
ara llegim
49ara  DISSABTE, 4 DE MARÇ DEL 2017

arallegim

Italo Calvino  
ens diu com som

Italo Calvino (San-
tiago de las Vegas, 
Cuba, 1923 - Siena, 
Itàlia, 1985) va es-
criure L’especulació 
immobiliària entre 
l’abril del 1956 i el ju-

liol del 1957, quan encara no havia dei-
xat enrere l’efectiva però limitada estè-
tica del neorealisme i quan, després de 
molts dubtes i d’una creixent decepció 
amb l’URSS, estava a punt de formalit-
zar la seva renúncia com a militant del 
Partit Comunista. No és forçat inter-
pretar, doncs, que la novel·la, que ara 
podem llegir per primera vegada en ca-
talà gràcies a una traducció d’Oriol 
Ponsatí, és el resultat, com a mínim en 
part, de la violència que l’idealisme de 
l’autor va patir a mans de la realitat, 
amb el seu exèrcit implacable de peti-
tes i grans misèries, de comportaments 
cínics i d’embolics esgotadors.  

Avui, quan encara estem pagant els 
plats trencats d’una crisi provocada en 
bona mesura pel deliri financer generat 
al voltant del negoci del totxo, el títol 
d’aquesta novel·la de Calvino difícil-
ment podria resultar més vulgar. Para-
doxalment, l’absoluta vulgaritat del tí-
tol –el sintagma especulació immobili-
ària és omnipresent en mitjans de co-
municació i en tertúlies de bar– ens 
dona una idea de l’absoluta vigència de 
l’obra. Si en canviéssim el nom de l’au-
tor i n’adaptéssim a l’actuali-
tat alguns detalls nimis de 
context, qualsevol lector es 
creuria que l’obra va ser es-
crita fa sis anys o fa sis mesos, 
en comptes de fa sis dècades. 
No és una exageració il·lus-
trativa, sinó la constatació de 
la perspicàcia ètica, econòmi-
ca i sociològica amb què Cal-
vino la va escriure. 

Ambientada en un petit 
poble de la Riviera italiana a 
finals dels anys 50 del se-
gle XX, quan la pobresa i les 
estretors materials de la 
postguerra s’havien esfumat 

per deixar lloc a un benestar i una apa-
rent prosperitat cada cop més genera-
litzats, en part alimentats per l’emer-
gència del turisme de masses, la no-
vel·la conta la història del Quinto, un 
intel·lectual compromès amb la causa 
comunista que viu a Milà però que so-
vint torna al seu poble natal a visitar la 
seva mare. Allà, “la febre del ciment” 
s’ha apoderat de tot. Com que la famí-
lia també disposa d’uns terrenys amb 
què poden especular i mirar de fer ne-
goci, el Quinto convenç la mare i el ger-
mà de posar-se en mans d’un construc-
tor, el tèrbol Caisotti, un antic pagès 
que va ser partisà durant la guerra i que 
ara ha fet diners, cosa que irrita els bur-
gesos de tota la vida, però que segura-
ment no és gaire de fiar. 

Si bé Calvino mateix va dir que en 
aquesta novel·la havia “explicat la histò-
ria d’una equivocació (un intel·lectual 
que es decideix a fer d’home de negocis, 
en contra de totes les seves inclinacions 
espontànies)”, i que ho havia fet “per do-
nar compte d’una època de baixesa mo-
ral”, en els seus millors moments la no-
vel·la és alguna cosa més que el retrat 
d’uns temps marcats pel cinisme i la cob-
dícia, i també és més que el drama d’un 
home que comet l’error o la temeritat de 
no ser fidel a la seva vocació o al seu ca-
ràcter. Un dels atractius de L’especula-
ció immobiliària és com expressa la for-
ça amb què els valors, les idees i els pa-

trons de comportament que 
regeixen una època poden 
determinar les vides de tots 
els individus que en partici-
pen, fins i tot dels més reti-
cents. Més vigent, impossi-
ble. Tot i que acaba caient en 
un cert maniqueisme –la ide-
alització de la noblesa pre-
moderna dels vells comunis-
tes té un tufet una mica reac-
cionari–, L’especulació im-
mobiliària és una novel·la 
molt notable. Cap sorpresa: 
Calvino –estil àgil i robust, 
mirada clara i complexa– era 
un escriptoràs.✒
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