Emilio Lussu

Homes com nosaltres

Traducció de Teresa Muñoz Lloret

Un dels millors llibres que s’han publicat mai sobre la I
Guerra Mundial. L’experiència de l’estada d’un any al
front, narrada amb objectivitat per un excombatent,
constitueix un al·legat contra la irracionalitat de la
guerra, i una crítica a l’absurd de la jerarquia i a
l’exasperada disciplina militar.

EL LLIBRE
El 1916, en el curs de la I Guerra Mundial, un jove estudiant universitari italià és enviat a l’altiplà
d’Asiago, situat als Alps, a la zona fronterera entre les regions del Vèneto i Trentino‐Alto Adige, on
la seva brigada ha estat destacada per mirar de frenar l’avenç de l’exèrcit austríac cap a Vicenza i
Verona. Emilio Lussu reviurà anys després la seva estada d’un any al front de guerra, en aquell
paratge inhòspit. La seva atenció se centrarà, però, en el comportament humà: des de la
irracionalitat amb què sovint els caps volen imposar la disciplina, fins al comportament dels
soldats, molt més pròxim a la deserció que al suposat heroisme. Estructurada a partir dels episodis
que va rememorant, cada capítol és un subtil cop de puny contra l’absurd de la guerra.
L’AUTOR
Emilio Lussu (Armungia, Sardenya, 1890‐Roma, 1975) va ser un escriptor, militar i polític italià.
Diputat i dos cops ministre, va ser fundador del Partito Sardo d’Azione i del moviment antifeixista
Giustizia e Libertà. Va prendre part com a oficial a la I Guerra Mundial, on va ser condecorat
diverses vegades, i, com a voluntari, a la Guerra civil espanyola i a la Resistència italiana. El 1916 la
seva brigada va ser enviada a les muntanyes entorn d’Asiago per crear un front que resistís l’avenç
austríac. Aquesta experiència va inspirar la seva obra mestra, Un anno sull’Altipiano (1937), de la
qual Francesco Rosi va fer una adaptació cinematogràfica amb el títol de Uomini contro (1970). Es
tracta d’un extraordinari document sobre la vida dels soldats a la trinxera que, per primer cop a la
literatura italiana, descriu la irracionalitat de la guerra i l’absurd de la jerarquia i de l’exasperada
disciplina militar.
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