci, ripreso dal pennello di Gustave Coubert migliaia di anni dopo ne “l’origine
du monde”, ancor oggi da scandalo in queste terre.
Eh, potenza evocativa del soggetto!
Allora, paleserete voi: Il triangolo è una figura geometrica forte e stabile! Dipende!
Finché i tre costituenti del triangolo della combustione son presenti (temperatura, comburente e combustibile) il
fuoco regge, mancandone uno solo si spegne. Di questo troviamo conferma pure nella geometria del triangolo
(ovvero il caso di lei, lui e l’altro) la tresca regge e tutto sta in equilibrio, finché il cornuto non viene a sapere e
s’incazza.
Pertanto, a conclusione di questa articolata digressione, possiamo scientemente sostenere senza prova di
smentita, che fuoco e triangolo son elementi altamente instabili e pericolosi!
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Vis- groentekoekjes, gefrituurde
Italiaanse lekkernij

La prossima volta:
In de volgende editie nemen we je mee
naar een wijnboer in de Collio, Valentino
Butussi, en presenteren we de jonge
schrijfster Sabrina Meotto (Pertegada),
die een prachtig boek heeft geschreven
over protesteren!
A presto, ciao a tutti!
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