
GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, O LEOPARDO, 1958

Para que tudo fique na mesma, é preciso que tudo mude.
O livro que deu origem ao aclamado filme, foi escrito por Tomasi 
di Lampedusa (1896-1957) no final da sua vida sem o conseguir 
publicar. Foi recusado por duas editoras, o que constituiu um 
desgosto para o autor que tinha este livro com projeto da sua vida 
literária. Foi publicado após a sua morte e imediatamente se 
tornou um romance de enorme sucesso em Itália, só superado 
pelo aparecimento de O Nome da Rosa de Umberto Eco em 1980. 
Cinco anos depois de publicado, foi adaptado ao cinema. Antes de 
ver o filme é muito útil ler o livro. O filme é já uma leitura do livro, 
não dispensa a sua. Pelas suas características, o livro é um objeto 
mais explicativo e completo, a que o filme vem acrescentar uma 
visão pessoal luminosa.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa foi um escritor siciliano nascido 
em Palermo no seio de uma família aristocrática. Era filho do 
Príncipe de Lampedusa e de Beatrice de Gutò. Estudou inglês com 
um tutor, falava com a mãe em francês e sua avó lia-lhe romances 
de Emilio Salgari. Numa das casas de família havia um teatro 
onde se representava bom teatro. Alistado no exército durante a I 
Guerra Mundial, feito prisioneiro pelos austríacos na batalha de 
Caporetto, conseguiu fugir voltando a pé para Itália. Durante a II 
Guerra Mundial o duque de Lampedusa, agora Príncipe, 
refugiou-se com a sua mãe e continuou a tomar conta das 
grandes propriedades. Cultura e mundo não lhe faltaram. Viajou, 
escreveu contos, ensaios e, por fim, este romance.
Il Gattopardo é um romance histórico inspirado na sua própria 
história familiar. O nome do livro tem origem no brasão da família, 
onde figura um leopardo, certamente alusão às violentas caçadas. 
Passa-se na Sicília do século XIX, em vésperas de ser a Itália 
unificada, num cenário de confronto militar. Centrado na figura do 
Príncipe de Salina (inspirado no avô do escritor), clássico homem 
de letras e de ciência, praticando uma paixão pela astronomia, 
personagem com forte consciência do fim do mundo tal como o 
conheceu e da sua própria morte com ele. 
Este homem autoritário e orgulhoso do antigo regime, próximo do 
rei, promove de alguma forma o inevitável casamento do velho 
com o novo, mas recusa qualquer lugar político que lhe queiram 
oferecer, mantendo-se fiel ao velho mundo que é o seu, ignorando 
a classe burguesa endinheirada emergente, que despreza a 
aristocracia mas está ávida por a comprar. 
Não ignora igualmente a decadência e indolência da nobreza. 
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