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Pasolini amb Giorgio Bassani a Val Gardena el 1955

SP

A mitjans dels anys seixanta, amb Alberto Moravia i Michelangelo Antonioni
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En les seues
novel·les,
films, dibuixos,
guions, teatre,
assajos i poesia
conviuen
la passió
i el drama

A
l’alba del 2 de no-
vembre d’ara fa 25
anys, prop d’Òstia, es
va trobar el cos sense
vida de Pier Paolo

Pasolini. Havia estat assassinat
brutalment per un ragazzo di
vita: un tal Giuseppe Pelosi,
prostitut de 17 anys. L’ombra
d’un delicte polític s’escampa
al carrer, en grafits als murs
de les ciutats, i també està en
boca d’amics, intel·lectuals,
periodistes i polítics de tot
Itàlia. El poeta de La religione
del mio tempo i Trasumanar e or-
ganizzar, el narrador d’Una vita
violenta, el director de Mamma
Roma i Il vangelo secondo Matteo,
un creador polèmic i contra-
dictori, semblava que havia
acabat la pròpia existència
com una pàgina o una seqüèn-
cia de la seua obra. Proves,
contraproves, diverses sentèn-
cies... Tanmateix, en els pro-
cessos que s’han celebrat fins
avui no s’han aclarit els mo-
tius del crim i queden molts
caps per lligar.

Oriana Fallaci publicà una
carta el 14 de novembre de
l’any 1975 a l’amic mort, en la
qual, d’una manera descarna-
da, el critica i el plora alhora.
Ens pot ajudar a entendre les
difícils relacions d’aquest
controvertit artista. En citem
algun fragment: “[...] Tu escri-
vint insultaves, feries directa-
ment en el cor. I jo no t’insul-
te, tot dient-te que no ha estat
aquest xicot de disset anys qui
t’ha assassinat, perquè has es-
tat tu qui s’ha suïcidat ser-
vint-te d’ell. Jo no et feresc di-
ent-te que invocaves la mort
com altres invoquen Déu, que
desitjaves trobar el teu assassí,
com altres busquen el Paradís.

”Eres tan religiós, que et
presentaves a tu mateix com
a ateu. Tenies la necessitat de
l’absolut, que t’obsedies amb
la paraula humanitat. Només
amb la mort vas poder des-
prendre’t de la teua angoixa i
apagar la teua set de llibertat.
I no és cert que detestaves la
violència; amb el cervell la
condemnaves, però amb l’à-
nima la invocaves, com a únic
mitjà per complaure i casti-
gar el dimoni que tenies
dins”.

ELS INICIS DE PASOLINI
Els inicis de Pasolini estan en-
voltats per un cert esperit con-
tadino i la llengua del seu en-
torn és el friülès que parla la
seua mare. El pare, un oficial
militar, obligarà la família a
constants trasllats segons on
es trobe destinada la guarni-
ció. Els indrets, però, que
marcaran la vida i la seua
creació són el Friül –tema
permanent dels primers es-
crits poètics, començant per
Poesie a Casarsa (1942)–, Bolo-
nya, ciutat dels estudis secun-
daris i la universitat, a banda
de la coneixença de grans
amics i alguns descobriments
fonamentals com ara Rim-
baud i Shakespeare, i Roma,
que serà l’àmbit de la madu-
resa i la plenitud.

L’etapa friülesa és ben rica
des de tots els punts de vista,
encara que, segons sembla,

una part de la crítica no li ha
fet el cas que es mereix. L’any
1945 Pasolini i un grup de jo-
ves universitaris funden l’A-
cademiuta de Lenga Furlana,
un centre d’estudis filològics
sobre la llengua i la cultura
friülesa. Pasolini tradueix a la
llengua materna, entre d’al-
tres, Juan Ramón Jiménez,
Verlaine, Eliot i Valéry i en els
quaderns Stroligut de ca’ da l’a-
ga té una presència literària
contínua i molt important.
L’obra poètica en friülès, es-
crita entre 1941 i 1953, la trau
a la llum sota el títol de La
meglio gioventú.

Aquesta etapa acaba
quan l’hivern del 1949
ha de fugir amb la
mare a Roma com a
conseqüència d’una
denúncia de corrup-
ció de menors feta al
diari de la democràcia
cristiana tot intentant
demostrar la corrup-
ció dels comunistes.
Hem de matisar que
això s’esdevé la vigília
de les eleccions.
Aquests primers anys
a la capital italiana
són els més durs, al-
menys des d’un punt
de vista material: “[...]
Després vam haver de
canviar-nos a una al-
tra casa a Rebibbia, al
costat de la presó, que
costava tretze mil lires
al mes i que pràctica-
ment no tenia sostre.
Durant dos anys llargs
vaig ser un desocupat,
com tants d’altres,
l’única esperança era
tenir el valor de suïcidar-me”.
El contacte amb la borgata ro-
mana no solament significarà
un camp temàtic i d’experi-
mentació, sinó també la inves-
tigació sobre el fet social. Els
fruits literaris amb aquest mo-
tiu temàtic són constants. En
primer lloc, la novel·la Ragazzi
di vita (1955), que obtingué el
premi Colombi-Guidotti, va te-

nir un gran èxit de públic i un
judici negatiu per part de la
cultura oficial del PCI. Copsen
la cruesa de l’argument i la
recreació del llenguatge del
subproletariat. La següent no-
vel·la ja és de l’any 1959, Una
vita violenta, on s’aprofundeix
en la introspecció dels perso-
natges del lumpen urbà i tam-
bé en el seu argot. De nou se li

fa un procés en què l’acusen
d’obscenitat. La societat hipò-
crita no perdona aquells que
destapen la realitat que no els
agrada.

Pier Paolo Pasolini és un dels
més importants creadors itali-
ans del segle XX, tant per les
seues novel·les, films, dibuixos,
guions, teatre i assajos, com
per l’obra poètica, on conviuen
la passió i el drama, el marxis-
me i l’espiritualitat cristiana,
la devoció per l’alta cultura i
pel subproletariat. L’antítesi i
la contradicció són la columna
vertebral que agrupa la seua
singular obra artística. Els pri-
mers passos van ser sota la in-
fluència de Carducci, Pascoli
(recordem que es graduà amb
una tesi sobre aquest autor) i
D’Annunzio, però, a més a
més, la seua cultura poètica va
de la mà del simbolisme (ja
hem comentat les traduccions
que féu de T.S. Eliot, J.R. Jimé-
nez i Rimbaud).

DRAMA CLAMORÓS I AMARG
Barberi-Squarott, un dels estu-
diosos de la seua obra, apunta:
“En la poesia de Pasolini se ce-
lebra el drama clamorós i
amarg que en diversa mesura
ens incumbeix a tots, entre la
insuprimible duració d’un
gust, d’una educació, d’una
concepció de la vida lligada a
la desesperació, a l’aridesa, a
l’irracional i la tensió cap a un
món nou d’estructura i raó”. Els
que hagen no solament llegit
Pasolini sinó vist l’obra cine-
matogràfica, és del tot evident
la influència de Gramsci, amb
algun empelt hermètic en el
tronc de l’ideologisme marxis-
ta. Cerca la revalorització del
fet creatiu popular com a ex-
pressió d’una realitat concreta.

Crec que allà on s’aparta de
qualsevol mimesi artificiosa és
on el poeta obté els resultats
més notables.

La seua poesia es transforma
i passa d’una gran càrrega
sensorial de les imatges a l’a-
dopció en algun moment del
tercet del Dant, tot adaptant-lo
al seu tarannà, i al mateix
temps assimila un ritme tren-

cador i discursiu que cada ve-
gada s’accentuà més fins a
Trasumanar e organizzar. Un po-
eta de veu polièdrica amb un
discurs en carn viva. En Le ce-
neri di Gramsci (1957), premi
Viareggio exaequo amb A. Mon-
dadori i S. Penna, la crítica
italiana del moment comenta-
rà que Gramsci es confon amb
Pasolini o viceversa, no se sap
si Pasolini és a Gramsci, o
Gramsci a Pasolini: “L’escàndol
de contradir-me, de ser / amb
tu i contra tu; amb tu en el cor,
en la llum; contra tu en les
fosques vísceres”. En Le religione
del mio tempo (1961), que obté el
premi Chianciano, i La poesia in
forma di rosa (1964), el poeta
adopta diverses veus, on tro-
bem una elegant ironia i la
paròdia d’alguns estils. I s’ini-
cia, entre altres característi-
ques, una minuciosa radiogra-
fia del discurs i l’univers capi-
talista que l’acompanyarà fins
a la mort. I a Trasumanar e or-
ganizzar (1971) deixa ben palès
com en altres creacions, per
exemple al cinema, la profun-
crisi en els fonaments estètics i
ideològics en els quals es de-
batia. Potser per aquest motiu
és un dels seus llibres més in-
quietants, contradictoris i
durs. Comenta: “Jo no crec en
les dialèctiques ni en les con-
tradiccions sinó en les oposici-
ons pures. No pretenc trans-
criure aquí en forma poètica
l’inefable que sols la vida ens
permet viure [...] em sent cada
vegada més fascinat per l’ali-
ança exemplar que van poder
realitzar els sants més grans
com sant Pau entre la vida ac-
tiva i la vida contemplativa. I
aquesta doble cara del que és
humà, en aquesta doble aspi-
ració del que és imaginatiu per

encarnar-se i reple-
gar-se, m’esforce per
captar-ho a través d’a-
questes notes arrenca-
des de la meua vida i
de la història”.

L’escriptor pren
consciència del futur
que ens prepara el
poder i de les conse-
qüències que tindrà
en el llenguatge artís-
tic, i, en l’intent de
supressió d’aquest de
tot aquell individu
que protesta o que es
manifesta amb una
veu diferent. Així, fa
una anàlisi incisiva i
dramàtica sobre la se-
ua pròpia posició en la
societat, i la recerca
del paper de l’intel-
lectual en aquest nou
món, que no li agrada
gens, i que s’apropa
sense cap remei. Un
futur, amb rostre
d’homogeneïtzació i
destrucció de tot allò

que és especialment distint,
heterodox i humanista. Tota
l’obra, però en especial la poè-
tica, és una espècie de confes-
sió autobiogràfica en la qual
intervé el capitalisme com un
procés de deshumanització, de
destrucció de la tradició i de la
diversitat. És un crit de dolor i
de desassossec.


