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Si volen conèixer 
quins són els orí-
gens de la literatu-
ra contemporània 
occidental, llegei-
xin Pietro Citati 
(Florència, 1930). 

Monografia a monografia, l’autor ita-
lià ens ha desxifrat a J.W. Goethe, Lev 
Tolstoi, Marcel Proust, Franz Kafka 
i, finalment, Giacomo Leopardi. No 
s’espantin pels noms, perquè no es-
tem davant d’un erudit exhibicionis-
ta sinó acompanyats d’algú que no ha 
oblidat el seu passat com a autodidac-
te i la seva trajectòria com a periodis-
ta cultural.  

Cadascú és tan infeliç 
com creu ser-ho

Citati ho ha llegit tot: tota l’obra del 
biografiat i totes les obres que el van 
influir. Però aquest bagatge és posat 
al servei del lector. Feta des del conei-
xement i l’amor a la literatura, la di-
vulgació esdevé descoberta i com-
prensió. Capítols com el dedicat a la 
genealogia del mite lunar en la histò-
ria cultural occidental –amb referèn-
cies que van d’Homer i els clàssics 
grecollatins fins a la literatura france-
sa del moment— i en la mateixa obra 
de Leopardi són d’una bellesa i savie-
sa corprenedores. En el seu relat es 
barregen biografia i obra, com un tot 
indestriable, marca de la casa. Perso-
natge i escriptura són desconstruïts 

com a mínim, esperpèntica, amb un 
pare ciclotímic que aspirava a viure a 
través d’ell però que el tenia tancat 
a casa, i amb una mare que veia en el 
seu patiment i la seva deformitat mo-
tius d’alegria. 

Amb tot, la seva família també se-
rà qui li donarà els mitjans per a una 
segona vida lluminosa i plena. Gràci-
es a la gran mítica biblioteca famili-
ar de Recanati, Leopardi viurà en i per 
la literatura. Serà a través de la litera-
tura que transcendirà més enllà de les 
seves limitacions físiques o formati-
ves. Sense pràcticament conèixer el 
món real –no sortirà mai de la penín-
sula Itàlica i les seves lectures depen-
dran molt de l’atzar—, la seva obra fe-
cundarà bona part de la literatura i el 
pensament contemporanis. 

La seva obra és ingent. Aquell ho-
me delicat i dèbil es transformava da-
vant del paper. Capaç d’una força de 
treball increïble, amb pocs mesos de 
distància, encarava treballs absoluta-
ment oposats entre ells. Només el Zi-
baldone, una obra que neix com una 
mena de dietari, suma gairebé 4.000 
pàgines. Una autèntica obra d’obres, 
amb centenars d’idees i anotacions, 
fecundes, contradictòries, biogràfi-
ques... En paraules de Citati: “El ca-
os escrit”. 

La seva potència ja era evident 
per als seus contemporanis. Tot just 
aparèixer les primeres Canzoni,  
Pietro Giordani escriurà: “A part de 
Leopardi, no es parlarà de cap en-
giny viu a Itàlia”. Quan finalment 
s’escapi de la presó familiar, malviu-
rà de la seva ploma i coneixements, 
ja que en última instància seran les 
amistats fascinades per la seva ment 
les que el sostindran en els seus úl-
tims anys per la Toscana fins a ins-
tal·lar-se a Nàpols. 

Giacomo Leopardi no buscarà re-
coneixements, en tindrà prou amb 
la literatura. Però quan aquesta li 
manqui, quan ja no pugui escriure, 
morirà. Ho farà fins a cert punt 
conscient. Segons Citati, “aquell ho-
me dèbil i insegur va ser la intel·li-
gència més dura i inflexible del se-
gle” i “sabia que la literatura és dife-
rent de la vida, o fins i tot contrària 
a ella”.✒

“Barcelona no 
existeix”. Els seus 
carrers de ciutat 
futurista, devasta-
da, em transpor-
ten cap a les me-
ves primeres lec-

tures a la biblioteca pública situada al 
Casal de l’Exèrcit Nacional de Iugos-
làvia. La sala de lectura era just al da-
munt de la pista de bitlles per a la di-
versió dels oficials i els cops secs de 
les boles que xocaven contra la paret 
del fons trencaven el silenci. 

A partir d’aquesta associació 
prou involuntària constato dues co-
ses: la primera és que Barcelona no 
existeix és una novel·la generacio-
nal. Només a algú que hagi nascut 
en la dècada dels 60 se li podria ha-
ver acudit rebel·lar-se contra l’opti-
misme oficiós amb una visió apoca-
líptica. En aquells anys, la fantasia 
comptava amb uns espais literal-
ment desbordants, el progrés tec-
nològic estava garantit i l’atmosfe-

El gust, un pèl amarg, de les coses perdudes
Aquesta fe en la llibertat petita i 
personal –com mostra Castillo– 
oculta el fet que la necessitat d’as-
solir el benestar ens exposa als tra-
ficants de substàncies i d’il·lusions. 
No es tracta pas d’analitzar les ale-
gries individuals, sinó de constatar 
que tota satisfacció personal és al-
hora un gest col·lectiu: en quin món 
creure? Per què lluitar encara? En 
qui confiar? La novel·la de Castillo 
té una dimensió eminentment po-
lítica. La imatge d’una ciutat sense 
futur és una denúncia basada en la 
primera i més urgent pregunta: cap 
on volem anar? 

Aquí topo amb aquella altra qües-
tió que el record d’una biblioteca pú-
blica dins del Casal de l’Exèrcit em fa 
inesborrablement present. La visió 
del futur apocalíptic de David Casti-
llo és, simplement, ingènua. L’statu 
quo entre les forces del desordre i el 
poder criminal que planteja l’autor 
seria impossible de mantenir. Quan 
el futur desapareix, la desfeta és molt 

més cruel. N’hi ha prou de recordar 
només el “districte 22” de la Barcelo-
na olímpica. Com es va poder conver-
tir la convivència real d’aquella Sara-
jevo bigarrada en un infern d’odi en 
poques setmanes? Sarajevo és una 
pauta terrible, absolutament vigent, i 
per això l’antiutopia de Castillo no és 
cap cançoneta dels anys feliços, de 
quan la veu de Gino Paoli entonava un 
“gusto un po’amaro di cose perdute”.  

La nostàlgia d’uns espais oblidats 
que s’esborren hi és efectivament 
present. Però la vella gitana que tan-
ca el llibre no ens la podem permetre 
perdre. Ni el codi de conducta d’un 
lladre honest, ni el seu discurs en cur-
siva, que restarà incomprensible per 
a tots els que no comprenem el caló. 
Perquè només en els reductes de l’ex-
clusió s’hi pot trobar l’autèntica com-
passió i la capacitat de suportar el ca-
os i les incerteses. El futur necessita 
incloure també els gresols de la insub-
missió per evitar de convertir-nos en 
soldats d’alguna causa massa clara.✒
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ra bèl·lica era part de la quotidiani-
tat. Els llibres i les pel·lícules esta-
ven plens d’espases làser, de qua-
dres de comandament que feien 
pampallugues i d’alienígenes amb 
cossos contrafets i peluts. 

Els límits de la llibertat 
Aquesta generació tan sobradament 
preparada per somiar afronta avui 
un present que no funciona. Els que 
ara tenim entre quaranta molts o 
cinquanta pocs anys hem viscut una 
frustració enorme. No parlo de les 
petites decepcions personals, sinó 
de la constatació freda que allò que 
havia de ser mai no serà. En aquest 
sentit, la novel·la de Castillo és una 
indagació severa sobre els límits de 
la llibertat. L’emancipació sexual 
portada a l’extrem, a quin món ens 
portaria? I les drogues, com la ma-
rihuana administrada sàviament 
en dosis moderades, ¿poden garan-
tir que continuarem joves i lliures, 
mai sotmesos a les convencions? 

fins a trobar l’essència de tots dos i 
adonar-nos que és la mateixa. Com en 
les seves anteriors biografies, desco-
brim com sovint els grans creadors 
són víctimes precisament del seu ex-
cés de genialitat.  

Una vida entre llibres 
Quan algú hi veu tan clar i tan lluny, 
viure es complica. Giacomo Leopar-
di (1798-1837) va tenir un vida cur-
ta i, sota molts conceptes, desgraci-
ada. Patia una greu tuberculosi òssia, 
mai ben diagnosticada, que li va pro-
vocar raquitisme, dues gepes i episo-
dis freqüents de ceguesa i trastorns 
de tota mena. La seva família era, 


