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Deserto Rosso antonioninià, tres anys anterior
i, vistes ara una pel·lícula i l’altra, més desdibui-
xat, més ambigu i menys radical en la seva tesi
antisistema que la de Pasolini. Fa la impressió
que en aquest període tradueix al món del cine
el seu univers poètic i ideològic, i forja un codi
propi d’expressió de la realitat que, gràcies al
seu talent, no deixa de ser una realitat artísti-
ca. Les pel·lícules esmentades em semblen ex-
traordinàries en si mateixes: amb més risc for-
mal les primeres, però més acabades, més ro-
dones les posteriors.

Un cop ha establert el territori expressiu,
Pasolini entra en una etapa que potser des del
purisme ideològic o des del radicalisme revolu-
cionari pot semblar més convencional, més
acomodada als models artesanals, menys artís-
tica, però vist el conjunt apareix com una cul-
minació. En tres anys realitza el que se n’ha dit
la trilogia de la vida, amb una primera peça no-
table, Il Decameron, una certa davallada en la
segona, I Racconti di Canterbury –no s’expli-
quen certs detalls de baixa estofa, com ara l’ho-
menatge a Chaplin–, i una remuntada amb Il
fiore delle mille e una notte, que em sembla una
obra mestra del sentit de l’anticipació, de la mà-
gia del conjunt i del reconeixement.

A partir del desengany i l’escepticisme radi-
cals, Pasolini filma Salò o le 120 giornate di So-
doma, basat en l’obra de Sade, que, pel que
sembla, iniciava el que havia de ser la trilogia de
la mort. Es podria dir que de manera premoni-
tòria, però, Pasolini mor aquell mateix any as-
sassinat en circumstàncies no del tot aclarides.
Queda per a la curiositat immediata quines al-
tres dues peces haurien completat la hipotètica
trilogia, i per a especulacions més profundes
fins on hauria arribat l’infatigable qüestionador
de l’esperit. ❋

l setembre Albert Manent va
fer vuitanta anys i uns amics
que es troben a l’Ateneu Bar-
celonès van decidir que era

hora d’organitzar-li un homenatge.
Totes les coses triguen, i l’acte es va
acabar celebrant dimecres de la set-
mana passada en el petit teatre de la
docta institució del carrer de la Canu-
da. Per cert, que el teatre ha estat ob-
jecte d’una profunda remodelació. Si
abans semblava el teatret d’una casa
de nines, ara recorda una sauna fin-
landesa o més aviat una sala de la re-
pública independent d’Ikea. El fins
ara president de l’Ateneu, l’arquitecte
i republicà Oriol Bohigas, ha deixat
gran empremta a la casa durant el
seu mandat.

L’homenatge va anar molt bé. Po-
dent ser molt llarg va tenir la mida
justa. Pensin que van intervenir-hi
disset persones, sense comptar-hi el
presentador, el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, i el mateix home-
natjat. Els glossadors havien rebut
instruccions de no parlar més de tres
minuts, i encara que algun es va enfi-
lar als cinc tots es van ajustar prou a
la mesura. Fins i tot el president Pu-
jol, que també va parlar. Quan Pujol
agafa un micròfon la gent s’hi posa bé
perquè calcula que de tres quarts no
baixa. Bé, doncs es va limitar als mi-
nuts estipulats.

A
Hem de dir els noms dels oradors

perquè com que l’acte va ser impor-
tant i la figura d’Albert Manent enca-
ra ho és més, n’ha de quedar constàn-
cia. Hem de dir també els epítets amb
què cada un va definir Manent perquè
un cop aplegats defineixen i comple-
ten una figura amb tantes presta-
cions. Entre parèntesis, els epítets.
Jordi Amat (“subcomandant”), Josep
M. Cadena (“conspirador”), Antoni
Vives –que va enviar un escrit perquè
era fora– (“home d’acció”, “mestre”),
Pilar Garcia (“memorialista”, “nou-
centista”), Oriol Izquierdo (“fill de
Marià Manent”, “home de lletres”,
“erudit”, “compilador”, “retratista li-
terari”), Josep Massot (“amic”, “agita-
dor”, “cristià”, “generós”), Jaume Me-
dina (“carnerià”, “biògraf”), Josep
Murgades (“filòleg”), Vinyet Panyella
(“valent”, “guia”, “civilitzat”), Ramon
Pla Arxé (“estimulador”, “inaltera-
ble”, “poeta”, “poc vanitós”), Josep M.
Roig (“historiador”, “cronista de la re-
sistència”), Eva Serra (“catalanista”),
Josep M. Solé i Sabaté –que també va
enviar un escrit– (“fura”), Jaume
Subirana (“compromès”, “detector
de la qualitat”). Al final, i després de
recordar-nos que Manent ha preser-
vat el nom del núvols, Joan Veny li va
desitjar que es millorés dels genolls
que ara mateix el martiritzen una mi-
ca i han estat causa d’una recent in-

tervenció quirúrgica. Jordi Pujol va
agafar al vol els bons auguris per re-
cordar a Manent que amb els genolls
no es pensa i que per tant, ha de con-
tinuar treballant en favor de la “cons-
trucció del país”.

Unes intervencions de gran, gran-
díssima qualitat que demostren que
el món intel·lectual català té molta al-
çada. Vull dir que vam sortir de l’acte
molt estimulats i més optimistes de
com hi havíem entrat.

Vam saber que a Manent tothom li
telefona. Uns per saber un fet histò-
ric, uns altres per interessar-se per
una paraula que no saben trobar al
diccionari, uns altres per conspirar.
Manent, queda dit, és un gran conspi-
rador i, per tant, un home que ho sap
tot, i quan diem tot volem dir des de
les qüestions més altes a la més petita
xafarderia sobre algú o sobre alguna
cosa. ¿Als vuitanta anys i amb els ge-
nolls delicats i després d’una operació
també? També.

Li ha agradat, senyor Manent?
“Home, he superat el xàfec de floretes
i crec que ha quedat demostrat que
em defineix aquesta paraula que em
fa tant de riure: transversal”. Manent
té molt sentit de l’humor, també. Jo-
sep Murgades va acabar les seves pa-
raules amb una exhortació que podia
posar colofó a les lletanies que havíem
escoltat: ad multos annos. ❋

Lletanies per a Albert Manent

ENTRESETMANA

MANUEL CUYÀS

L’afer de Piqué i Shakira demostra que l’èxit és un concepte d’èxit. Si tro-
beu algú que el veneri comprendreu que l’èxit sovint és veneri, en el sentit
“que es transmet a través de l’acte sexual”. Però l’excitació de l’èxit ha
contaminat la nostra manera de referir-nos-hi. Darrerament, circula un
barbarisme que fa tossir: l’inexistent adjectiu exitós. Anem tan frisosos
per tastar-lo que pertot trobem gent exitosa que suplanta els triomfadors
d’abans. La contaminació del castellà, aquí, es barreja amb un ús cada
cop més estès del successful anglès, quan el català ofereix una solució
genuïna prou eficaç que, incomprensiblement, encara no figura al DIEC:
d’èxit. Una cantant d’èxit, un jugador d’èxit, una història d’èxit...

Es veu que l’èxit, en català, es manté aliè a l’encant de l’adjectivació.
Les llistes d’èxits són sempre comptables, no fos cas que ens descomp-
téssim. Això sí, existeix l’exitància, que pot semblar un audímetre (o
aplaudímetre) ideal per mesurar el ganxo d’una parella com Piqué i Sha-
kira, però que es limita a establir el “quocient entre la intensitat de la ra-
diació emesa per un element infinitament petit d’una superfície emissora
i l’àrea d’aquest element”. ❋
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