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Mussolini's begrafenis als hij de oorlog had gewonnen 
V E R T A L I N G A N T H O N I E K E E 

Tonino Guerra werd in 1920 geboren in Santarcangelo, vlak bij Rimini. Hij schreef 

poezie in het dialect van zijn geboortestreek Emilia-Romagna, verhalen voor kinde

ren samen met Luigi Malerba en mooi raadselachtig 'minimalistisch' proza, dat ook 

in het Nederlands is vertaald, bijvoorbeeld in de bundel De stofwolk.  Maar Guerra 

dankt zijn bekendheid vooral aan de samenwerking met belangrijke cineasten, 

voor wie hij scenario's schreef (Cristo si e fermato a Ebolivan Francesco Rosi;  La 

notte, Deserto rosso, Blow up van Michelangelo Antonioni, en  Amarcord van Federico 

Fellini). In het hier gepubliceerde verhaal, dat als het ware is opgebouwd uit een 

serie losse  shots, is de visuele component sterk aanwezig, en lijkt vooral de invloed 

van Fellini's vaak absurdistisch-humoristische situaties doorslaggevend. 

EERST V E R W A R D G E P R A A T , dan verwarde beelden, dan monden van 

mensen die dingen zeggen zonder zin, berichten over onweer zelfs of 

ook in en in sombere documentaires met kamermuziek en daarbij 

steeds opnieuw op de voorgrond het gezicht van een violist die het stuk 

met gesloten ogen uitvoert. Ten slotte verschijnt er een partijbons, en 

hij huilt. De uitzendingen worden om technische redenen onderbro

ken. Wat overblijft is de geschreven mededeling op het lichtende grijs 

van de monitoren. 

Bij de telefoondiensten breekt de hel los. Telefoontjes uit heel Italie 

dwars door elkaar. Er klinken waanzinnige woorden door de draden. 

Geschreeuw, gefluister, zelfs iemand die iets vermenigvuldigt, een testa

ment, berichten van bijeenkomsten. De onmiddellijke verhuizing van 

de buitenlanders, Italie uit, en de troepen naar de grenzen. Alles zonder 

enige orde. Opeens een duidelijke uitspraak van een invalide uit Taran-

to. Hij vraagt verlof voor wie zijn rechterarm mist de Romeinse groet 

te mogen brengen met de linker. Een vraag die alle verbindingen ver-

breekt alsof iedereen het had gehoord en niemand in staat was er een 

passend antwoord op te geven. Tot de onheilstijding wordt vrijgegeven 

en er in heel Italie een epidemie uitbreekt van braken en diarree. 

Ze zeggen dat hij is gestorven bij een val van zijn paard. Terwijl het 

paard stilstond welte ver staan. Tijdens de jaarlijkse grote parade ter 


