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Presència  
de Pier Paolo 
Pasolini
Aquest novembre farà quaranta anys 
de l’assassinat de Pasolini. No és que 
ho celebrem abans d’hora. Simple-
ment ens dóna l’excusa per parlar-
ne. A casa nostra Pasolini és més co-
negut per la seva obra cinematogrà-
fica. I com passa en tants àmbits 
relacionats amb Itàlia, el des- 
coneixement i, en el fons, la falta 
d’interès són força accentuats. La fi-
gura de Pasolini com a artista total és 
precisament una de les que servirien 
per emmarcar la Itàlia del segle XX 
en l’aspecte cultural, el social i el po-
lític. Només a Itàlia, gràcies a la força 
del PCI després de la guerra, es va 
produir una situació de convivència 
i dialèctica entre intel·lectuals i polí-
tics, entre creadors i compromís so-
cial, difícil de trobar a cap altre país 
de l’Europa occidental. Els creadors, 
precisament, van ser, i són, els més 
contraris a acatar les consignes par-
tidistes. No és per casualitat que el 
canvi de mentalitat postestalinista 
als partits comunistes de l’Europa 
occidental arrenqués a Itàlia. 

COMPROMÍS  
A LA ITALIANA

 

Pasolini, per sobre de tot, era poeta 
i tenia un sentiment profund de 
compromís amb la terra. A més, par-
ticipava dels nous ideals cristians 
sorgits del Vaticà II, d’acostament 
als més desafavorits. Com gairebé 
tots els intel·lectuals italians de 
l’època, no podia funcionar al marge 
del PCI. Ho va fer de manera impli-
cada, però poc ortodoxa, personal. 
Força diferent, per exemple, del que 
va ser amic seu i col·laborador en di-
verses iniciatives editorials, Alberto 
Moravia. Moravia, d’extracció bur-
gesa, era un escriptor ferotgement 
individualista. I el seu acostament al 
PCI va ser més aviat sisplau per for-
ça. Va expressar-ho en un llibre amb 
un títol ben explícit: Compromís a 
contracor. Pasolini va implicar-se 
passionalment en els grans debats 
de l’època a Itàlia. Va combatre el 
feixisme i va alertar dels perills que 
comportava (clarament premonito-
ri, recordem la massacre de l’estació 
de Bolonya, el 1980, obra de l’extre-
ma dreta). Tal com el mateix Mora-
via va recordar en un article al New 
York Times, Pasolini va ser un “ciu-
tadà poeta”. És una bona definició si 
ens submergim sense por en la im-
mensitat de totes dues paraules. Ce-
lebrem Pasolini!✒

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

Ala postguerra bar-
celonina, en què la 

por i les convencions 
socials podien fer caure 
més d’un en la confor-
mitat, Regàs va desen-
volupar un esperit re-
bel. L’escriptora revela 
a Una llarga adolescèn-
cia les inquietuds in-
tel·lectuals més deter-
minants i els patiments 
de la joventut.

Una llarga... 
ROSA REGÀS 
Ara Llibres
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Hi ha una idea 
que recorre uns 
quants contes 
d’aquest recull: la 
de la venjança. 
Una venjança que 
alguns personat-

ges decideixen exercir contra els qui 
els han perjudicat directament o in-
directament, i que sovint va una mi-
ca massa enllà i provoca una desgrà-
cia. També hi ha ràbia: el fill d’una 
anciana a la residència té un vessa-
ment cerebral perquè no pot més de 
mirar la mateixa pel·lícula amb la 
mare. Hi ha entorns familiars en 
què hi ha hagut una desgràcia –vi-
dus i vídues, tots força joves–, i hi ha 
dones que tenen cura dels fills i s’hi 
obsessionen, ja tinguin quatre anys 
o trenta-nou. Tots els contes tenen 
la voluntat, com ja avisa el títol, de 
retratar gent que molts lectors pu-
guin sentir propera: amics recupe-
rats per Facebook, desconeguts 
amb qui es lliga de nit i que poden 

Els contes arran de terra  
de l’últim premi Rodoreda

ser individus perillosos. No són con-
tes amb peripècies molt sofisticades 
o amb un efecte final potent, més avi-
at s’acaben en moments poc signifi-
catius, com volent emfasitzar que la 
vida és plena d’aquests moments de 
transició.  

Ara bé, una de les feines de l’es-
criptor és aconseguir que el lector 
tingui la impressió que està llegint 
una tranche de vie com la seva, pe-
rò que en realitat no ho sigui. El text 
ha d’estar treballat de manera que, 
de sobte, s’obri una escletxa a través 
de la qual el lector pugui veure allò 
que normalment no veu. Per a això 
fa falta construcció, reordenació de 
materials, voluntat d’elevació, i 
aquests relats sembla que no hagin 
sabut ressaltar el moment més dra-
màticament adequat per provocar 
un efecte així: un nuvi a punt de ca-
sar-se s’adona que li falta una cami-
sa, el padrí li deixa la seva i el casa-
ment va bé, amb el detall que el pa-
drí s’ha de posar un polo d’un color 

que a la núvia li sembla vulgar. És 
un conte que deixa un regust poc 
perdurable, no construeix una 
veritat literària ni proporciona 
cap moment de revelació. Això 
s’agreuja si, a més, hi ha poc tre-
ball d’estil: sovint topem amb ex-
pressions una mica gastades, que 
llegim als diaris o que sentim a la 
ràdio, i tenim l’estranya sensació 
de no escoltar una veu personal. 
Sí que hi ha moments de vivaci-
tat: diàlegs en què els personat-
ges es fan vius, com el del fabri-
cant de sabates i la seva antiga xi-
cota, o atmosferes ben creades, 
com la de la irrupció en un pis 
d’un pare venjatiu. Però s’ha de 
mantenir la versemblança a rat-
lla: ¿segur que una dona de fer 
feines entra a netejar un dissabte 
abans de les set del matí? A vega-
des sembla que l’autora col·loqui 
coses allà i quan li convenen, i no 
quan la lògica dramàtica hi con-
vidaria: cau un sobre que el marit 
amagava darrere d’un rellotge de 
cucut, la dona el recull i se’l guar-
da a la butxaca “sense pensar-hi 
gaire”. ¿El primer que faria no se-
ria examinar-lo? Són detalls, pe-
rò els contes han de ser maquinà-
ries perfectes. 

Tot això no seria tan greu si 
aquest recull no hagués guanyat 
un premi literari notable, un dels 
que es reparteixen durant la Nit 
de Santa Llúcia organitzada per 
Òmnium Cultural, l’exaltada 
“Festa de les Lletres Catalanes”. 
El premi es diu Mercè Rodoreda, 
i això fa encongir el cor, perquè 
l’any 1960 un jurat ple d’insignes 
curts de vista (amb l’excepció 
d’en Joan Fuster) va decidir, oh 
misteri, que La plaça del Diamant 
no mereixia el premi Sant Jordi. 
A l’epistolari entre Mercè Rodo-
reda i Joan Sales n’hi ha força re-
ferències: l’editor i l’escriptora, 
resignats, es referien als premis 
com a “coliflors”. Tots ens podem 
equivocar, només faltaria, però si 
de debò és impossible deixar un 
premi desert, la humil petició 
que fem des d’aquí és que, si més 
no, passin a anomenar-lo “Premi 
de Coliflors Breus”, en honor a 
aquesta planta que neix, com to-
tes, arran de terra.✒
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Els ulls blaus de l’as-
sassí del seu pare 

encara se li apareixen en 
malsons al Timmy. A la 
seva mare el que més li 
preocupa és la sentència 
de l’assassí: ella serà la 
següent, i després mori-
rà el Timmy. L’art del 
suspens torna de la mà 
de Clark, que convida el 
lector a viure una espiral 
d’assassinats no resolts.

Assassinat 
en directe 
M. HIGGINS CLARK 
Edicions 62
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Islàndia es converteix 
en un Triangle de les 

Bermudes nòrdic amb 
múltiples desaparicions. 
L’inspector Sveinsson 
investiga extraoficial-
ment un suïcidi a l’illa 
amb un dels índexs de 
criminalitat i corrupció 
més baixos del món. In-
dridasson torna a qüesti-
onar, a través del gènere 
negre, la vida i la seva fi.
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