
 

 

itineraris literaris 
 
 
CRÒNICA DEL VIATGE A ALIANO I MATERA 
 
Per Teresa Macià i Carme Torrents 
 
 
Del 23 al 26 d’octubre del 2015 vàrem  fer un viatge a Aliano i Matera  a la regió de la 
Basilicata italiana per a celebrar els  10 anys d’Espais Escrits. 
 
Hi vàrem participar l’Anna Aguiló de la fundació Josep Pla, la Bel Graña de l’espai Betúlia, la 
Glòria Bordons de la fundació Brossa, la Dolça Tormo de l’Arxiu Maragall ( fins l’any... ), la M. 
Àngels Santacana de la Casa Museu Àngels Guimerà, la Teresa Macià de la Casa Verdaguer de 
la literatura, la Fina Salord del Centres d’Estudis de Menorca, la Carme Torrents de la fundació 
Jacint Verdaguer i en Cesc el seu marit i la Francesca Ucella, romana de naixement i alianesa 
d’adopció, col·laboradora de la Càtedra M. Àngels Anglada que feia de guia. 
 
Sortida divendres dia 23 a les 12,15 h arribava a Bari a mitja tarda. La Francesca ens recull 
amb una furgoneta i un taxi cap a les 5. Arribem a Aliano que ja és fosc. Ens instal·lem al 
Palazzo Scelzi, just davant l’església de sant Lluís.  
 
La Francesca Ucella va guiar el recorregut literari que vam fer durant 4 hores el dissabte 24 al 
matí. Vam visitar la casa on va viure Levi els darrers mesos a Aliano i vam llegir fragments de 
l’obra “Crist s’ha aturat a Èboli” a diferents indrets. Vam acabar al cementiri, davant de la 
tomba on està enterrat. A la tarda vam visitar la Galleria, amb una exposició de fotos i de 
quadres del mateix Levi, l’exposició sobre Enrico Paulucci (amic de Levi des de 1929 a 1961),  
i la mostra sobre Paul Russotto (Novayorquès, de mare Alianesa). 
 
Vam tornar a la Casa on va viure Levi els darrers anys, perquè a la planta baixa hi ha el museu 
de la “Civiltà contadina”, amb estris sobre la producció de l’oli, el formatge, i oficis diversos, 
màscares del carnaval. S’hi ha reproduït una cambra amb llit i bressol penjat, tal com descriu 
Levi que es dormia a Aliano encara als anys 30, i que probablement es va viure fins als anys 50 
i  principi dels 60, en la majoria de cases del poble. 
 
Els àpats van ser de molta qualitat, en vam fer un a cada restaurant del poble, però molt 
abundants. Vam poder apreciar la gastronomia  del lloc molt rica i elaborada. 
 
Diumenge dia 25 d’octubre en vàrem traslladar a Allotjament a la Fondacione Le Monacelle, a 
tocar la Catedral i la resta en un sassi a la part vella de la ciutat. 
 
Visita a l’Associazione Culturale Carlo Levi de Matera amb una exposició del fotògraf Mario 
Carbone, que va acompanyar Levi per la Basilicatta per retratar la zona a finals dels 50. Les 
imatges van servir a Levi per pintar el mural Lucania, 61. S’exposen les fotos, molt 
interessants, i el mural a la planta baixa i al primer pis, algunes obres de Carlo Levi: alguna 
obra de primera època (1928), alguns personatges que apareixen a l’obra, el capellà, el barber, 
la Guillia Santarcangelo, etc i autoretrats i retrats, força quadres dels anys 70’s (els Alberti, i 
Allende i Neruda, etc). Un dels retrats més interessants és el de Rocco Scotellaro, el jove 
alcalde amic de Levi que va morir als 33 anys i que apareix també al mural Lucania, 61. 
 



 

 

Matera ens va sorprendre molt. Era un viatge en el temps i en l’espai, en veure l’extensió de 
cases blanques, semi excavades a la roca, les esglésies rupestres, les romàniques i els conjunts 
barrocs. S’estan restaurant molts dels Sassi i s’està fent prou bé, de manera que puguin ser 
habitades i tot de cara al 2019, que serà capital cultural europea.  
 
Ens va fer molt bon temps i el paisatge que envolta el poble és espectacular. A més vam tenir 
la sort de ser a Aliano quan la lluna, gairebé feia el ple. Gràcies Mireia per haver previst fins i 
tot la lluna plena.  
 
   
VALORACIÓ DE L’ITINERARI LITERARI 
 
Vam gaudir molt de l’itinerari literari per Aliano, comptàvem amb la complicitat dels seus 
habitants potser no hauria sigut el mateix, si la Francesca no fos la dona d’un Alianès, en 
Nicola. Tots sabem que quan fem un itinerari a les nostres institucions i comptem amb la 
complicitat de la gent del lloc tot esdevé una altra cosa. 
 
La Francesca havia fet una bona selecció de textos que va manar llegint en diversos indrets. 
Érem un públic molt motivat, que a més disposava de molt de temps i que era capaç de saltar 
d’un tema a altra perquè coneixia bé l’obra i no perdia l’interès. L’itinerari, com va dir la 
Francesca, ha de ser més breu sense deixar de veure els llocs on el paisatge és més 
espectacular. 
  
Aspectes en què cal incidir: 
 
Perquè és interessant Levi avui? Els itineraris han de connectar sempre amb l’època actual, 
amb els neguits i els interessos dels ciutadans. Encara que la literatura, com la música i les 
arts plàstiques, ens interpel·lin per elles mateixes, cal destacar perquè re visitem aquella obra 
o aquell indret avui. Sense una connexió amb els nostres interessos actuals no revistaríem 
aquesta obra.  
 
Exemple: el recorregut hauria de partir d’una pregunta-dilema que es resolgui al final de 
l’itinerari (que ha significat Levi per Aliano?) que potser es podria debatre  al final del 
recorregut. La tria dels punts de lectura i explicacions i el recorregut ha de respondre a un 
criteri: les estacions de l’any a Aliano, els personatges (governants i governats), l’estructura 
urbanística del poble, etc. 
 
Reflexions de la Teresa: 
 
La visita a Aliano m’ha fet veure que és possible passar d’una societat pre feudal al segle XXI, 
en només mig segle. Com ha estat possible? L’educació, la millora de les comunicacions i les 
telecomunicacions, canvis en la propietat de la terra (?) i en els beneficis els pagesos obtenen 
del seu treball, millores en la tecnologia aplicada a l’agricultura i la ramaderia, canvi en el 
sistema de taxes i impostos, substitució dels governants i tecnòcrates del feixisme, per 
persones preparades que treballen per a una millor redistribució de la renda i de les 
condicions de vida de les zones més deprimides, consciència de que el sud existeix per part 
dels governants del nord, ajuts europeus, etc. 
 
El llibre de Levi, al meu entendre, precipita tot això i avui Aliano, tot i els homes sols fora dels 
bars i prenen el sol a les places i les dones encara cofades amb mocadors, és un poble on 
sembla que es conviu de manera tranquil·la i civilitzada. Si em pregunto què ha significat Levi 



 

 

per Matera. Gairebé podria dir el mateix, i per tota la Basilicata. El fet d’escollir Levi per a 
pintar la part del mural de Lucania, 61 i el viatge que el va portar a recorre aquell territori 
acompanyat del fotògraf Mario Carbone van acostar la realitat del sud al nord i van precipitar 
el canvi.  
 
Reflexions de la Carme: 
 
Seguint el fil de la Teresa crec que quan la mirada d’un escriptor arriba a un territori, en 
aquest cas purament per l’atzar d’una decisió feixista, aquella terra esdevé un palimpsest per 
escriure el seu futur.  
Si l’obra artística – en aquest cas la novel·la- té prou força per crear un relat en l’imaginari 
individual i col·lectiu capaç de posar un filtre en aquell paisatge  i  de modificar  la percepció 
del lloc dels mateixos habitants; és per mi aquí on principalment rau el canvi.  
 Els alianesos després de la novel·la “Cristo si è fermato a Eboli” han tingut un mirall a davant 
d’ells que ha projectat la seva imatge  al món. Una imatge  que els ha permès créixer ja sigui 
per mantenir-la (els sassi,  els paisatges) o per capgirar-la ( les injustícies, el caciquisme, la 
misèria). 
Aquest és el gran valor de la literatura. A partir  de l’estima pel que coneixes i en allò que et 
reconeixes pots arribar a posar-ho  en valor i compartir-ho amb el visitant . Crec que és en 
aquest punt on es troba Aliano amb Levi on amb professionals com la Francesca poden 
contribuir al coneixement i al respecte d’aquell indret, dels seus paisatges i dels seus 
habitants.  
En el cas de Matera entre tanta singularitat del paisatge i la crescuda exponencial del turisme 
s’haurà de recórrer a la literatura per explicar quins eren els habitants reals d’aquell lloc el cas 
és més complexe però la literatura hi pot fer molt. Llegint el text que descriu la visita de la 
germana  de Levi a la ciutat n’hi ha prou per esborronar al turista més escèptic. 
 
 
 
 
 
 
 


