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Alessandro Baricco fa a ‘City’ una reivindicació de la imaginació

Un altre ingenu seductor
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Triant amb
molt de compte
els adjectius
m’atreviria a
dir que estem
davant d’un
llibre no difícil,
però sí peculiar,
inhabitual

Alessandro Baricco, City.
Traducció d’Albert Mestres.
Edicions de la Magrana.

Barcelona, 2000.

P
regunta: ¿Tret de la
similitud dels títols,
quins altres punts de
coincidència hi ha
entre aquella magní-

fica miniatura de 90 pàgines
que era Seda i aquest totxo de
més de 300 que es titula City?

Resposta: De coincidències
més aviat poques. N’hi ha
una, però, que és bàsica: tant
l’un com l’altre són dos lli-
bres esplèndids.

Pregunta: ¿No es pot,
doncs, considerar City com
una extensió en llargada i
amplada de Seda?

Resposta: En absolut. Seda i
City parteixen de criteris
narratius i estructurals molt
diferents. I en conseqüència
reclamen també actituds di-
ferents per part dels lectors.
Podríem dir que City és un
excel·lent pas endavant en la
trajectòria d’un escriptor
que amb Seda (i amb els títols
que l’han seguit) ens ha de-
mostrat que és posseïdor so-
brat de dues grans virtuts:
ambició literària i recursos
tècnics.

Demano excuses al lector
per la manera tan poc aca-
dèmica que m’he empescat
per començar aquest comen-
tari però és que amb aquesta
darrera novel·la d’Alessandro
Baricco hi ha una cosa que
només em passa quan me les
he hagut amb un llibre sin-
gular: que em falta temps per
encomanar a tothom amb
qui en parlo el virus de plaer
que m’ha donat la lectura del
llibre. Una tàctica, ja ho sé,
més filla de la passió que de
l’assenyada mesura que re-
quereix una recensió literà-
ria, però que trobo molt
adequada per a aquest llibre.
Molt més que per a altres
més, diguem-ne, convencio-
nals.

UN LLIBRE ESPECIAL
Glups! ¿Ha escrit convencionals
?, em preguntarà algú. ¿Que
estem, doncs, davant d’un
llibre especial? Doncs miri, sí,
li respondré. La veritat és que
City és un llibre força diferent
del que s’acostuma a publi-

car habitualment. Triant
amb moltíssim de compte els
adjectius m’atreviria a dir
que estem davant d’un llibre
no difícil, però sí peculiar,
inhabitual. Vull dir, per tant,
que si vostè va quedar encisat
per la senzillesa compositiva
d’obres com ara Seda i Nove-
cento, si vostè va quedar cap-
tivat per la nitidesa de l’estil,
pel sentit de l’el·lipsi o per la
delicadesa dels temes a què
fins ara ens tenia acostumats
el senyor Baricco, la lectura
de City li proporcionarà sen-
sacions similars per camins,
això sí, molt diferents.

Deixin-me fer un altre re-

volt: quan visitem per pri-
mera vegada una ciutat gran
és molt difícil tenir-ne una
impressió global que vagi
més enllà de la contemplació
a vista d’ocell. És molt més
fàcil i està més al nostre
abast iniciar el coneixement
per baix, a poc a poc, barri a
barri, carrer a carrer. Un co-
neixement fragmentari i sin-
copat, sens dubte, però al
capdavall l’únic que, amb
paciència i temps, ens pot
portar al coneixement de la
ciutat en la seva totalitat.

Què és, doncs, City? De què
va?... Aquí, amic lector, és on,
al meu parer, comencen les

dificultats perquè per inten-
tar respondre a aquestes
preguntes hauríem de dir
que la novel·la d’Alessandro
Baricco tracta dels anys d’a-
dolescència de Gould, un noi
d’intel·ligència superdotada,
amb un pare militar d’alta
graduació amb el qual només
parla un cop a la setmana i
per telèfon i amb una mare
internada en una institució
mental. També podríem dir
que tracta de Shatzy Shell, la
seva cangur, durant aquests
mateixos anys. I d’una sèrie
de professors del noi. I dels
seus amics –alguns de reals,
d’altres no tant–, i dels car-

rers de la seva ciutat, i...
I tanmateix, dient tot això

no crec que entréssim en
l’essència de City perquè, de
fet, la gràcia d’aquest llibre
la trobem en la seva estruc-
tura fragmentària. City,
doncs, no és tant un puzle,
que quan té ordenades totes
les peces ens dóna una imat-
ge única, sinó un conjunt
d’històries fragmentàries
que coexisteixen superposa-
des i en les quals l’autor juga
contínuament entre el que és
real i el que és imaginat. Un
conjunt que, en tancar el lli-
bre, ens deixa una imatge
global derivada molt més del

que hem intuït que del que
en essència se’ns ha explicat.
Una sensació que a Seda ja
experimentàvem i que aquí
s’incrementa notablement.

Comencin a llegir City,
doncs, sense cap prejudici.
Amb la certesa que tenen a
les mans el llibre que ha es-
crit un autor que considera
els seus lectors gent intel·li-
gent i capaç d’emocionar-se
sense necessitat de donar-los
peixet. No s’espantin si en les
primeres 40 pàgines no sa-
ben veure per on s’han d’o-
rientar. Deixin-se portar. De
vegades la imaginació les fa,
aquestes coses. I, de fet, el

gran tema de City, ara que hi
penso, és aquest: una reivin-
dicació de la imaginació com
a via d’escapatòria cap a vi-
des més agradables que les
que ens ha tocat de viure.

City és, per tant, un llibre
ple de persones que imagi-
nen una altra vida. Es troba-
ran, per tant, amb la història
d’un campió de boxa molt
especial que ens va explicant
en forma de transmissió ra-
diofònica el mateix Gould
cada vegada que es tanca al
vàter. Es trobaran també amb
la transcripció d’un western
que la cangur Shatzy va in-
ventant-se i va enregistrant
en una casset que sempre
porta al damunt. Coneixeran
el professor Taltomar, un si-
barita del reglament del fut-
bol, i el professor Mondrian
Kilroy, autor d’unes extraor-
dinàries disquisicions sobre
els objectes de forma corba,
sobre la pintura de Monet i
sobre l’honestedat dels in-
tel·lectuals. Coneixeran Die-
sel, un noi de dos metres
quaranta, i el mut Poome-
rang, el seu amic inseparable
que, tot i la mudesa, no deixa
de fer-nos saber les seves im-
pressions. Veuran un nen
negre que juga a bàsquet sol
en un pati i que les encistella
totes...

RECURSOS NARRATIUS
I, sobretot, si senten curiosi-
tat per les tècniques d’expli-
car històries gaudiran d’allò
més amb la gamma de re-
cursos narratius que Ales-
sandro Baricco desplega en
aquesta novel·la. No els serà
difícil detectar-hi el rastre de
gent tan recomanable com
ara Joyce i García Márquez
(en el capítol final del western
de Shatzy) i, sobretot, del se-
nyor J.D. Salinger en el trac-
tament del personatge de
Gould, un ingenu seductor
–un títol perfecte que es va
empescar fa una pila d’anys
Xavier Benguerel quan va
traduir The Catcher in the Rye–
al voltant del qual pivota tot
el que passa en les més de
300 pàgines d’aquesta es-
plèndida, intel·ligent i reco-
manabilíssima proposta que
ens acaba de fer Alessandro
Baricco.

Llegeixin City i no el guar-
din gaire lluny. Jo l’he posat a
la lleixa dels llibres estima-
bles. Molt a prop d’El vigilant en
el camp de sègol, per cert.


