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EPISTOLARI XAVIER FERRÉ

a selecció de cartes de Gramsci
(1891-1937) adreçades a la seva cu-
nyada, Tatiana Schucht, que aporta

la traducció d’Alba Dedeu és una molt
bona notícia per a la història política
dels Països Catalans.

D’ençà de la publicació de l’aplec
d’estudis del comunista italià Cultura i
Literatura (1966), l’assaig El príncep mo-
dern (1968) i El materialisme històric la
filosofia de Croce (1983), les tres versions
publicades per Edicions 62, no s’ha tra-
duït cap altre estudi gramscià, fet que
delata –encara– la política de traduc-
cions a la nostra llengua.

Dic això darrer perquè l’obra de
Gramsci no és tan sols representativa de
la història del comunisme europeu: la
formulació de la via meridional al socia-
lisme. És, en conseqüència amb aquest
projecte, que Antonio Gramsci estudia
la història de la cultura a través del ma-
terialisme històric.

De fet, l’aportació d’aquest epistolari,
que abasta entre desembre del 1926 i
novembre del 1933, proporciona aspec-
tes biogràfics de l’intel·lectual i polític
sard. Amb tot, assabenta essencialment
de projectes sobre recerques a fer. En
concret, l’estudi que, per sabut, no és
mai balder de recordar –recollit a la lle-
tra del 19-III-1927– de l’esperit públic
italià, que, nogensmenys, significava dur
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a terme la història dels intel·lectuals,
qüestió que encara no hem acabat de re-
soldre pel que fa a la cultura catalana.
Assignatura pendent perquè –llevat
d’estudis encara minoritaris– no és co-
mú de relacionar el grup social –hege-
mònic, o no– amb el grup cultural que
s’hi vincula, i tampoc no ho és ampliar
l’abast del concepte a tot tipus d’intel-
lectuals: “El meu concepte d’intel·lec-
tual –comenta Gramsci a Tatiana (7-
IX-1931)– és molt ampli, i no em limito

a la idea comuna dels grans
intel·lectuals.”
    Aquest epistolari, doncs,
no és un intercanvi d’estats
d’ànim a l’ús (que hi és).
Gramsci sol·licita llibres a
Tatiana, els quals li han de
servir per a la redacció dels
Quaderns de la presó (1929-
1935). La corrua d’autors que
hi és esmentada explica
l’abast de les hipòtesis plan-
tejades pel pres sard: cultura
popularnacional, gustos de
lectura, el pas de la dictadura
a l’hegemonia. Els objectius
proposats, doncs, no eren
erudits, sinó intel·lectuals en
llur sentit exacte: connectar
passat i present a fi de trobar
un sentit revolucionari vers
l’estat de coses present
d’acord amb la correlació de
forces socials que acumulen
una tradició de legitimació.
Aquesta fita resta indicada
–el cas de Milà– en la relació
entre el teixit social i la seva
cohesió cultural-nacional.
    L’anomenada qüestió na-
cional, doncs, no és un con-
cepte tou, culturalista –estric-
tament lingüístic– sinó un

objectiu a resoldre que ha de vincular,
necessàriament, els projectes emancipa-
dors als blocs polítics representatius
d’interessos socials antagònics. Assumir
aquesta metodologia, no pas mecànica-
ment ni, encara menys, subordinada a la
lògica de l’Estat, possibilitaria incorpo-
rar a un projecte emancipador noves ca-
pes socials fins ara concebudes com a
anacionals. Aquest epistolari introdueix
el lector en la interpel·lació política de la
realitat. ❋

Antonio Gramsci
va ser polític, filòsof
i periodista, a més
de teòric sobre el
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NOVEL·LA LLUÍS LLORT

Trajecte tortuós buscant la inspiració
conseguir que una novel·la resulti
absorbent, per moments fins i tot
hipnòtica, no és gens senzill. Enca-

ra menys en el debut literari. Doncs això és
el que ha fet Adrià P. Xancó (Barcelona,
1990), llicenciat en cinema i televisió, ro-
damón i tastaolletes que ha escrit contes i
guions per a diversos formats audiovisuals
i que ara entra amb força al format de la
novel·la.

El protagonista d’Alfie Quinn és un noi
una mica desarrelat que explica, des de la
cel·la d’una presó, com hi ha arribat. Ell
només volia buscar inspiració i una bona

A història per a la seva primera novel·la i es
va dirigir a una caseta dels pares, a Osca,
però el cotxe se li va aturar als Monegres
i... no convé explicar res més.

La trama ens aboca a un thriller d’equí-
vocs i girs argumentals, amb un ritme molt
ben sostingut, diàlegs més que correctes i
jocs metaliteraris que si bé a l’inici sem-
blen una mica excessius, en el conjunt de
l’obra resulten justificats i equilibrats.

Podríem dir que és una novel·la de for-
mat petit, amb pocs personatges molt ben
dibuixats, però tot plegat agafa una densi-
tat malaltissa (entre Paul Auster i David

Lynch) que no sembla que pugui caber en
només 120 pàgines. Et fa la sensació d’ha-
ver llegit una novel·la força més llarga.

Se li poden posar algunes pegues de fal-
ta d’edició, pel que fa a determinades inco-
herències i detalls; també cal engrescar
l’autor a deixar-se anar més, a no tenir por
de pintar fora de la ratlla estilística, a no ser
tan acadèmic, perquè té talent per ser més
personal i arriscat, com ha demostrat amb
una trama original que està narrada amb
grapa, que té força i que funciona molt bé.
Magnífic i prometedor debut, primer títol
d’una trilogia. ❋
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