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Connect-R
`n concert 
la Torino

Succes 
`n filmul
italian

Un rom=n `n Cosa Nostra

Spargere la consulatul de la Milano
pag. 8

pag. 13

Pe 18 aprilie a ajuns `n cinematografe filmul
“Razzabastarda”, regizat de Alessandro Gassman. ~ntr-un
interviu acordat Gazetei Rom=ne[ti, Gassman explic\ de
ce a ales un nume at=t de dur pentru film [i care este
p\rerea lui despre rom=ni: “Procentajul rom=nilor care
comit infrac]iuni este mult mai mic dec=t al politicienilor
italieni care comit infrac]iuni.”

Imaginea rom=nilor Film despre rom=nii din Italia

Rasa
bastard\

Ruxandra Dr\goescu

Eu am trecut prin toate etape-
le posibile, `n decursul deceniu-
lui `n care am tr\it `n Italia:
nostalgie, durere, renegare, refu-
zare, `ncr=ncenare, iner]ie, izola-
re. Lupta intern\ pe care o port `n
suflet, dorin]a de a fi acceptat\
de c\tre italieni ca o individuali-
tate, [i nu ca parte dintr-un grup
etnic, mi-au s\dit ideea c\ italie-
nii privesc “str\inul” printr-o
oglind\ concav\ ce nu reflect\
realitatea a[a cum e, ci o r\s -
toarn\, reflect=nd o imagine
fals\, bazat\ pe stereotipuri [i
prejudec\]i. Ironia e c\ [i noi
rom=nii, vedem italienii prin
pris ma acelea[i oglinzi boante.

Acum c=teva luni m\ `ntor-
ceam de la Timi[oara cu avionul,
cu destina]ia Roma. Un domn `n
etate, `n jur de [aptezeci de ani
cred c\ avea, a intrat `n vorb\ cu
mine, curios s\ afle ce fac `n
Italia…

(continu\ la pag. 6)
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De]inut rom=n 
ucis `n Ungaria

Un cet\]ean român rezi-
dent în Ungaria (47 de ani),
`ncarcerat la Orgovany, a
murit din cauza r\nilor provo-
cate de doi ofi]eri de poli]ie.

Ciprian Marica, 
dorit de Inter Milano

Internazionale Milano este
interesat\ de achizi]ionarea
atacantului rom=n de la
Schalke 04. Mutarea ar putea
avea loc `n vara acestui an.
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~n[ela]i cu joburi 
`n str\in\tate

Sute de rom=ni au apelat la
joburile din str\in\tate pentru
a tr\i mai bine, `ns\ nu to]i au
fost noroco[i, mul]i dintre ei
fiind p\c\li]i de intermediari.
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