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Vi ser dem i tidningar och på tv, alla dessa flyktingar i överfyllda
båtar från den afrikanska kontinenten, på väg mot en ny tillvaro i Europa. Många dör under färden, de flesta skickas tillbaka och några
finner kanske vad de drömmer om i ett nytt land. I filmen Den nya
världen, som utspelar sig i början av 1900-talet, lämnar människor
det fattiga Syditalien för en bättre tillvaro i Amerika. Liksom dagens
flyktingar drömmer de om ett bättre liv, arbete, lycka.
Änklingen Salvatore Mancuso bestämmer sig för att lämna fäderneslandet tillsammans med sin mor och sina två halvvuxna söner.
Beslutet fattas när han får se vykort från Amerika där pengar växer
på träden, där lökarna är så stora att man måste forsla dem en och
en på skottkärra, där hönorna är manshöga. Det går också rykten
om att det flyter mjölk i floderna och inte vatten. Modern som är
”klok gumma” är tveksam och måste först ta en dust med andarna i
hemmet innan hon ger med sig och följer med.
I en oförglömlig scen filmad uppifrån ser man hur en folkmassa
delas i två, när båten lämnar kajen. Under tystnad åker ena hälften
i väg och den andra stannar kvar. Med på båten finns den unga

engelska kvinnan Lucy, spelad av Charlotte Gainsbourg, som genast tyr sig till familjen Mancuso. Som ensam kvinna har hon ingen
chans att komma in i Amerika, det vet hon. Hennes roll i berättelsen
är inte helt klar. Hon och hennes lyxiga kläder behövs inte för att
vi ska förstå de andras fattigdom. Men genom Lucy, som ganska
snart blir utsatt för männens lystna blickar och kvinnornas tisslande
och tasslande, förstår vi att Salvatore, i Vincenzo Amatos lite kantiga
och personliga tolkning, är en rättskaffens man. Han tar som sin
och sin familjs uppgift att beskydda ”Luce”.
Men vad möter då dessa människor i drömmarnas land? Mycket
har ändrats sedan mitten av 1800-talet då Karl-Oskar som ny i
landet bara kunde göra en inmutning genom att rista sina initialer i
ett träd. Nu är det 1913 och i Amerika har man drömmar om en ny
värld där det bara finns plats för i deras ögon felfria människor. De
italienska immigranterna utsätts för noggranna test, både fysiska
och psykiska, och sorteras därefter. De amerikanska intelligenstesten ställs mot det italienska bondförnuftet i tragikomiska scener.
I stället för att lägga träbitarna som ett pussel, visar Salvatore hur
man kan bygga små hus till djuren av dem. Modern, som har svårt
för att finna sig i den förnedrande behandlingen, kräver förklaring på varför hon utsätts för detta. Tar sig kanske de amerikanska
myndigheterna för Gud? Men en enda gång mjuknar moderns sammanbitna ansikte och det är när hon tvingas in i en dusch för första
gången i sitt liv.
Den som väntar sig en film i stil med Jan Troells realistiska och
jordnära filmatisering av Mobergs epos blir överraskad. Regissören
Emanuele Crialese har ett helt annat sätt att berätta. I några
återkommande scener får vi följa Salvatores fantasier om det nya
landet. Scenerna från den amerikanska immigrationsmyndigheten
är ibland stiliserade med människor som i snabb takt går i gångar
och upp och ned för trappor i symmetriskt byggda hus, vilket tydligt
avspeglar ett nytt sätt att se på människorna i den nya världen
– inordnade i fållor. Här är vi långt borta från den sicilianska, vilda
naturen i filmens inledning. Man kan fundera över om filmens titel
syftar på italienarnas dröm om en ny värld eller amerikanernas.
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