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No és un italià qualsevol. No
és un indignat ni un Hessel
transalpí. Ja no hi és i no es-

tà gens de moda. És Antonio
Gramsci. Sí, un comunista dels
d’abans! Un intel·lectual d’acció
que no sempre deia el que s’espe-
rava que digués: “Els italians in-
tel·ligents, els que escriuen i els
que llegeixen, no es preocupen si-
nó d’una única cosa: la relació en-
tre els dos sexes”. Sense negar-li la
raó, jo diria que els italians que ni
escriuen ni llegeixen, també. Fins
i tot els primers ministres.

Pensaments com aquest con-
formen Odio a los indiferentes
(Ariel), recull de textos de Grams-
ci traduïts per Cristina Marés. La
majoria datats el 1917-18, són an-
teriors a la fundació del PCI, del
qual Gramsci va ser nomenat se-
cretari general el 1924. Arrestat
dos anys després, va sortir lliure el
1937 i va morir al cap de pocs di-
es. Exigent, categòric, pedagògic i
amable, sense ell no s’explica
l’obrerisme italià del segle XX.
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La indiferència treia Gramsci
de polleguera. “És apatia, és sepa-
ratisme, és covardia, no és vida.
Per això odio els indiferents”.
S’havia inspirat en el dramaturg
alemany Friedrich Hebbel, per a
qui viure era “prendre partit”.
L’italià, sens dubte, en va prendre.
I en l’article que dóna títol al llibre,
escrit quan tenia 26 anys, el jove
impetuós culpava de l’immobilis-

me social els indiferents, els es-
cèptics, els descreguts, els agnòs-
tics. “La indiferència és el pes
mort de la història”, sentenciava.
La seva crítica implacable també
la dirigia als polítics diletants i als
buròcrates. I no s’enganyava sobre
la condició humana: “El nostre op-
timisme revolucionari sempre
s’ha fonamentat en aquesta visió
cruament pessimista de la realitat
humana amb la qual inexorable-

ment cal passar comptes”. Ai, si
Gramsci visqués avui, si hagués
vist en què va derivar l’esperit re-
volucionari comunista o com
s’han acomodat les masses obre-
res a la indiferència del consum...

En qualsevol cas, des del seu
temps s’ha produït un avenç evi-
dent si ens atenim a la seva defini-
ció de progrés: “No consisteix en
cap altra cosa que en la participa-

ció d’un nombre cada
cop més gran d’indivi-
dus en un bé”. I en qual-
sevol cas, també, al-
guns elements del seu

pensament són ben vigents: “La
producció burgesa pot convertir-
se en especulació, frau, il·lusionis-
me, però la seva missió, el seu des-
tí, no és estafar: tracta d’augmen-
tar la riquesa, la suma dels béns
socials”. O aquest altre: “La famí-
lia és, en essència, un organisme
moral. És el primer grup social
que va més enllà de l’individu, que
imposa a l’individu obligacions i
responsabilitats”.✒

Una portada
amb aires de
Monty Python

EL SECRET
DE...
DAVID
CIRICI

La noia que va
marxar a l’Índia
i no va tornar

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[1] Joconfesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008pàginesi26,90€ 1/8

[2] Lauraalaciutatdelssants
MIQUEL LLOR
Educ@aula
336pàginesi 13,95€ 5/85

[3] 1Q83(Llibretercer)
HARUKI MURAKAMI
Empúries
400pàginesi22€ 2/3

[4] Situemdiusvine...
ALBERT ESPINOSA
RosadelsVents
208pàginesi15,90€ 4/33

[5] Dramesrurals
VÍCTOR CATALÀ
Educ@aula
320pàginesi11,50€ 3/69

[1] Aleph
PAULO COELHO
Proa
320pàginesi17€ 1/8

[2] Sobreelcamídelavida
MOISÈS BROGGI
EdicionesB
88pàginesi 9,95€ 2/6

[3] Reflexionsd’unvell...
MOISÈS BROGGI
Edicions62
112pàginesi14,95€ 3/6

[4] Perunamortapropiada
MARC ANTONI BROGGI
Edicions62
304pàginesi20,50€ -/3

[5] Córreromorir
KILIAN JORNET
AraLlibres
200pàginesi 18,50€ 4/32

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posiciósetmanaanterior/setmanesenelmercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[1] Choquedereyes
GEORGE R. R. MARTIN
Gigamesh
924pàginesi30€ 4/3

[2] 1Q84(Librotercero)
HARUKI MURAKAMI
Tusquets
416pàginesi22€ 2/2

[3] Eljardínolvidado
KATE MORTON
SumadeLetras
544pàginesi21€ 1/77

[4] Libertad
JONATHAN FRANZEN
Salamandra
674pàginesi26€ 3/4

[5] Enelpaísdelanube...
SARAH LARK
EdicionesB
752pàginesi21€ 6/29

[1] ElmétodoDukanilustrado
PIERRE DUKAN
RBA
256pàginesi22€ 1/59

[2] Aleph
PAULO COELHO
Planeta
270pàginesi18€ 2/8

[3] Gentetóxica...
BERNARDO STAMATEAS
Vergara
232pàginesi15€ 4/18

[4] Yo,Cayetana
CAYETANA STUART Y SILVA 
EspasaCalpe
268pàginesi19,90€ -/2

[5] Sabercocinarendíasde...
SERGIO FERNÁNDEZ / MARILÓ MONTERO
EspasaCalpe
216pàginesi21,90€ -/2

EL COMUNISTA ANTONIO
GRAMSCI CREIA EN LA FAMÍLIA
I EN LA PRODUCCIÓ BURGESA

Un italià
contra la
indiferència

David Cirici és un escriptor
procliu a filar històries a
partir de la seva pròpia ex-

periència, fins i tot intervenint ell
mateix en la narració. Tant si són
articles com llibres, les seves vi-
vències hi apareixen i el lector ei-
xerit les pot identificar. Però a la
novel·la de Cirici guanyadora del

premi Prudenci Bertrana d’enguany, I el món gira
–a les llibreries a partir de finals de novembre–, hi
ha un apartat de la seva vida que en un principi ha-
via de ser el pilar del llibre i que ha acabat sent una
història que corre paral·lela a la narració central.

Durant els anys 70, Cirici compartia pis amb la
seva xicota i una altra parella. Eren els anys en què
Espanya s’obria al món exterior i la generació de
Cirici combinava el seu activisme comunista amb
influències com els hippies, els Beatles o les dro-
gues de moda. El 1975, la noia que vivia amb Ciri-
ci, la parella del seu amic, va anunciar que ho dei-
xava tot i marxava a l’Índia. Hi va anar seguint les
peregrinacions hippies tan de moda aleshores. Mai
més se’n va saber res. El personatge d’aquesta no-
ia apareix a I el món gira com la germana del pro-
tagonista, un alter ego de Fèlix Millet. Tant en la re-
alitat com en la novel·la la noia és filla d’una famí-
lia burgesa. I igual que a la realitat, a la novel·la la
família contracta detectius per esbrinar què se
n’ha fet d’ella. Després de mesos d’investigació es
va concloure que la noia havia mort. Però al llibre
Cirici ens obsequia amb un final sorpresa. I tant de
bo que la ficció es fes realitat.✒
CRISTIAN SEGURA

Bill Bryson segueix amb les seves breus histò-
ries i ara encara el volum A casa; breu his-
tòria de la vida privada. La portada de la ver-

sió en català (La Magrana) aprofita la il·lustració
de la versió original anglesa: d’una casa de joguina
n’emergeixen objectes dispars i una mica surre-
alistes, en una imatge que recorda els collages que
Terry Gilliam feia per als Monty Python. La idea
de la il·lustració és clara: les cases amaguen rere
les seves façanes tot tipus de vicis privats que con-
trasten amb les virtuts públiques. Els objectes vic-
torians que retraten tenen un punt de delirant.

L’autor de la il·lustració és Henry Steadman,
que, a la seva pàgina web, resumeix la seva carre-
ra en una sola paraula: rectangles. “Em dedico a
això, i això vol dir fer fotografies i portades de lli-
bres”. De fet, l’autor ja havia decorat la primera
pàgina de les anteriors obres de Bryson.

Però jo em quedo amb l’edició americana del
llibre, en què la porta-
da és molt opaca, imi-
ta una porta i només
hi ha el nom de l’autor
i el títol. Però una o ha
estat modificada per-
què sigui un pany. És
una solució elegant:
la portada és una bo-
na metàfora d’una ca-
sa: el que compta no
és l’aspecte extern, si-
nó el que es cou a l’in-
terior.✒
ÀLEX GUTIÉRREZ M.


