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Els quinze contes 
que formen Els 
amors difícils, 
d’Italo Calvino, 
van ser escrits en-
tre el 1949 i el 
1967. Tot i que 

constitueixen una magnífica porta 
d’entrada a l’obra d’un dels escriptors 
italians més importants del segle XX, 
no s’havien traduït mai fins ara al ca-
talà. La notable feina de Teresa Mu-
ñoz Lloret ha resolt la mancança. A 
més, el present volum compta amb 
l’atractiu afegit d’una nota preliminar 
escrita pel mateix Calvino i publica-
da anònimament com a pròleg de 
l’edició italiana del 1970. L’autor hi 
resumeix la biografia (família, forma-
ció, passions, interessos, ideologia, 
mentors) i hi ofereix una interpreta-
ció global dels contes recopilats. En 
remarca el deute amb les formes d’ex-
pressió de la literatura del segle XIX 

La normalitat 
estranya  
d’Italo Calvino

ITALO CALVINO  
VA PUBLICAR ‘ELS 
AMORS DIFÍCILS’ 
EL 1970, PERÒ LA 
MAJOR PART DE 
LES NARRACIONS 
QUE INTEGREN EL 
LLIBRE VAN SER 
ESCRITES ALS 50. 
EN AQUELLS 
MOMENTS, 
L’ITALIÀ 
PREPARAVA  
‘LES CIUTATS 
INVISIBLES’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL i esmenta Maupassant i Txékhov 
(també Svevo) entre les influències 
més detectables. Les informacions 
clarifiquen la lectura, però s’han de 
matisar. 

A grans trets, l’obra de Calvino té 
dues etapes ben diferenciades. 
D’una banda, hi ha el neorealisme 
de la joventut. De l’altra, les fantasi-
es experimentals –amb to de faula 
i tècniques postmodernes– de l’edat 
adulta. La referència a la literatura 
del segle XIX pot induir a creure que 
els contes d’Els amors difícils s’ins-
criuen clarament en la primera eta-
pa. I això és cert, però no del tot. 
Tant per la tècnica narrativa com 
per l’estil i el punt de partida de les 
trames, ens trobem certament en 
les coordenades del realisme: hi ha 
uns personatges normals i corrents 
immersos en unes històries quoti-
dianes que es desenvolupen en uns 
escenaris reconeixibles –un vagó de 
tren, un bar, una platja– i que ens 
són narrades sempre amb una pro-
sa ordenada, àgil i eficaç. A mesura 
que coneixem els personatges i so-
bretot a mesura que avancen les his-
tòries, però, un efecte estrany o un 
aspecte subtilment pertorbador ens 
obliga a posar en dubte el realisme 
aparent de la majoria dels contes. 
No es produeix una irrupció fanta-
siosa en la quotidianitat ni tampoc 
l’argument fa un gir sobrenatural, 
però sí que hi sobrevé una atmosfe-
ra d’inquietud. Una situació que 
semblava vulgar i previsible a la fi 
resulta no ser-ho. 

El llibre consta de dues seccions. 
La primera, titulada Els amors difí-
cils, està formada per tretze contes 
d’una extensió d’entre deu i vint pà-
gines. La segona, La vida difícil, in-
clou dos contes llargs que bé podrien 
passar per novel·les breus. Totes du-
es nouvelles estan tallades segons el 
mateix patró temàtic i argumental, 

i és on es fa més palesa la naturalesa 
inquietantment anormal de tot el vo-
lum. A la primera, La formiga argen-
tina, un matrimoni s’instal·la en un 
poble amb el seu fill. Aviat descobrei-
xen que la seva nova llar –la casa, el 
jardí, el poble sencer– està infesta-
da de formigues, i que tots els veïns 
viuen obsessionats, desesperats o 
enfollits per culpa de l’omnipresèn-
cia de les bestioles. A la segona, El nú-
vol de smog, l’enemic dels humans no 
és una plaga natural sinó una boira 
negrosa i química, producte de la 
contaminació de les ciutats industri-
als. Totes dues històries ofereixen 
representacions d’un malestar exis-
tencial alhora indefinit i concret, ple 
de ressonàncies simbòliques. 

És, tanmateix, en els contes de la 
primera secció, centrats en el tema 
de “l’amor i l’absència”, on millor 
pot apreciar-se el geni de Calvino 
per mostrar l’estranyesa i fins i tot 
l’angoixa que pot haver-hi en les si-
tuacions més ordinàries: la banyis-
ta que perd la part de baix del ves-
tit de bany mentre neda i que no vol 
sortir de l’aigua encara que corri el 
perill d’ofegar-se, el lector compul-
siu que entén els llibres però no la 
vida, el fotògraf que sols fotografia 
imatges fotogràfiques, el conductor 
que s’ha barallat amb l’estimada i va 
amb el cotxe a buscar-la sabent que 
potser ella ha partit també a buscar-
lo… Igualment hi ha lloc per a una 
anormalitat entre melancòlica i llu-
minosa: la plenitud dels contactes 
furtius entre una vídua i un jove sol-
dat en un vagó de tren en plena nit, 
o el romanticisme endurit del ma-
trimoni d’obrers que treballen en 
torns diferents i s’estimen tot i no 
poder estar mai junts. En tots els ca-
sos, la mirada de Calvino és insòlita, 
lúcida i penetrant. I la prosa, fluida 
i neta, és sempre d’una precisió i 
una expressivitat infal·libles.✒
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Fa un parell de dissabtes es va 
celebrar a la residència d’ar-
tistes Jiwar, a Gràcia (Barce-

lona), una trobada íntima amb Waj-
di Mouawad, l’autor de l’aclamada 
obra de teatre Incendis i d’altres 
obres lloades a Europa i Amèrica. 
Hi vaig anar pensant en l’entrevis-
ta que li va fer Laura Serra a les pà-
gines de Cultura d’aquest diari. Ser-
ra informava que l’entrevista s’ha-
via fet via correu electrònic. Si el 
que exposava Mouawad per correu 
electrònic era de tant nivell, què se-
ria capaç d’explicar en directe? 

Jiwar és un espai acollidor, un 

ampli pis familiar amb cadires de 
casa la tieta soltera i vidrieres de 
petitburgès. Mouawad és molt in-
tel·ligent, tan intel·ligent com re-
servat. Feia el possible perquè no 
li fessin fotos. Tampoc volia que li 
fessin preguntes. Només interac-
tuava amb la seva interlocutora 
durant la conferència, la Clara Se-
gura. Mouawad és una persona 
sentida, tot ho viu amb intensitat. 
El seu aspecte és el del bolxevic 
convençut del 1917, tot i que no té 
cap dèria ideològica. L’envolta una 
aura d’afectat que el fa misteriós, 
també perquè a la mà hi porta tatu-

ada una aranya. A Ànima (Perisco-
pi), la novel·la que acaba de publi-
car, els animals tenen un protago-
nisme clau com a testimonis i nar-
radors dels fets. Ànima és la histò-
ria d’un home que vol trobar 
l’assassí de la seva dona. És un vi-
atge al nostre inconscient i una te-
si sobre la violència de la qual tots 
som capaços. Mouawad és tímid 
però no té recança d’explicar de-
talls de la seva vida personal, com 
per exemple la incontinència ver-
bal de la seva mare, que ha influït 
el seu estil, o la dèria de tancar-se 
en hotels per enllestir els llibres. 

Es va estar deu dies a Barcelona en 
un dels millors hotels de la ciutat 
per revisar el text d’Ànima. Si hi 
apareixen animals és gràcies al seu 
gat Gros, que com indica el nom és 
un animal amb sobrepès. Un dia 
que estava bloquejat amb Ànima, 
perquè no sabia qui podia narrar 
un dels capítols inicials, mentre 
acaronava el Gros va adonar-se 
que hi podia incloure la veu d’un 
gat que fos testimoni dels fets. El 
gat no encaixava en el llibre però el 
felí el va ajudar a desenvolupar la 
idea que altres bèsties sí que hi po-
dien encaixar.✒
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