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Deze maand
Woensdag 21 december organiseren we weer een Dantefilm in 
samenwerking met Lux. Meer over deze bijzonder voorpremière op 
de volgende pagina’s. We hebben ook een nieuwe rubriek: Seconda 
vita. U kunt er uw (Italiaanse) spullen een tweede leven geven 
door ze in de Novità aan te bieden. Deze maand bieden we vier 
Italiaanse bestsellers aan. Kijk gauw op pagina 20! 
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4Woensdag 21 december

Dantefilm: De acht bergen/
Le otto montagne
Voorpremière in samenwerking met 
Lux naar de beststeller van auteur 
Paolo Cognetti
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Paolo Cognetti studeerde af aan de filmacadamie 
in Milaan. Hij maakte documentaires en is actief als 
schrijver. Hij verwierf wereldwijde bekendheid met 
zijn roman Le otto montagne, waarvoor hij de Premio 
Strega won. 

De acht bergen (Le otto montagne) is de verfilming 
van de bestseller van Paolo Cognetti (foto) en ging 
dit jaar in première op het Cannes Filmfestival.

De acht bergen vertelt het verhaal van de bijzondere 
vriendschap tussen de stadse Pietro en Bruno, een 
jongen uit de bergen. In hun levenslange zoektocht 
naar geluk zwerft Pietro de wereld over terwijl Bru-
no trouw blijft aan zijn berg. Ondanks hun totaal 
verschillende levens, blijft de vriendschap uit hun 
kinderjaren ogenschijnlijk onverwoestbaar. Een film 
over liefde tussen mensen, eenzaamheid, houvast, 
familierelaties en verknochtheid aan een streek.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder 
het genot van een drankje en een hapje. 

Regie: Felix van Groeningen, Charlotte 
Vandermeersch. Met: Allessandro Borghi, Luca 
Marinelli, Elena Lieti, Filippo Timi
Duur: 147 minuten
Taal: Italiaans
Ondertiteling: Nederlands

Wanneer 
Woensdag 21 dec,  
om 19.30 u

Waar 
Lux
Mariënburg 38-39 
6511 PS Nijmegen

Toegang
Danteleden betalen € 6,50 
op vertoon van hun Dante-
pasje. Introducé(e)s betalen 
€ 8,50. 

Kaartverkoop
De kaartverkoop begint op 
7 december.
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Wanneer 
Maandag 19 december, van 
10.00 tot 11.00 uur. Kijk op 
de website voor de meest 
recente datum

Waar
De bijeenkomsten zijn in 
Bar Doppio Espresso
Plein 44 nr. 90
Nijmegen

Caffè
Se studi o parli la lingua italiana, ti aspettiamo per 
fare quattro chiacchiere! 

Ongedwongen
Gedurende een uur zullen we in een gezellige, on-
gedwongen sfeer met elkaar in het Italiaans kletsen 
of spreken we over een bepaald thema. Een van de 
Dante-docenten zal altijd aanwezig zijn. 

Geen huiswerk
Je moet minimaal een jaar Italiaans hebben gestu-
deerd. Het is geen les, dus geen boek en geen huis-
werk.

Kosten
Elke bijeenkomst kost tussen €5 en €7,50, afhan-
kelijk van het aantal deelnemers. Je betaalt aan de 
docent(e) als je binnenkomt. 

Maandag 19 december

Il caffè in lingua...  
italiana
Informeel samenzijn en Italiaans oefenen voor 
studenten en liefhebbers, soci en niet-soci van 
Dante Nijmegen
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Wanneer  en waar
De cursussen zijn in januari 
2023. 

Aanmelden
Zowel soci als niet-soci 
van Dante Nijmegen 
kunnen deelnemen aan 
de cursussen. Niet-soci 
ontvangen een voucher om 
een Dante-activiteit bij te 
wonen. 

Aanmelden kan via het 
aanmeldformulier op  
www.dantenijmegen.nl

Naast reguliere cursussen biedt Dante Nijmegen 
verschillende thematische, grammatica- en con-
versatiecursussen aan. Deze cursussen bestaan uit 
2 lessen (2 achtereenvolgende weken) van 2 uur. De 
kosten bedragen €45 per persoon. 

De cursussen gaan in januari van start bij voldoende 
belangstelling (minimaal 5 cursisten).

Themacursussen
(1) Prodotti d’Italia e il Made in Italy. (2) In giro per 
negozi. Lo shopping, fare la spesa: conversazione in 
diverse siuazioni. (3) Arte: il barocco nella pittura.

Grammaticacursussen
(1) Le preposizioni. (2) Pronomi diretti, pronomi in-
diretti e imperativo con i pronomi.

Conversatiecursussen
(1) Niveau A1/A2. (2) Niveau A2. (3) Niveau B1. (4) Ni-
veau B2. 

Januari 2023

Thema-, grammatica- en 
conversatiecursussen
Volg je al een cursus en wil je alleen conversatie 
doen? Wil je de Italiaanse grammatica bijspijkeren? 
Of wil je praktische oefeningen en rollenspellen 
doen met een bepaald thema?
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Cultureel programma  
Dante Alighieri Nijmegen

Film
Voorpremière: De acht bergen
wo 21 dec 2022, 19.30 u
Lux, Nijmegen

Nieuwjaarsbijeenkomst
Een ontmoeting met Giorgio 
Novello, de Italiaanse ambassadeur 
over de culturele betrekkingen 
tussen Nederland en Italië
wo 11 jan 2023, 20.00 u
Titus Brandsma Memorial, Nijmegen

Lezing
Guido Cuyt: Het Forum Romanum: 
het hart van het eeuwige Rome 
gereanimeerd
wo 8 feb 2023, 20.00 u
Titus Brandsma Memorial, Nijmegen

Lezing
Huub Kurstjens: Castel del Monte, 
parel van het middeleeuwse Puglia
wo 8 mrt 2023, 20.00 u
Titus Brandsma Memorial, Nijmegen

Lezing
Kevin Toma: Het neorealisme in de 
Italiaanse cinema
wo 19 apr 2023, 20.00 u
Filmhuis Lux, Nijmegen

Serata di fine stagione
Sara Hoogveld: muzikale avond in 
het teken van Barbara Strozzi, een 
Venetiaanse componiste uit de 17e 
eeuw
wo 17 mei 2023, 20.00 u
Thiemeloods, Nijmegen
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Cultureel programma  
Dante Alighieri Kleve

Lezing in het Italiaans
Andrea Bonizzi: Mimì metallurgico 
ferito nell’onore. Een film van re-
gisseur Lina Wertmüller
vr 2 dec 2022, 17.00 u
Online
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Cultureel programma  
Alliance Française  
Nijmegen
Quiz

Franse quiz
di 13 dec 2022, 20.00 u
Thiemeloods, Nijmegen

Lezing
Nico Nelissen: Werelderfgoed in 
Frankrijk
di 17 jan 2023, 20.00 u
Lutherse Kerk of Thiemeloods

Muziek
Ronald Naar
di 21 mrt 2023, 20.00 u
Locatie n.n.b.

Proeverij
Wijnproeverij
mei 2023 
La Belle Excuse

Film
Februari en april



Leer
Italiaans

in Italië

45 bestemmingen
in heel Italië

het hele jaar door
vanaf 1 week tot
een tussenjaar

specials  gastronomie, 
wijn, kunst & cultuur

mode- &
designopleidingen
in Milaan & Rome

Taal- & Cultuurcursussen voor alle leeftijden

0345 520 152         info@italstudio.nl         www.italstudio.nl
VRAAG ONZE
BROCHURE AAN!

ARCHITECTEN & ADVISEURS

ITALIAANSE BEGELEIDING EN DESIGN

NEDERLANDS MANAGEMENT

 

www.spazioarchitecten.nl
info@spazioarchitecten.nl

N.L. Panetta  & J. Koudijs
Zijpendaalseweg 53 6814CD Arnhem 
+39 339 6503172     +31611190695    +31630174638

Voor Nederlanders die in Italië een huis willen kopen, laten bou-
wen of verbouwen.

Italiaans en Nederlands tweetalige ontwerpers & adviseurs, ge-
vestigd in Nederland en Italië. Uitstekende kennis en advies over 
bestemmingsplannen en   Italiaanse regelgeving . 
Ontwerp voor nieuwbouw en verbouwing,  restauratie, interieur,  
technische keuringen, tekenwerk, bouwvergunningen, begrotin-
gen,  aanbestedingenen, bouwbegeleiding.  

Een transparante,  plezierige en snelle dienstverlening.

Graag bespreken wij in een vrijblijvend gesprek de mogelijkhe-
den voor het realiseren van uw plannen  
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Avere le braccia corte
Krenterig zijn of de hand op de knip 
houden. 

Tekst: Peter van Alem
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Avere le braccia corte. Een uitdrukking die ik in Ita-
lië oppikte. Betekenis: krenterig zijn. Een tweede, 
enigszins andere interpretatie: de hand op de knip 
houden, zuinig zijn. Voor beide interpretaties is er 
een verklaring.

De eerste betekenis wordt in verband gebracht 
met een marktkoopman die stoffen verkoopt. De 
maateenheid daarvoor was vroeger de el (69 cm), de 
lengte van de onderarm, afgeleid van ellepijp. Door 
bij het afmeten de arm niet geheel te strekken dacht 
een krenterige koopman wat voordeel te behalen. 
Eenmalig natuurlijk, want de bedotte klant komt 
niet meer terug.

Dan: de hand op de knip houden. Avere le braccia 
corte zou dan een lichamelijk ongemak zijn, je kunt 
met te korte armen niet bij je portefeuille komen. 
Misschien een Italiaans ongemak; wij Nederlanders 
kunnen (met onze langere armen) wel bij de knip 
komen, maar houden die dicht als we geen geld wil-
len uitgeven.

Opmerkelijk is dat marktkooplieden het nog wel 
eens moeten ontgelden in spreekwoorden. Bijvoor-
beeld: Fare orecchie da mercante. Doen alsof je iets 
niet hoort of iets niet begrijpt, als er iets  verve-
lends gezegd wordt of een klacht geuit wordt. Een 
uitdrukking die naar men zegt nogal eens gebruikt 
wordt door journalisten in politieke verslaggeving. 
Of om desinteresse aan te geven.

Een grappig verhaal over een marktkoopman en 
oren komt van Dino Provenzal. Joods literair docent 
en schrijver, die ten tijde van het fascisme diver-
se pseudoniemen gebruikte. Het speelt zich af een 
paar eeuwen geleden:

Parole, parole... 
De conversatiegroep van 
Cinzia Mancini heeft een 
nieuwe rubriek bedacht 
voor Novità: Parole, parole…

De rubriek omvat woorden 
en zegswijzen die (ons) 
opvallen in de Italiaanse 
taal. 

Iedereen die op het gebied 
van taalfenomenen iets 
interessants heeft te 
melden kan dat in maximaal 
400 woorden sturen naar 
jokederidder53@gmail.com. 

Ook reacties op artikelen 
zijn welkom.
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Een Turk ging stof kopen in Constantinopel en 
vroeg naar de prijs. De marktkoopman vroeg: ‘Hoe-
veel heb je nodig?’ Het antwoord: ‘Precies zoveel als 
de afstand tussen mijn linker oor en mijn rechter 
oor.’ De marktkoopman: ‘Dan is een piaster (munt 
in het Ottomaanse rijk) genoeg.’ De Turk stemt in, 
neemt zijn tulband af en zegt: ‘Zoals je ziet zit hier 
mijn linker oor. Mijn rechter oor zit vastgespijkerd 
op de toonbank van een winkel in Bagdad.’ Hier 
werd de marktkoopman dus gefopt, onwetend van 
het manco van de Turk en de barbaarse oorzaak 
daarvan: zo werden winkeldieven gestraft en ande-
ren gewaarschuwd.

Tenslotte nog wat over de twee ‘varianten’ van het 
oor: l’orecchio en l’orecchia. Treccani adviseert de 
mannelijke vorm voor het menselijk gehoororgaan, 
de vrouwelijke voor figuurlijke uitdrukkingen zo-
als l’orecchia voor een omgevouwen bladhoek en le 
orecchie d’asino. Zo bezien moeten we dus spreken 
van orecchi da mercante.



Te huur: appartement in 
Convento San Francesco 
(Umbrië)

In het zuiden van Umbrië, op de rand van het 
Tiber-dal, ligt tussen wijn- en olijfgaarden 
Lugnano in Teverina: een prachtig middel-
eeuws stadje met smalle straatjes waar dui-
zend jaar geschiedenis levend aanwezig is.

Aan de rand van Lugnano ligt het Convento 
San Francesco, een voormalig franciscaner 
klooster dat uit de 13e eeuw dateert. Hier 
heeft St. Franciscus volgens de overlevering 
een wonder verricht. In het gebouw is nu een 
aantal appartementen gevestigd.

Het appartement La Scaletta bestaat uit vier 
voormalige kloostercellen die prachtig uit 
zien op het dorp en op de binnenplaats. Er 
is een woonkamer, een keuken en badkamer, 
een eetkamer en een slaapkamer op de ver-
dieping. Ruim genoeg voor twee personen. 
Er is een slaapbank voor extra gasten.    

Voor gemeenschappelijk gebruik van de 
gasten is er, binnen de muren van het kloos-
terterrein, een 25 meter lang zwembad, een 
heerlijke tuin, tennisbaan en gelegenheid 
voor tafeltennis en bocce (jeu de boules). 

Ook kunt u wegdromen onder de olijfbomen 
in de olijfgaard en uw benen strekken in het 
omringende bos. Wifi en parkeren zijn gratis.

In overleg kan er in dit complex ook een re-
servering worden gemaakt voor een gezel-
schap tot 12 personen. Informeer naar de 
mogelijkheden.

Het centrum van Lugnano in Teverina, met 
winkels, een restaurant en de bushalte, ligt 
op 500 meter van het appartement. Het 
treinstation voor Rome en Florence ligt op 10 
km. De luchthaven van Rome is slechts 90 
km verderop. Lugnano ligt halverwege Orvie-
to en Terni. Beide steden zijn ongeveer 40 km 
van Lugnano verwijderd.

Bekijk meer foto’s en een film van het kloos-
ter op www.bofligt.nl/verhuur.html. Op de 
website vindt u ook informatie over verhuur. 

Neem contact op voor meer informatie: 

E-mail: bofligt@tiscali.nl  
Tel. + 31 24 388 80 43
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Het Ponzi-schema
Carlo Ponzi, Italo-Amerikaan, tuigde een 
piramidespel op, werd een gevierd man in de 
Verenigde Staten en ging met geraas ten onder

Tekst: Peter van Alem
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In Lugo (Provincie Ravenna) wordt in 
1882 Carlo Ponzi geboren. Zijn komaf is 
onbekend. Van zijn post-puberjaren we-
ten we dat hij – behalve geld uitgeven – 
weinig nuttigs deed. Hij was vier jaar lang 
ingeschreven bij La Sapienza in Rome, 
zonder er veel te verschijnen.

In 1903 ging hij scheep naar L’America, 
zoals zoveel landgenoten. Hij vertrok met 
$ 200 op zak, verspeelde dat grotendeels 
aan boord met een gokspel, en kwam 
met $ 2,50 in Boston aan land. Om een 
inkomen te verwerven werkt hij jaren-
lang als cameriere in restaurants langs de 
Oostkust. Door omgang met Franstalige 
collegae leert hij de Franse taal te spre-

ken. Collegae die hij soms bedroog, als de 
geldnood hoog was. Af en toe belandt hij 
in het gevang.

In 1909 trad hij in dienst van Luigi Za-
nossi, eigenaar van de Zanossi Bank te 
Montreal. Dat was een bank die van zich 
deed spreken door aan zijn spaarders 
een rente van 6% te beloven; een belofte 
die niet kon worden nagekomen. Zanossi 
vluchtte naar Mexico, maar Ponzi bleef 
aan om diens belangen te behartigen. Na 
enige tijd werd hij echter opgesloten we-
gens het uitgeven van valse cheques.

Na nog enkele jaren met bescheiden 
baantjes en wat problemen met justitie in 
de VS bedenkt Ponzi het concept van een 
internationale handelsgids, waarvan hij 
advertentie-inkomsten verwachtte, een 
soort Gouden Gids. Het project kwam 
niet van de grond door gebrek aan fi-
nanciering, maar had wel links en rechts 
aandacht getrokken. 

In business
Zo ontving Ponzi een brief uit Spanje 
over het gids-idee. Meer nog dan de brief 
interesseerde hem de bijgesloten Inter-
national Reply Coupon. Met deze coupon 
uit Spanje kon hij in de VS een postzegel 
kopen om de ontvangen brief te beant-
woorden. Ponzi ontdekt dat de Ameri-
kaanse postzegel meer waard is dan de 
prijs van de coupon in Spanje en bedenkt 
daarmee een investeringsplan: door dit 
prijsverschil op grote schaal uit te buiten 
zou hij een hoog rendement behalen.

Met het coupon- en postzegelverhaal 
leent hij $ 200 en start hij in december 

Charles Ponzi, ‘in business’ (wikimedia)
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1919 te Boston zijn beleggingsbedrijf: 
de Security Exchange Company. Hij be-
looft klanten hun inleg terug te betalen 
na slechts 45 dagen met een opslag van 
50%. Een onwaarschijnlijk rendement. 
Ponzi presenteert zich als een volleerd 
bankman, noemt zich nu Charles Ponzi. 
Doet voorkomen dat hij rijk is, gaat goed 
gekleed en rookt Cubaanse sigaren. Na 
korte tijd verschijnen er lovende artike-
len over hem in de Boston Post. Daarbij 
vaak een foto van Ponzi met strohoed en 
een Malacca cane, een dure wandelstok 
met gouden knop. Een dandy. Hij is klein, 
maar heeft grote retorische en commu-
nicatieve gaven. Altijd een snedige op-
merking paraat voor het journaille. 

Aanvankelijk zijn het vooral Italiaanse im-
migranten die instappen, later ook ande-
ren, met steeds grotere bedragen. Na de 
voorpagina-kop ‘INLEGVERDUBBELING 
IN DRIE MAANDEN’ ontstaat een enorme 
rij nieuwe beleggers voor zijn kantoor. 
Al binnen acht maanden hebben 10.000 
klanten hun geld ingelegd, met een totaal 
van $ 15 miljoen (huidig equivalent $ 200 
miljoen). Een inmiddels opgezet systeem 
van agentschappen maakt dat mogelijk.

De ommekeer
Maar niet veel later ontstaat de twijfel. 
Gedreven door schaamte over zijn du-
bieuze rol bericht de Boston Post dat er 
al sinds het begin van Ponzi’s bedrijf een 

International Reply Coupon
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onderzoekt naar hem loopt van de U.S. 
Post Office. Het besef dringt door dat 
er voor zo’n grootschalige couponhan-
del niet voldoende coupons bestaan en 
dat Ponzi zelf niet investeerde. Ook het 
strafblad van Ponzi wordt vermeld.

Als blijkt dat ook de Amerikaanse over-
heid een onderzoek naar Ponzi start 
ontstaat er een bankrun: hordes angstige 
beleggers proberen hun inleg terug te 
halen. Accountants becijferen dat Ponzi 
een schuld heeft opgebouwd van $ 7 mln. 
Pas dan begrijpen beleggers wat er met 
hun geld gebeurde: het uitbetalen van 
inleg en rente aan hun voorgangers (later 
in Amerika samengevat als ‘rob Peter to 
pay Paul’).

Einde relaas. Beleggers met lege handen. 
Ponzi gaat (weer) in het gevang, voor 5 
jaar. Na vrijlating wordt hij uitgezet naar 
Italië. Zijn in Amerika getrouwde echt-
genote van Italiaanse afkomst heeft hem 
steeds gesteund, maar laat zich nu schei-
den en blijft in de VS. Na een verblijf in 
Rome vertrekt Ponzi naar Brazilië, waar 
hij in 1949 eenzaam en arm sterft. Zijn 
banksaldo bedraagt $ 75, gespaard van 
zijn Braziliaanse pensioen, voor zijn be-
grafenis.

Epiloog
Naïviteit en hebzucht zijn niet uniek voor 
Amerikanen. Evenmin is oplichting uniek 
voor italo-amerikanen. Een bonte stoet 
van slachtoffers en daders trekt door de 
historie. Misschien waren we er zelf ook 
wel bij, bij de tulpenmanie, de Circle of 
Gold, bij PalmInvest, bij Vie d’Or (levens-
verzekeringen), bij FTX (bitcoins), bij ... 
En denk aan illustere truffatori zoals de 
Zweed Ivar Kreuger (de luciferkoning), de 
Duitser Jürgen Schneider (der Baulöwe) 
en de Amerikaan Bernie Madoff.

Een klein beetje bewondering heb ik wel, 
voor Carlo Ponzi, a fascinating crook, the 
ultimate con man. Aan hem het laatste 
woord, uit zijn autobiografie: ‘Ho vendu-
to agli Americani il nulla, ma l’ho fatto a 
un buon prezzo.’
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Libri
Geef uw Italiaanse spullen een tweede leven. U 
biedt ze hier aan door een foto en omschrijving te 
mailen naar novita@dantenijmegen.nl. Louise Boë 
trapt af met vier Italiaanse boeken. Wie schenkt ze 
een seconda vita?
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L’amica geniale

L’amica geniale di Elena Ferrante comincia 
seguendo le due protagoniste bambine, e 
poi adolescenti, tra le quinte di un rione 
miserabile della periferia napoletana, tra 
una folla di personaggi minori accompag-
nati lungo il loro percorso con attenta as-
siduità. L’autrice scava intanto nella natura 
complessa dell’amicizia tra due bambine, 
tra due ragazzine, tra due donne, seguendo 
passo passo la loro crescita individuale, 
il modo di influenzarsi reciprocamente, i 
buoni e i cattivi sentimenti che nutrono 
nei decenni un rapporto vero, robusto. 
Narra poi gli effetti dei cambiamenti che 
investono il rione, Napoli, l’Italia, in più di 
un cinquantennio, trasformando le amiche 
e il loro legame. E tutto ciò precipita nella 
pagina con l’andamento delle grandi nar-
razioni popolari, dense e insieme veloci, 
profonde e lievi, rovesciando di continuo 
situazioni, svelando fondi segreti dei per-
sonaggi, sommando evento a evento sen-
za tregua, ma con la profondità e la poten-
za di voce a cui l’autrice ci ha abituati...

Elena Ferrante: L’amica geniale. Dit boek 
is gratis af te halen bij Louise Boë. U kunt 
haar mailen op louizedda@hotmail.com 
om een afspraak te maken.

La testa degli Italiani

La testa degli italiani resta l’ultima regione 
inesplorata del Paese, e vale un viaggio. Un 
viaggio attraverso l’Italia con amici stranie-
ri, ai quali viene “tradotto” sistematicamen-
te il Paese: le regole imperscrutabili della 
strada e l’anarchia ordinata di un ufficio, 
la loquacità dei treni e la saggezza di un 
albergo, la rassicurazione di una chiesa e 
l’affollamento in camera da letto, l’impor-
tanza di una spiaggia e la democrazia del 
soggiorno (anzi: del tinello). Dieci giorni, 
trenta luoghi. Da nord a sud, dal cibo allo 
sport, dalla morale alla politica. Un’esplora-
zione ironica, metodica e sentimentale.

Beppe Severgnini: La testa degli Italiani. 
Dit boek is gratis af te halen bij Louise 
Boë. U kunt haar mailen op louizedda@
hotmail.com om een afspraak te maken.
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Caos Calmo 

Pietro Paladini è un uomo apparentemente 
realizzato, con un ottimo lavoro, una donna 
che lo ama, una figlia di dieci anni. Ma un 
giorno, mentre salva la vita a una sconosci-
uta, accade l’imprevedibile, e tutto cambia. 
Pietro si rifugia nella sua auto, parcheg-
giata davanti alla scuola della figlia, e per 
lui comincia l’epoca del risveglio, tanto 
folle nella premessa quanto produttiva nei 
risultati. Osservando il mondo dal punto in 
cui s’è inchiodato, scopre a poco a poco il 
lato oscuro degli altri, di quei capi, di quei 
colleghi, di quei parenti e di tutti quegli 
sconosciuti che accorrono a lui e soc-
combono davanti alla sua incomprensibile 
calma. Così la sua storia si fa immensa, e li 
contiene tutti, li ispira fino a un finale inau-
dito eppure del tutto naturale.

Sandro Veronesi: Caos Calmo. Dit boek 
is gratis af te halen bij Louise Boë. U kunt 
haar mailen op louizedda@hotmail.com 
om een afspraak te maken.

Nulla 

Nulla è una cittadina di provincia. Secondo 
le ultime stime ha un’estensione che copre 
tutta l’Italia, e un numero di abitanti pari ad 
oltre due terzi dell’intera popolazione nazi-
onale. Nulla ha confini brulicanti e incerti, 
é un ammasso di periferie senza centri. A 
Nulla, la noia è madre del vizio, cugina del-
l’ozio, sorella della frustrazione. I sondaggi 
la danno come prima assoluta nel compu-
to di apparecchi televisivi pro capite; nel 
numero di automobili in rapporto al nume-
ro di abitanti; nella carenza di proposte. 
Per raggiungere Nulla si attraversa un’au-
tostrada, una superstrada o, più semplice-
mente, una strada sovrastata dai cavalca-
via. O il mare, o il monte, o la pianura, o la 
statale spappolata dalle frane, o l’immensa 
circonvallazione incompiuta, o la bretella 
priva di segnaletica. Per raggiungere Nulla 
si possono attraversare persino gli oceani. 
I sondaggi la danno come prima assoluta 
nell’incremento della micro e della macro 
criminalità, nei consumi di telefoni cellulari 
e pastiglie dimagranti, negli abusi di alcol e 
droghe. I sondaggi danno in crescita i sui-
cidi...

Marcello Fois: Nulla. Dit boek is gratis 
af te halen bij Louise Boë. U kunt haar 
mailen op louizedda@hotmail.com om een 
afspraak te maken.
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