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Unha das primicias do ano é a publicación en galego de Emaús, a nova novela de Alessandro
Baricco, o autor de Seda. Editada na Biblioteca Compostela de Narrativa Europea, que
Galaxia tira do prelo coa colaboración da Concellaría de Cultura do Concello de Santiago, a

novela de Baricco sae en galego e, posteriormente, hao facer noutras quince linguas, publicada por
editoriais do prestixio de Gallimard (Francia), Hanser (Alemaña) e Anagrama (España), logo da edi-
ción orixinal, feita por Feltrinelli en Italia.

Baricco, a través dun narrador innominado, conta en Emaús a historia dun grupo de rapa-
ces de dezaseis e dezasete anos  —Bobby, o Santo, Luca e o narrador— que quedan engaiola-
dos por Andre, unha moza cuxa personalidade e capacidade de atracción sexual vai condicionar
o resto das súas vidas. O título da novela está tomado dun episodio da Biblia no que Cristo se
aparece a varios dos seus discípulos, que en principio non o recoñecen porque saben que está
morto e, cando se decatan de que realmente é El mesmo, Cristo xa desapareceu outra volta. A súa
presenza, para eles absolutamente impensable, percíbese como unha ausencia.

Emaús é unha especie de conto de iniciación que pode ser lido coma a lenta liberación
dunha sufocante e claustrofóbica educación relixiosa en dirección a unha realidade máis aber-
ta. Unha iniciación á vida como descuberta dolorosa e inzada de contradicións, ao contrario
do mundo perfecto do catolicismo. Malia as obsesións fomentadas pola súa educación católica,
os protagonistas de Emaús van explorar ese territorio de ninguén que está situado alén do ben
e do mal, territorio no que a prosa límpida e directa de Alessandro Baricco nos introduce a
carón dos seus personaxes.

ALESSANDRO BARICCO (Turín, 1958) é autor de seis novelas, coas que obtivo numerosos
premio literarios, entre eles o Premio Médicis Étranger en France e os Campiello, Viareggio
e Palazzo del Bosco en Italia. Sobre a súa novela Seda, publicada en galego por Ri -

noceronte, realizouse en 2007 unha película dirixida por François Girard e protagonizada por
Michael Pitt e Keira Knightley.
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