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Sandro Veronesi va néixer a Florència (Itàlia) l’any 1959 i és
considerat un dels millors escriptors italians contemporanis.
El 1985 va llicenciar-se en història de la restauració a la Facultat d’Arquitectura de Florència, amb una tesina sobre Victor
Hugo que va rebre la màxima qualificació. La seva primera novel·la, Per dove parte questo treno allegro, fou publicada
el 1988. És autor d’una extensa obra literària i un assagista i
periodista destacat. L’any 2006 va guanyar el premi Strega,
el guardó literari més prestigiós d’Itàlia, per la novel·la Caos
calmo, un reconeixement que ha tornat a obtenir el 2020 amb
El colibrí i amb el qual s’ha convertit en el segon autor
que guanya dues vegades aquest premi.

Pau Vidal és filòleg de formació i divulgador lingüístic d’ofici.
Com a traductor de literatura italiana s’ha especialitzat en
narrativa contemporània (Tomasi di Lampedusa, Roberto Saviano, Federico de Roberto, Antonio Tabucchi, Erri de Luca,
Gianni Rodari…) i sobretot en l’obra d’Andrea Camilleri, el
creador del comissari Montalbano, del qual n’ha girat al català
una quarantena de títols.

Alessandro Piperno, Corriere della Sera – «El colibrí és la
novel·la més inspirada escrita per un dels nostres escriptors
més inspirats. […] Per a mi, estudiar la manera com ha sabut
afrontar i resoldre els problemes compositius d’un llibre tan
fàcil de llegir i alhora tan difícil d’escriure, és no només font
d’inspiració, sinó també de salvació.»
Vanni Santoni, Corriere della Sera – «La millor novel·la de
Veronesi, en què les seves eines funcionen a ple rendiment i
la seva poètica excel·leix en profunditat, i tot de manera completament natural.»
Sergio Pent, Tuttolibri, La Stampa – «Avui dia, no hi ha cap
narrador a Itàlia que narri com Sandro Veronesi les dificultats més petites i turbulentes de la vida, entre les ambicions i
les frustracions, el somni i la por, la memòria i l’engany. […]
Sandro Veronesi és el gran escriptor italià de qui ens hem de
sentir orgullosos.»
Pierluigi Battista, Corriere della Sera – «Una obra mestra
aclaparadora. D’una bellesa absoluta.»
Concita De Gregorio, La Repubblica – «Una novel·la poderosa i emocionant.»
Giuseppe Fantasia, Huffington Post – «Emocionant i terapèutica.»
Giulia Ciarapica, Il Messaggero – «Un cant a la vida i una
guia íntima i privada per a la supervivència.»
Vanity Fair – «Una gran novel·la, que vibra amb la vida i la
mort, la felicitat i el dolor, la nostàlgia i l’esperança pel futur.»

Esquire – «A El colibrí hi trobem tot el que ha fet que Veronesi
sigui un dels grans, però de manera més madura i ambiciosa.»
Jhumpa Lahiri – «Considerat des de fa temps un dels escriptors més importants d’Itàlia, Sandro Veronesi ha enlluernat
lectors i crítics amb novel·les que no només són apassionants,
sinó també profundament literàries. Amb la seva última novel·
la, El colibrí, ha reinventat la idea de saga familiar. Apassionada, fascinant i enginyosa fins al moll de l’os, ja mereix ser
considerada un clàssic.»
Domenico Starnone – «Fa temps que sé que Sandro Veronesi
és un dels narradors italians més hàbils i més profunds dels
últims trenta anys. Però El colibrí és la prova decisiva de la
seva sensibilitat i la seva força extraordinària com a escriptor.»

Sandro Veronesi

El colibrí
Traducció de l’italià de Pau Vidal
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A en Giovanni,
germà i germana

No puc continuar.
Continuaré.
Samuel Beckett

Es pot ben dir (1999)

El barri de Trieste de Roma és, ja es pot ben dir, un dels
centres d’aquesta història amb molts més centres. És un bar
ri sempre a mig camí entre l’elegància i la decadència, entre
el luxe i la mediocritat, entre el privilegiat i l’ordinari, i amb
això ara com ara ja fem: no cal descriure’l més, perquè es
podria fer avorrit, aquí al principi de la història, i potser
contraproduent i tot. Al capdavall, la millor descripció que
es pot donar d’un lloc és explicar el que hi passa, i aquí està
a punt de passar una cosa important.
Diguem-ho així: una de les coses que passen en aquesta història de moltes històries té lloc al barri de Trieste, a
Roma, un matí de mitjans d’octubre de 1999, concretament
a Via Chiana cantonada amb Via Reno, al primer pis d’un
d’aquells edificis que ara no ens entretindrem a descriure,
on ja han passat milers de coses més. Sinó que aquesta cosa
que està a punt d’acomplir-se és decisiva i, es pot ben dir,
potencialment mortal per a la vida del protagonista d’aquesta història. Dr. Marco Carrera, diu la placa collada a la porta
de la seva consulta, especialista en oculística i oftalmologia
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(la porta que encara, per ben poc, el separa del moment més
crític de la seva vida que ha tingut tants altres moments crí
tics). Dins de la consulta, efectivament, al primer pis d’un
d’aquells edificis etcètera, ell mateix està prescrivint una recepta a una senyora gran malalta de blefaritis ciliar (col·liri
antibiòtic, després d’un tractament innovador, o més aviat,
revolucionari, es pot ben dir, a base de N-acetilcisteïna ins
til·lada a l’ull que en altres pacients seus ja ha solucionat el
problema més greu d’aquesta patologia, que és la tendència
a cronificar-se). A fora, en canvi, el destí només espera el
moment d’atropellar-lo per mitjà d’un home baixet que es
diu Daniele Carradori, calb i barbut però dotat d’una mirada (es pot ben dir) magnètica, que aviat es concentrarà
en els ulls de l’oculista per instil·lar-hi primer incredulitat,
després desconcert i finalment dolor, cap de les quals es podrà guarir amb la seva ciència (la de l’oculista). És una decisió que l’home baixet ja té presa i que l’ha dut fins a la sala
d’espera on ara seu tot contemplant-se les sabates sense fer
cas de la variada oferta de revistes noves de trinca (i no pas
florides ni de l’any de la picor) que hi ha escampades. No
cal pas comptar que s’hi repensi.
Ja hi som. La porta de la consulta s’obre, la vella blefarítica travessa el llindar, es gira per donar-li la mà al doctor
i posa rumb al taulell de recepció per pagar la visita (cent
vint mil lires), mentre en Carrera fa un gest amb el cap per
donar pas al següent pacient. L’homenet s’aixeca, es presenta, en Carrera li allarga la mà i el convida a passar. El
tocadiscos marca Thorens, passat de moda (però que al seu
moment, és a dir, ara fa un quart de segle, era un dels més
bons), encaixat al prestatge al costat de l’amplificador Marantz de tota confiança i els dos altaveus de caoba AR6,
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reprodueix a volum baixíssim el disc de Graham Nash titulat Songs for Beginners (1971), l’enigmàtica caràtula del qual,
dreta a l’esmentat prestatge, i on es veu l’esmentat Graham
Nash amb una càmera fotogràfica a la mà en un indret de
mal identificar, es destaca com l’element més vistós de tota
la sala. La porta es tanca. Ja hi som. La membrana que
separava el doctor Carrera de l’impacte emotiu més potent
d’una vida plena d’impactes emotius s’acaba d’esqueixar.
Preguem per ell i per totes les naus de la mar.
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Postal apartat de correus (1998)

Luisa LATTES
Poste Restante
59-78 Rue des Archives
75003 Paris
France
Roma, 17 d’abril de 1998
Jo treballo i penso en tu
M.
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Aquest llibre s’ha acabat d’imprimir als tallers de Romanyà Valls el mes
de novembre del 2020.
El colibrí ha estat possible gràcies a la feina de l’escriptor Sandro Vero
nesi, els correctors Miquel Saumell Santaeugènia, Òscar Lozano i Núria Saurina Eudaldo, el dissenyador i maquetista Tono Cristòfol, la cap
de premsa Núria Alemany, els editors Aniol Rafel, Andrea Rovira i
Marta Rubirola, els estudiants en pràctiques Marta Araquistain i Abel
Espinosa i els treballadors de la distribuïdora UDL i els de la impremta
Romanyà Valls.
A Edicions del Periscopi apostem per la bona literatura en català i creiem
que aquesta mereix arribar al major nombre possible de persones. És
per això que, si el llibre us ha agradat i considereu, com nosaltres, que
el talent, l’originalitat, l’esforç, la il·lusió i la professionalitat mereixen
ser recompensats, us animem a tenir present El colibrí quan feu alguna
recomanació literària.

