LAMERICA
Si he sufrido la sed, el hambre, todo
lo que era mió y resultó ser nada,
si he segado las sombras del silencio,
me queda la palabra.
Blas de Otero

L

a principal font d'inspiració del
cinema és allò que ha passat. L a
historia, passada o recent, fets
esdevinguts a qualsevol indret
alimenten la capacitat creativa
de realitzadors i guionistes que a vegades reprodueixen fidelment actes i
noms dels personatges, mentre que en
altres els mesclen amb algunes dosis
d'imaginació fins al punt de desvirtuar
totalment la referència, coneguda prèviament o no.
Això és el que ens arriba quan som
davant un nou producte cinematogràfic. Tanmateix, a vegades passa el c o n trari. Un fet succeït avui ens fa pensar
en quelcom que j a hem vist, ens fa
recuperar unes imatges i unes escenes
que tenim la sensació d'haver vist

abans. E s la realitat la que ens transporta al cinema o el cinema que es
converteix en suport i referència d'allò
que ens mostra el que està passant.

els albanesos que d'una o altra forma
intenten arribar a les costes italianes
més fugint del que no volen que a l'espera il·lusionada del que trobaran.

L a terra promesa per als albanesos pot
ser qualsevol menys la seva pròpia. L a
història ha fet que repetidament
aquesta terra promesa hagi estat Itàlia,
si més no pel caràcter confrontant
d'ambdós territoris, una confrontació
entesa en termes de veïnatge, amb la
mar enmig. E n qualsevol dels casos,
Lamerica
ha estat per a molts d'albanesos la denominació d'aquesta terra
perseguida i que els allunyarà del seu
propi país. É s la metàfora d'un somni.
I lo fou per a Spiro T o z a j , protagonista de la cinta dirigida l'any 1 9 9 4 per
G i a n n i A m e l i o , i ho és ara per a tots

U n èxode massiu d'onze mil persones
a la recerca d'un refugi. Un altre
paradís perdut. U n anunci de suïcidi
d'un país, en paraules de l'escriptor
Ismaïl Kadarè a qui, com a B l a s de
O t e r o , li queda si més no això, la
paraula. U n a guerra civil que,si
esclata, també ens transportarà i m a t ges cinematogràfiques abundoses i
no per això enyorades.
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