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En valförrättares dag (1963), den numera klassiska skild ringen av
den kommunistiske valförrättaren Amerigo Ormeas förehavanden
under en valdag i Turin 1953, återutges nu tillsammans med tre

nyöversatta kortroma ner. Berättelserna utspelar sig i efterkrigstidens
Italien, ett samhälle präglat av en omvälvande social och ekonomisk

utveckling. Här blir Calvinos fulla spännvidd tydlig, från
neorealismen till den mer experimentella postmodernism han främst

är känd för.

I Den argentinska myran (1952) hyr ett förväntansfullt ungt par ett
hus vid kusten. Entusiasmen övergår snart i oro när de upptäcker att
väggar och golv är täckta av myror. Är det lönt att ägna sig åt den
surrealistiska kampen att med alla tänkbara medel försöka stävja
myrornas framfart? Eller ska paret kapitulera inför de rådande

omständigheterna?

Fastighetsspekulationen (1957) skildrar ett samhälle som i sin
strävan mot tillväxt långsamt alienerar människor från varandra.
Quinto Anfossi har en längre tid försörjt sig på ströjobb när han



återvänder till sin hemstad vid den ligu riska kusten. För att ha råd
med arvsskatten efter faderns död övertygar han den kvarvarande

familjen att sälja av delar av deras tomt och ger sig in i en
fastighetsaffär dömd att misslyckas.

Berättaren i Smog (1958) har blivit erbjuden ett jobb som redaktör
för en klimattidskrift i en förorenad större stad. Han får snart veta att
tidskriften ägs av det industriföretag som han har till uppgift att

granska och att chefredaktören själv sitter i styrelsen för flera av de
företag som bidrar till föroreningen av staden.

Italo Calvino (19231985) är en av 1900-talets mest hyllade
europeiska författare. I dessa texter riktar han läsarens blick mot
människans ofullkomlighet och aktualiserar därigenom flera av vår

egen tids stora utmaningar.
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