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Pasolini va ser poeta, cineasta, novel·lista, dramaturg...

O B R A P O È T I C A D ’ U N D E L S C L À S S I C S D E L S E G L E X X

El seu últim
film va tornar
a obrir la caixa
dels trons
i la porta del
clavegueram
de la societat
del seu temps

La vocació teatral ja s’anuncia
en l’experiment epicolíric de
Turcs tal Friùl, de 1944, però
publicat pòstumament en la
llengua materna l’any 1976. I
aquest verí pel teatre el reafir-
ma a partir d’una convales-
cència d’una malaltia, quan
torna a la vida normal i diu:
“Al llit he escrit sis tragèdies”.
Era veritat, en aquell mes de
malaltia havia esbossat els sis
textos que constitueixen el seu
corpus: Calderon, Pilade, Affabu-
lazione, Porcile, Orgia i Bestia da
stile. Cal comentar que el teatre
està implícit profundament en
l’obra pasoliniana, siga per la
tendència al registre del mo-
nòleg de la poesia, siga per la
possibilitat de convergència en
allò de les dues grans presèn-
cies simbòliques dels versos,
l’autenticitat del cos i la veritat
de la paraula. Les dues traduc-
cions que va fer, d’una banda
l’Oriestade, d’Èsquil i, de l’altra,
Miles gloriosus, de Plaute, tenen
certament un pes en la madu-
ració de la inspiració teatral, a
la llarga sufocada pel treball
com a director cinematogràfic.
N’hi ha prou de recordar el
deute de Pilade cap a l’Orestiade.

Pel que fa a l’obra crítica i
assagística de l’escriptor de
Bolonya, els seus orígens, al-
menys en els dos grans estudis
panoràmics dedicats a la Poesia
dialettale del Novecento (1952) i a
la Poesia populare italiana (1955),
representen l’aprofundiment
en el solc d’aquells interessos
de sociologia de la literatura
d’origen gramscià, com també
la recerca sobre l’univers dia-
lectal que acompanya cons-
tantment el jove Pasolini.
Igualment la vocació polemi-
copedagògica es manifesta en
el nostre escriptor amb la ma-
teixa precocitat que la poètica.
Com a exemple aconselle llegir
els articles que escriu en el pe-
ríode reivindicatiu per l’auto-
nomia i la cultura del Friül.
L’obra de caràcter més polèmic
i assagístic la trobem, entre
d’altres, en la recopilació d’ar-
ticles de Tempo Semanal sota el
títol d’Il caos (1979), Empirisme
eretico (1972), que conté entre
d’altres textos el seu cèlebre
poema pamflet sobre els estu-
diants, Il PCI ai giovani! La dar-
rera etapa pasoliniana està
carregada d’una intensa acti-
vitat d’intervencions i articles
aplegats en dos volums ben
interessants: Scritti corsari
(1975) i Lettere luterane (1976).
Aquests articles sempre polè-
mics van ser definits pel ma-
teix Pasolini com el “front de
les petites batalles quotidia-
nes”, en realitat, però, eren
molt més que això: una arma
provocadora de denúncia amb
penetrant ull crític d’un cor-
sari compromès.

UN TOT INDESLLIGABLE?
S’ha parlat a bastament de la
diferència entre el Pasolini ci-
neasta i l’escriptor, pensem
que la seua obra és un tot in-
deslligable, això sí, amb un
canvi de tècnica i de llenguat-
ge, segons les circumstàncies i
les pretensions del creador.
“Però la meua renúncia a es-

criure novel·la –apunta l’ar-
tista de Bolonya– i la decisió
de fer cinema no produirà el
trencament de la continuïtat.
Ho he pensat com un canvi de
tècnica, no com una dissocia-
ció”. A petició de Giorgio Bas-
sani, a partir del 1954 entra en
el món del cinema com a gui-
onista. Amb el mateix Bassani
col·labora en els guions de La
donna del fiume (1955), Il prigio-
nero della montagna (1956); fa
d’assessor amb Federico Felli-
ni en el guió de La notte di Ca-
biria (1957); també col·labora
amb diversos projectes de
guions d’Alberto Moravia,
Marco Visconti i Bernardo
Bertolucci abans de llançar-se
en solitari com a director. Al
cinema aportarà cruesa, refi-
nament, sadisme, imaginació,
tot allò que en definitiva tinga
per a ell alè vital, buscant la
defensa de la vida amb digni-
tat. La seua primera obra, Ac-
cattone (1961), ja ho deixa ben
palès amb un lirisme ben
dramàtic. Tot seguint amb un
dels seus grans leitmotivs li-

teraris i cinematogràfics com
és la marginació del subpro-
letariat, dels ragazzi de vita de
les ciutats i el món lumpen
que amaga les clavegueres de
la societat, ens presenta el se-
gon lliurament fílmic, Mamma
Roma (1962). Anna Magnani,
amb el paper protagonista, es
menja la pantalla amb la seua
força característica que ja
l’havia convertida en la imat-
ge èpica de la Itàlia de la
postguerra. Encara que el film
presenta alguns daltabaixos,
va entrar dins de l’espiral de
processos i denúncies de tot el
que realitzava Pasolini. Al
Festival de Venècia provocà
controvèrsies i el rebuig de
l’staff que el convertí, ben
aviat, en un esdeveniment
polític i de l’anomenat art de-
núncia.

EL FILM MÉS AMBICIÓS
A banda d’altres realitzacions,
l’any 1964 estrena un dels
films més ambiciosos i també,
és clar, més discutits, Il vangelo
secondo Mateo. Amb una con-
cepció totalment marxista de
Crist, tanmateix no li nega la
capacitat de fer miracles, on
conviuen el marxisme i l’espi-
ritualitat. Això va ferir sensi-
bilitats en tot l’espectre polí-
tic. A Uccellacci e uccellini (1965)
deixa ben palesa la seua saga-
citat i l’enginy, i també es pot
percebre una crisi de fe en les
seues creences més profundes.

Trobem tot un canvi de
perspectiva en la que s’ha
anomenat Trilogia della vita: Il
Decamerone (1971), I raconti di
Canterbury (1972) i Il fiore delle
mille e una notte (1974), on
sembla que hi ha una petita

llum per a l’esperança. Podem
remarcar la fina ironia, el
tractament dels personatges
que són prototipus del carrer i
el paisatge en totes tres pel·lí-
cules, sobretot en la darrera,
realitzada a Etiòpia, Eritrea i
Iemen, on l’espai es conver-
teix en el factor més sensual i
dinàmic. Tanmateix, això so-
lament representa un miratge
al desert, ja que vint dies des-
prés de trobar el cadàver de
Pasolini, es presentava en el
primer Festival Cinematogrà-
fic Internacional de París el
que s’ha anomenat el seu tes-
tament cinematogràfic: Salo o
le 120 giornate di sodoma, el
darrer film pasolinià. Tornava
a obrir la caixa dels trons i la
porta del clavegueram de la
societat del seu temps. I, d’una
manera més dolorosa, quan es
coneix una confessió de Paso-
lini en la qual abjurava de la
Trilogia della vita. En les últi-
mes paraules d’aquest escrit
diu: “Per tant, jo m’estic
adaptant a la degradació i es-
tic acceptant el fet més inac-
ceptable. Maniobre per resis-
tència la meua vida, estic
oblidant com eren abans les
coses. Em debat –a poc a poc–
sense cap alternativa en el
present. Readapte la meua
fermesa a una millor legalitat
(a un nou Saló?)”.

PROVOCACIÓ I SIMBOLISME
El director americà de la ficció
de l’esquetx Rogopag en l’epi-
sodi La ricotta, encarnat pel ci-
neasta Orson Welles, en un
moment determinat de l’epi-
sodi dirà: “Morir era la seua
única manera de fer la revo-
lució”, no és el cas de Pasolini,
però tant la seua vida com la
seua mort va tenir molt de
provocació, de simbolisme i
de denúncia. Com compro-
vem en les paraules de pre-
sentació que escriu al seu lli-
bre La divina Mimesis (1975):
“Done a la impremta avui
aquestes pàgines com un do-
cument, però també per a fo-
tre els meus enemics: en efec-
te, oferint-los una raó més per
a menysprear-me, els oferesc
una raó més per anar-se’n a
l’infern”.

Aquestes traduccions ja fa
anys que ronden pels calaixos
plens de papers, qui em co-
neix, sap de la meua estima
per l’artista Pier Paolo Pasoli-
ni. Durant anys he anat rea-
litzant diferents lectures d’a-
quests textos i d’altres del
controvertit intel·lectual que
m’han interessat des de molts
punts de vista. Sempre paga la
pena retornar al contradictori
i incisiu escriptor de Bolonya.
Amb l’amic Enric Salom ens
hem repartit la feina d’un
projecte encoratjador, que
durava, però, massa anys. I
l’empenta final l’ha donada
l’editor, tot intentant que
aquest tast de la lírica de Pa-
solini aparegués al voltant del
25è aniversari de la seua mort
i ara que la casa editora cele-
bra els seus primers quinze
anys de trajectòria. Quina mi-
llor manera, sinó? Un clar ho-
menatge a la literatura corsà-
ria i dissident.

L ’ A P A R A D O R

Primers textos de la llengua, a
cura de Josep Moran i Joan

Anton Rabella. Proa.

Barcelona, 2001.

P rimer número de la nova
col·lecció Clàssics Catalans.
En aquest cas trobem, de

la mà dels filòlegs Moran i
Rabella, una explicació actua-
litzada del naixement de la
llengua catalana i del seu
procés posterior d’aplicació a
l’escriptura.

Henry David Thoreau,
Walden o la vida en los bosques.
Los Libros de la Frontera.

Barcelona, 2002.

R eedició d’aquest diari
informal d’un home que
es refugia en la natura.

Aquest clàssic de la literatura
és el llibre més conegut del
nord-americà H.D. Thoreau,
pare espiritual dels antisiste-
ma. La seva experiència va te-
nir lloc del 1845 al 1847.

Miquel Batllori, Història i mite
de la intervenció dels jesuïtes en la
independència d’hispanoamèrica:

Juan Pablo Viscardo.
3i4. València, 2001.

J uan Pablo Viscardo, l’eix
d’aquest volum monogrà-
fic, és un bon exponent de

les relacions dels jesuïtes amb
els processos d’independència
iberoamericans. Batllori en tra-
ça la biografia i estudia la difu-
sió de la cèlebre Lettre.


