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Il tempo materiale (minimum fax, 2008)
Il 1978 come il primo e l’ultimo degli anni. In una Palermo selvaggia, immo-
bile, quasi preistorica, tre ragazzini colmi di desiderio e ideologia si affacciano
al mondo per la prima volta. E da Palermo sentono il vento di Roma nell’an-
nus horribilis della repubblica: le Brigate Rosse e il caso Moro. E, nauseati dalla
vita di provincia e dal provincialismo senza redenzione dell’Italia, fondano un
loro gruppo terrorista. Ribattezzatisi con i nomi di battaglia di Nimbo, Volo e
Raggio, questi ragazzi si ritroveranno a progettare attentati in uno stato di-
speratamente lucido. E passeranno all’azione, generando caos e violenza, prima
nella scuola, poi in tutta Palermo. Ma Nimbo (l’io narrante) scopre che tutti i
nodi che non riescono a venire al pettine sono riassunti nell’irriducibile figura
di una compagna di scuola: la ragazzina che lui sente di amare e che ribattez-
za «bambina creola». Un romanzo intenso e lacerante, capace di fotografare un
intero paese nel momento in cui perde definitivamente l’innocenza, passando
dall’innocuo bianco e nero del Carosello ai colori accesi di una lunga stagione di
sangue. Ma l’esordio di Giorgio Vasta è anche la cronaca di una storia d’amore
impossibile: leggendola, non potremo fare a meno di ricordare i ragazzi che
siamo stati – e di verificare se e quando l’ipotesi farneticante di un sentimento
assoluto si è poi infranta sul nudo scoglio dell’età adulta. 

A materiális idõ (minimum fax kiadó, 2008) 
1978 – az esztendõk sorában az elsõ és az utolsó. A színhely a szilaj, mozdulat-
lan, szinte történelem elõtti Palermo, ahol három, vágyak és eszmék fûtötte kis-
kamasz fiú elõször szembesül a világgal. Palermóban legyinti meg õket az olasz
köztársaság egyik legnehezebb évének, az annus horribilis-nek a szele: Rómá-
ban a Vörös Brigádok elrabolja Aldo Morót. A vidéki életbõl kiábrándulva és az
Olaszország számára semmilyen megváltást sem hozó provincializmustól meg-
csömörlötten megalapítják saját terrorista csoportjukat. A fiúk – új, harcos ne-
vükön Nimbusz, Repülõ és Sugár – elkeseredett józan éleslátással merénylete-
ket terveznek. És akcióba is lépnek, zûrzavart okozva és erõszakot hintve elõbb
az iskolában, aztán egész Palermóban. De Nimbusz (az elbeszélõ én) rájön,
hogy az összes kibogozhatatlan szál egy öntörvényû személyiségben fut össze,
aki nem más, mint iskolatársa, akit szeret, és akit a „kreol bõrû kislányként”
emleget. Erõs sodrású, felkavaró regény, mely Olaszország életébõl azt a pilla-
natot ragadja meg, amikor végképp búcsút mond a naivitásnak, a Karusszell cí-
mû tévémûsor fekete-fehér ártatlanságát egy hosszan tartó, véres idõszak lán-
goló színei váltják fel. Giorgio Vasta elsõ regénye egyben egy képtelen szerelem
története is: az olvasó önkéntelenül saját kamaszkorára ismer benne, és átérez-
heti a pillanatot, amikor egy kizárólagos érzelem lázas álma a felnõttkor mez-
telen szikláján darabokra törik.



Nell’ambito della Conferenza nazionale ed internazionale
di dottorandi di italianistica ITADOKT
l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest

e il Dipartimento d’Italianistica dell’Università ELTE 

hanno l’onore di invitare la S.V. al
workshop di letteratura contemporanea nell’ambito del quale

avrà luogo l’incontro con

GIORGIO VASTA
che 

presenterà il suo primo romanzo
Il tempo materiale

(minimum fax, 2008)

Giovedì 22 aprile 2010, ore 16.00
Istituto di Germanistica dell’Università ELTE
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/G II. em.)

All’evento, alla presenza dell’autore, interverranno: Daniele
Benati, scrittore; Dr. Margit Lukácsi, storica della letteratura; Beata

Szirti, traduttrice; Dr. Endre Szkárosi, docente universitario;
Dr. Salvatore Ettorre, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura. 

Lo scrittore Giorgio Vasta parteciperà anche alla Tavola rotonda 
organizzata per il Festival europeo di scrittori di opera prima,

sabato 24 aprile 2010 presso il Parco Millenáris di Budapest.

Giorgio Vasta (Palermo 1970) vive e lavora a Torino. Ha pubblicato il
romanzo Il tempo materiale (minimum fax 2008, in corso di pubblicazione
in Francia, Germania, Olanda, Spagna, Stati Uniti e Inghilterra), seleziona-
to al Premio Strega 2009, finalista al Premio Dessì, al Premio Berto e al
Premio Dedalus. Ha curato diverse antologie tra le quali Deandreide. Storie
e personaggi di Fabrizio De André in quattordici racconti di scrittori ita-
liani (Bur 2006) e nel 2007, con Edoardo Novelli, il libro fotografico di
Alberto Negrin Niente resterà pulito. Il racconto della nostra storia in
quarant’anni di scritte e manifesti politici (Bur); sempre per minimum fax
ha curato Anteprima nazionale. Nove visioni del nostro futuro invisibile
(2009). Ha fatto parte del blog letterario Nazione Indiana e oggi scrive su
minimaetmoralia.com. Il suo prossimo libro, Spaesamento, sarà pubblicato
da Laterza entro maggio 2010.

Az ITADOKT országos és nemzetközi italianisztikai 
doktorandusz konferencia keretében,

az Olasz Kultúrintézet és az ELTE Olasz Nyelvi és Irodalmi
Tanszéke tisztelettel meghívja Önt a

GIORGIO VASTA
író részvételével megrendezésre kerülõ író-olvasó találkozóra, 

a Kortárs irodalmi workshop keretében, 
melyen az olasz író bemutatja

A materiális idõ
címû elsõ regényét

(minimum fax, 2008)

2010. április 22., csütörtök 16.00 óra 
ELTE Germanisztikai Intézet

(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/G II. em.)

A rendezvényen a szerzõ jelenlétében részt vesz Daniele Benati író,
Dr. Lukácsi Margit irodalomtörténész, Szirti Bea mûfordító,
Dr. Szkárosi Endre egyetemi docens, Dr. Salvatore Ettorre,

az Olasz Kultúrintézet igazgatója.

Giorgio Vasta az Európai Elsõkönyvesek Fesztiválja keretében
megrendezésre kerülõ pódium-beszélgetésen is részt vesz 2010.

április 24-én, szombaton a Millenáris Parkban.

Giorgio Vasta (Palermo, 1970) Torinóban él és dolgozik. Az Il tempo
materiale – A materiális idõ címû regényét (minimum fax kiadó, 2008)
2009-ben Strega-díjra jelölték, a mû a Dessì-díj, a Berto-díj és a Dedalus-
díj legesélyesebb várományosai között szerepelt, hamarosan megjelenik
Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Spanyolországban, az
Egyesült Államokban és Angliában. Giorgio Vasta több antológiát is szer-
kesztett, így a Deandreide. Storie e personaggi di Fabrizio De André in
quattordici racconti di scrittori italiani (BUR, 2006) címût, valamint
2007-ben Edoardo Novellivel közösen gondozta Alberto Negrin Niente
resterà pulito. Il racconto della nostra storia in quarant’anni di scritte e
manifesti politici címû fotóalbumát (BUR); ugyancsak a minimum fax ki-
adónál jelent meg Anteprima nazionale. Nove visioni del nostro futuro
invisibile (2009) címû könyve. Szerepelt a Nazione Indiana nevû irodalmi
blogban, jelenleg a minimaetmoralia.com honlapon ír. Legfrisseb mûve, a
Spaesamento, 2010 májusában jelenik meg a Laterza Kiadó gondozásában.


