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Immersió en els clàssics 

Cadascun dels 35 articles d’aquest 
volum està dedicat a un llibre: de 

literatura −sobretot novel·les però també 
poesia− i rodalia com alguns assaigs i al-
gun text científic especialment imagina-
tiu. No són llargs discursos sinó articles 
breus que abasten, però, un territori 
literari amplíssim: de molts idiomes i 
cultures −francès, italià, anglès, català, 
espanyol o rus− i de totes les èpoques 
i estètiques que sorgiren o agonitzaren 
entre el segle IX aC i el segle XX. La 
lectura de Per què llegir els clàssics pro-
porciona, doncs, una immersió cultural 
i literària en tota regla. En qualsevol cas, 
aquest és un llibre que el lector farà bé 
de no desar-lo. Li recomano que el deixi, 
ben a l’abast, sobre la taula de treball 
perquè li serà molt útil abans o després 
de llegir algun clàssic.  

Calvino no tracta els llibres com 
ho faria un acadèmic sinó que ho fa, 
simplement, com un bon lector. Amb 
conseqüències: la més singular és que 
Calvino no exhibeix mètode, ni exhibeix 
una erudició que li estalviï de dir res de 
gaire precís sobre el sentit del text. Ni 
−afortunadament, menys encara− fa 
com aquells periodistes culturals que 
exhibeixen tota l’originalitat que poden 
per impressionar els lectors, molt més 
que intel·ligència lectora. Tant és així 
que tot ens fa creure que, si ens interes-
sen aquests articles, és perquè l’obra de 
què parlen és molt bona sense que la 
singular perspectiva del comentarista hi 
tingui gaire protagonisme. O molt poc. 
Ho diu el mateix Calvino quan parla 
dels que es valen d’una “cortina de fum 
per amagar el que el text ha de dir i que 
pot dir, només, si se’l deixa parlar sense 
intermediaris”.

El que fa, de fet, Italo Calvino és 
resseguir el text −àmpliament citat, 
en alguns casos− i destacar-ne aquells 
aspectes −mètrica, idees, argument, 
tècnica narrativa, estructura, precedents 

o impacte cultural− que a ell li semblen 
determinants de l’interès i de la quali-
tat de l’obra. Però aquesta identificació 
d’una determinada característica no és 
només una constatació sinó que Calvino 
precisa sempre el sentit literari del que 
analitza i l’integra en la significació glo-
bal de l’obra. Ho diu, per exemple, quan 
constata que, en Dickens “cada detall 
descriptiu sempre té una funció [que] 
entra en la dinàmica del relat”. I és així 
com l’analitza. Gairebé sempre. El lector 
té, aleshores, la sensació de fer seu el 
text perquè, simplement, l’entén. 

Hi ha, encara, un altre factor que 
explica l’eficàcia i la qualitat del text de 
Calvino: l’autor escriu bé −la traducció hi 
deu tenir algun mèrit− i aquest aspecte 
no aporta només una lectura plaent 
sinó, sobretot, aquell tipus d’informació 
−més complexa− que només genera l’ús 
literari de la llengua. Ho fa, per exemple, 
quan constata que “Montale ha estat 
sempre el poeta de l’exactitud” i s’apres-
sa a dir: “Però tota aquesta exactitud per 
dir què?” i afegeix: “Montale ens parla 
d’un món vertiginós, empès per un vent 
de destrucció, sense un terreny sòlid 
on recolzar els peus, amb l’única ajuda 
d’una moral individual suspesa al caire 
de l’abisme”. Ho explica, vull dir, amb 
més estil que conceptes. Literàriament. 

Italo Calvino té 14 obres traduïdes al 
català, però hi faltava aquesta. Afor-
tunadament ja és al nostre abast en la 
traducció de Teresa Muñoz que té cura 
de recrear el ritme de les frases i el sentit 
de la llengua que caracteritza l’italià 
de Calvino. I, com fa el mateix Calvino 
quan ens recomana, a vegades, llegir, si 
més no, alguns capítols d’un llibre, jo el 
recomanaria, si no poden llegir tots els 
articles, que optin pels imprescindibles: 
els dedicats a Plini el Vell, Xenofont, 
Cyrano de Bergerac, Stendhal, Mark 
Twain, Boris Pasternak, Hemingway o 
Borges. Em sembla. 
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