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Crítiques

A
lessandro Baricco (Torí,
1958) és un dels escriptors
més remarcables de la litera-
tura italiana actual. La seva

veu destaca al costat d’autors con-
temporanis tan importants com
Primo Levi, Giorgio Manganelli, Ge-
sualdo Bufalino i Antonio Tabucchi.
Baricco es va donar a conèixer a prin-
cipis dels anys noranta amb Seda.
Posteriorment, va publicar Terres de
vidre, Oceà, Sense sang, City i dar-
rerament ha editat una versió de la
Ilíada homèrica. La seva obra literà-
ria ha merescut diversos guardons:
premi Selezione Campiello, premi
Mèdici, premi Palazzo al Bosco, entre
d’altres. La totalitat de l’obra de Ba-
ricco, traduïda al català, ha estat edi-
tada per La Magrana.

Aquesta història és la narració
d’una utopia, la lluita d’una persona
per fer realitat els seus somnis. Si, per
exemple, a Terres de vidre els prota-
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gonistes volien construir un palau de
cristall, iniciar una xarxa ferroviària i
transmetre el so a grans distància, a
Aquesta història el personatge prin-
cipal, Ultimo, es proposa construir un
circuit de carreres d’automòbils.

La novel·la comença l’any 1903
amb la descripció de la cursa d’auto-
mòbils de Versalles a Madrid que va
restar truncada als Pirineus. Un any
després, quan Ultimo té set anys, el
seu pare, Libero Parri, decideix ven-
dre les seves 26 vaques per construir
un garatge per reparar automòbils,
que tot just han començat a aparèixer.
La vida de la família Parri es veurà
trastornada per la decisió paterna que
de pagesos benestants passaran a ser
mecànics miserables. Però el virus de
l’automòbil els ha infectat i pare i fill
somiaran amb les màquines de córrer.
Fins que anys després en Libero Parri
tingui un accident de cotxe que el re-
tirarà de la circulació.

Però Ultimo continuarà amb la
seva dèria: construir un circuit amb
divuit revolts on els cotxes puguin
córrer sense limitacions. Anirà a la
guerra i participarà en la gran tragè-
dia de les trinxeres; serà testimoni de
la derrota de Capporetto, on els itali-
ans van perdre centenars de milers
d’homes, entre morts i ferits. Uns
anys més tard apareixerà als Estats
Units al costat d’Elizaveta, una noia
russa estranya que escriu un fals
diari. El temps passarà i Elizaveta i
Ultimo se separaran, encara que la
dona hagi quedat encisada per
l’ombra d’or que acompanya Ultimo
des de petit. Fins que a finals de la Se-
gona Guerra Mundial, Ultimo podrà
realitzar el seu somni. Però serà una
realització estranya, duta a terme
sense cap sentit pràctic, complexa
com la vida mateixa. Tot plegat com
un miratge, una utopia, que s’esvaeix
a la llum del sol.

Aquesta història és una novel·la
magnífica. Els personatges de Baricco
són misteriosos i contradictoris. Eli-
zaveta constitueix una figura inobli-
dable, d’una profunditat i complexitat
considerables. El pare del protagonis-
ta, la mare, el germà discapacitat, els
companys del camp de batalla i molts
d’altres són personatges de molt gruix,
excel·lentment descrits. Tota la
novel·la és plena d’imatges sorpre-
nents d’una gran força i de reflexions
com ara: “Si estimes algú que t’estima,
no desemmascaris mai els seus som-
nis” o “No en tenim ni idea, de quantes
coses moren quan mor una criatura”.

La novel·la de Baricco és una obra
per assaborir amb calma, que es me-
reix més d’una lectura. Ofereix tot un
món imaginatiu d’una gran intensitat
que ens parla de l’ésser humà i la seva
tenacitat per superar els límits de
l’existència. Una obra, en definitiva,
que recomanem sense reserves.

Alessandro
Baricco torna a
publicar una
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sobre els inicis de
l’automobilisme
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