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Pier Paolo Pasolini a Roma amb la soprano Maria Callas

Pels carrers d’Itàlia
P O E S I A

S U S A N N A R A F A R T

Pier Paolo Pasolini, El plany
de l’excavadora. Traducció

i selecció de Josep Ballester
i Enric Salom. Edicions

Bromera. Alzira, 2002.

E
l pròleg de l’antolo-
gia comença referint
la mort de Pasolini:
aquella escena tan
reveladora del que

sembla ser un símbol de la
seva manera d’entendre l’e-
xistència. Les pàgines que se-
gueixen presenten l’obra del
poeta i home de cinema que
fou en el controvertit panora-
ma de la cultura italiana dels
anys setanta. El paradigma de
tot plegat és el text que l’autor
va deixar entre els seus papers
i que va escriure el 1966 des-
prés de l’experiència novaior-
quesa. Who is me. Poeta de les
cendres és un llarg poema bio-
bibliogràfic que repassa les
obsessions vitals del seu autor:
la importància de la llengua
materna, la crítica figura pa-
terna, les seves novel·les, el
sentit de la poesia, l’autobio-
grafisme i una ràbia extrema.
També s’hi expressa la defini-
ció del poeta que no és literat.
L’obsessió lírica, l’acostament
a Ginsberg i el ritme tallat de
les variacions temàtiques ens
apropen més un text molt re-
cent de Casasses, Que dormim?,
ofert des d’una perspectiva

semblant i amb la intenció
també central de definir l’a-
nimal literari. No és la dona
rebeca de Casasses la literatu-
ra mateixa? Pasolini afirmava
en el seu llarg poema
que els poemes de la se-
va etapa furlana eren
per a ell els més bells.
Potser caldria destacar
que en aquesta antolo-
gia no apareixen. El cri-
teri dels antòlegs no els
ha inclòs i els lectors no
poden conèixer la nos-
tàlgia sensual dels poe-
mes escrits des del 1941
fins al 1974. Amb tot,
l’antologia és un mani-
fest pasolinià des del
primer text: hi obser-
vem la urgent necessitat
de comunicació i la
passió del present: “Sols
l’estimar, sols el conèi-
xer / val, no l’haver esti-
mat, / no l’haver cone-
gut. És angoixant / viure
d’un amor extingit”.

Els carrers, les sole-
dats nocturnes i els
cossos per a la carn,
“fins a fer-me descobrir
/ el que en cadascú era
el món”, autobiografi-
en el pathos d’aquell
que va néixer en una
ciutat plena de pòrtics.
Aquest primer poema, i
únic, del llibre Les cendres de
Gramsci (1957), dóna títol a la
selecció de Ballester i Salom i
adquireix un valor gairebé
testamentari, reblat al final

del llibre amb Versos del testa-
ment. Veiem, doncs, la inten-
ció monolítica amb què s’ha
preparat l’antologia: oferir la
contundent personalitat de

Pasolini des d’un primer mo-
ment i tal vegada pensant en
un públic que s’hi acosta per
primera vegada. L’excavadora
és testimoni de l’avançar im-

parable cap a la destrucció,
del clam civil de Pasolini, as-
sociat a l’escriptura pròpia,
contra els ordres rancorosos
del món capitalista que aca-
ben amb l’espontaneïtat d’un
paisatge bigarrat, inclassifi-
cable i viu. Al seu voltant, els
artífexs innocents, els treba-
lladors que hissen el parrac
roig.

Ballester afirma: “L’antítesi
i la contradicció són la co-
lumna vertebral que agrupa

la seua singular obra artísti-
ca”. Així, a la consciència
martellejant de ser un petit-
burgès s’hi suma la idea que
l’artista no és mai lliure. Els

poemes de La religione del mio
tempo del 1961 participen
d’aquest oxímoron: sempre
gaudint, sempre sofrint, ens
dirà. El jo autobiografiat es-
devé el centre d’un neguit
inextingible que fa impossi-
ble la pau, assumeix literàri-
ament la caiguda dantesca i
la passió pels inferns sensori-
als. Versos que són divises
–“Per a ser poetes, cal tenir
molt de temps”– van confi-
gurant el Pasolini que se’ns

mostra en l’antologia:
l’artista que té com a
eix de tota creació la
poesia. El jo líric i errà-
tic, torturat, es mou
entre la confessió i la
història de la neurosi
romana.

“Com a poeta seré po-
eta de coses”, explica
Pasolini a Who is me. Per
això parla brutalment
del que veu i viu. A Poesia
en forma di rosa (1964), el
text pren forma de diari.
Les paraules s’arrapen
als noms dels llocs, als
objectes, als fets, l’exis-
tència dels quals pot do-
nar fe de la realitat, al-
hora que el poeta seu al
banc dels acusats. Desta-
ca per la seva violència el
poema Nova poesia en for-
ma de rosa. Finalment,
trobem una selecció que
pertany al llibre Transu-
manar e organizzar (1971).
La desolació generacio-
nal que va abatre la tra-
dició, l’escepticisme
amb la capacitat de co-
municació de la seva
poesia i l’histrionisme

del poeta apareixen en poemes
llargs. L’antologia, amb tra-
duccions força literals, acosta
una obra plena de gust fort i
aspre.

Al pit l’últim adéu
dels meus amics

A S S A I G

T E R E S A P O U S

Desideri Lombarte i Arrufat,
Epistolari (1981-1989). Edició a

cura d’Artur Quintana i
Font. Pròleg d’Eloy

Fernández Clemente.
Associació Cultural del

Matarranya. Calaceit, 2002.

“A
ndo buscando
meles e frescura /
para os meus la-
bios secos, / y eu
non sei cómo

atopo, nin por ónde, / queimores e
amarguexos”. Aquests versos
del llibre Follas novas de Rosalia
de Castro encapçalen una car-
ta escrita per Desideri Lom-
barte l’any abans de la seva
mort. Desideri Lombarte
(1937-1989) va néixer al Mas
del Molinar, terme de Pe-
na-roja de Tastavins, on va fer
de llaurador. L’any 1957 anà a
viure a Barcelona i treballà al
despatx de l’arquitecte Enri-
que Rovira Beleta. A partir del
1980, ja malalt del cor, inten-
sificà la seva activitat cultural.
Lombarte va escriure obres de
teatre i diversos poemaris: Ro-
manços de racó de foc i poemes de
vida i mort, A l’ombra de les ro-
ques del Masmut, Romanços mai
contats, Boires i borrims, la bona
vida i la mala bava i Ataüllar el

món des del Molinar (Antologia
lírica). Amb Cartes a la molinera
va guanyar el tercer premi de
la 2a convocatòria del premi
Miquel Martí i Pol de l’Ajun-
tament de Roda de Ter. També
és l’autor de la narració Me-
mòries d’una desmemoriada mula
vella, del llibre Pena-roja, una
vila a la frontera...

DES DEL 1981 FINS AL 1989
L’epistolari, a cura d’Artur
Quintana, aplega 239 cartes
escrites des de l’any 1981 al
1989 per Desideri Lombarte i
pels seus corresponsals. “De
tots eixos papers, lo dia que jo
no puga cuidar-me’n, te’n
cuidos tu, amic Artur”, escriu
Lombarte en una carta. El
gruix més important i el con-
tingut més interessant de la
correspondència el formen les
lletres escrites per Lombarte a
Quintana des de Barcelona i
per Quintana a Lombarte des

d’Espira. El llibre compta amb
un pròleg d’Eloy Fernández
Clemente, una cronologia, un
índex de corresponsals i un
índex onomàstic elaborats per
Artur Quintana. A les cartes es
constata el treball, rigorós i
constant, de Desideri Lombar-
te per defensar el català parlat
a l’est de les tres províncies
d’Aragó. La ironia i el sentit de
l’humor, la cordialitat i la
sinceritat, la impaciència i la
urgència són trets de la per-
sonalitat de Lombarte pre-
sents a les cartes, algunes ani-
mades amb dibuixos seus.
Aquesta correspondència ens
acosta el poeta, l’autor de tea-
tre, el dibuixant, l’home inte-
ressat per l’antropologia, per
la història i per la lingüística.
Lombarte escrivia per al po-
ble, amb una llengua viva,
amb expressions senzilles.
Deia: “Per a mi Vox populi, vox
Dei”. I encara que l’epistolari

guardi impressions o pensa-
ments efímers i fets de la
quotidianitat, sobretot ens
permet de conèixer les seves
recerques toponímiques, els
reculls de literatura popular
catalana del Matarranya i Me-
quinensa, la creació de la seva
obra poètica, la idiosincràsia i
la vida cultural de les terres
aragoneses catalanoparlants.

AMB UN DISC COMPACTE
L’epistolari va acompanyat
d’un disc compacte titulat Una
roella al cor. Homenatge a Desi-
deri Lombarte. Són poemes de
Lombarte musicats i interpre-
tats per Túrnez&Sesé, Los
Draps, el Duo Recapte, en Mi-
quel Blanc, la Coral de Beseit,
en Jean-Pierre Guitard, en
Fernando Mallén i en Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferre-
ries.

A través d’algunes cartes de
Lombarte, dels seus poemes i

de la música que els acompa-
nyen en aquest disc, s’intuei-
xen els udols dels llops de les
terres de la Franja de Ponent i
el vent entre les fulles dels
roures, l’ombra del Masmut i
les siluetes dels molins, l’at-
mosfera dels “paisatges hu-
mans de bruixes” i la presèn-
cia de maquis invisibles. I als
poemes, com a les cartes i als
sons trobem la passió i l’orgull
per la llengua catalana i per la
comarca del Matarranya. I per
la vida i l’amistat. En una car-
ta a Artur Quintana, l’amic
que el guià en els seus treballs,
Lombarte escriu: “Són cin-
quanta anys de sol, d’aire i
d’aigua. I d’amics, bons
amics... És potser l’hora dels
dubtes: de la transcendència o
de la fi total i absoluta. Moltes
creences se m’han desfet a les
mans i se m’han escolat entre
els dits. I tinc les mans buides,
com un paper en blanc... Avui
em trobo bé. És un dia fresc i
clar. A fora, al jardí, està tot
florit. És bo, és natural que les
plantes facin flors. Jo no sé
què faré”. I al poema Me n’aniré
–acompanyat en el disc per
una veu i una música de gui-
tarra espanyola que commo-
uen–, Desideri Lombarte ens
diu: “Poquetes coses portaré al
fardell: / un grapat de records
–els més antics–, / al pit l’úl-
tim adéu dels meus amics”.


