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UNA CARtA

Professor Francesco Ardolino 
Revista Haidé. Estudis maragallians.
Barcelona

Professor,

Li escric aquesta carta després d’haver llegit el seu apassionant article «Maragall a Itàlia al voltant de 
1947: un díptic per a Montale i Pasolini», publicat en el número 1 de la revista Haidé. Estudis maraga-
llians (2012).

Sol passar que, quan els mitjans de comunicació es fan ressò d'algun esdeveniment cultural important, 
et revenen moments i estudis del passat. Aquests dies toca parlar de Pasolini: al CCCB podem veure 
una gran exposició, Roma Pasolini, i a la Filmoteca de Catalunya podem tornar a veure la seva filmo-
grafia quasi completa. Pasolini, doncs, ha tornat a Barcelona aquest 2013 i això ha engegat una sèrie 
d’automatismes.

Anys enrere, tan enrere com el 1998, vaig realitzar un documental molt personal –com ho són gairebé 
totes les meves pel·lícules– sobre Pier Paolo Pasolini, en italià, amb el rossellinià títol de Pasolini, un 
viaggio in Italia. La meva passió per Pasolini venia de lluny; però no pas pel cineasta, com hom podria 
esperar d’un altre cineasta, sinó més aviat per l'intel·lectual i, només en segon terme, pel poeta. Con-
cretament, aquest interès venia de quan vaig viure a Roma –1990 i 1991; no pas 12 anys, com deia El 
País el dijous dia 16 de maig de 2013 en el «Quadern»–  i sovintejava el Fondo Pasolini de la piazza 
Cavour. Fou llavors quan, a partir d’un munt de visites, vaig intimar amb Laura Betti –si és que hom pot 
emprar aquest agosarat i presumptuós verb amb una dona de tracte tan difícil, distant, i alhora, de tal 
magnetisme–, i la vaig entrevistar llargament per a la meva pel·lícula el 1998.

Quatre anys després del rodatge d’aquell documental, el novembre de 2002, vaig telefonar al Fondo 
Pasolini –ara a la nova seu de la Via Donizetti– per si tenien el número 3 del Quaderno Romanzo, del 
qual vostè parla a bastament en el seu article a Haidé i que jo coneixia des de feia anys per la citació 
que en fa Nico Naldini, cosí i biògraf de Pasolini. Fou Massimo Fusillo –l’anterior secretari, Giuseppe 
Lafrate, es veu que havia estat acomiadat– qui em va dir que hi havia molt desordre en l'arxiu pel canvi 
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de seu, que no tenien massa pressupost i que hi havia centenars de carpetes per classificar. Llavors, 
sense beques ni ajuts institucionals, vaig anar uns dies a Roma i vaig submergir-me en l'arxiu del Fondo 
Pasolini. 

Al final del segon dia de gratíssima cerca, el 21 de novembre de 2002, va sortir el Quaderno Romanzo i 
una sèrie de notes manuscrites que l’acompanyaven; segurament, vaig pensar, del propi Pier Paolo Pa-
solini. En aquell moment de joia em vaig sentir com Richard Burton descobrint les cobejades fonts del 
Nil... Eureka! Des de l'hotel vaig telefonar a l'Agustí Fancelli –llavors director del «Quadern», suplement 
cultural en català d'El País–, li vaig explicar la troballa en ple any Verdaguer, i ell em va donar via lliure 
per a escriure un bon reportatge de tres pàgines que es titulà «Verdaguer, Pasolini i altres dimonis». 
Coses de la premsa: el meu títol proposat era molt més acadèmic i avorrit.

La veritat és que aquell article del 5 de desembre de 2002 fou molt comentat perquè es parlava de la de-
fensa que Pasolini féu el 1947 de la llengua catalana, de la seva relació amb en Carles Cardó, del Fio-
re i del desaparegut i retrobat Quaderno Romanzo. Abans d’aquell viatge a Roma, jo mai no havia vist 
ni tocat, ni tan sols fotocopiat, el famós Fiore. Fins i tot l’havia buscat en diferents arxius de Barcelona 
(UB, BNC, UAB, AHB, etc...) per si n'hi havia un exemplar; però no el vaig saber trobar llavors. Per això 
me’n vaig anar a Roma...

La història, però, continuava viva. Arran del meu article en El País, es posà en contacte amb mi el se-
nyor Anton Dilla i Pena, que ha dedicat mitja vida a l’estudi d’en Carles Cardó. M’escriví, entusiasmat 
per la meva troballa, i m’explicà l’homenatge a Cardó que preparaven a Valls el 2008, tot coincidint amb 
el 50è aniversari de la seva mort. I jo, és clar!, content que la cerca continués, com la vida mateixa, li 
vaig enviar una fotocòpia completa de tot el número 3 del Quaderno Romanzo. Fou ell, el senyor Di-
lla, qui m’informà de l’article, potser fundacional d’aquesta cerca, que Terenci Moix signà a Destino el 
setembre de 1970; jo no en sabia res. I fou ell qui m’informà dels treballs d’un altre gran estudiós d’en 
Cardó, Lluís Maria Moncunill i Cirac, qui, anys més tard, presentà el llibre A l’entorn de Carles Cardó 
(Valls, Cossetània Edicions, 2008) on, òbviament, informa sobre aquesta relació Cardó/Pasolini i, cosa 
que li agraeixo, cita en la bibliografia consultada el meu articlet i la meva troballa.

Exposició homenatge a Carles Cardó en el 50è aniversari de la seva mort. Valls,  
novembre del 2008. Fotografia: Anton M. Dilla



Avançant-me una mica en aquest relat cronològic, li he de dir que, després de la nostra conversa, el 
senyor Dilla es posà en contacte amb l’hereva universal de Pasolini −sa cosina Graziella Chiarcossi− i 
aquesta, molt generosament, li envià un exemplar original del famós Quaderno Romanzo 3 que s’exhibí 
a Valls el 2008 en l’exposició, al costat d’altres joies: per exemple, la primera edició en francès del llibre 
Histoire spirituelle des Espagnes d'en Cardó, amb la dedicatòria manuscrita a Pier Paolo Pasolini per 
part de l'autor; i, també, una còpia d'una carta de Pasolini a Leonardo Sciascia –obtinguda de l'arxiu de 
la Fundació Sciascia– en la qual li parla del Quaderno Romanzo núm. 3 i d’en Cardó.

La veta d’aquesta cerca, però, continuava paral·lelament en el món universitari. Gràcies al seu esplèn-
did article a Haidé, molts anys després, el 2013, he sabut que es publicaren altres textos que parlaven 
del que jo havia comentat en aquell apressat reportatge. Malauradament, en cap d'ells es feia referèn-
cia a la meva font, per escadussera i genèrica que fos. Quan em vaig llicenciar en Història per la UB una 
cosa em quedà clara: que sempre que fes un treball, havia de citar les fonts que havia consultat, per 
minses i poc importants que fossin. La vida, diguin el que diguin capellans i beates, no és altra cosa que 
una cursa de relleus: uns ens passem el relleu als altres. I així, amb relleus i adaptació, mirem d'avan-
çar. Al meu entendre, aquesta cerca del Fiore no és altra cosa que la constatació d'aquest procés.
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Quaderno Romanzo, a l'exposició homenatge a Carles Cardó en el 50è aniversari de la seva mort. Valls, novembre del 2008. 
Fotografia: Anton M. Dilla
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Per què li explico tot això?, deu pensar vostè. A què treu cap tot aquest seguiment d’un quadernet, gai-
rebé de novel·la negra, que li explico...? L’atzar va voler que dies enrere em baixés de la xarxa el primer 
número de Haidé on hi vaig trobar el seu excel·lent treball. Vet aquí, vaig pensar: el millor dels relleus. 
Ja sé que vostè no en sabia res del meu articlet. Ja ho sé. Però segurament en Jordi Corominas i tal 
vegada en Laureano Núñez sí que el devien conèixer i, amb intenció si més no dubtosa, van prendre 
bona nota del meu article en El País, però van oblidar citar l'agent provocador dels seus respectius 
treballs; sobretot el senyor Corominas, que tingué tota la barra de reconstruir el meu text en la revista 
Serra d’Or (núm. 551, novembre de 2005, p. 36-37) guardant-se per a ell solet les medalles... Sense 
comentaris. La vida també és plena d’ingrats.

 
Vet aquí l’objecte d’aquesta carta personal que goso enviar-li: constatar que gairebé mai ningú no és 
el primer en res; sempre hi ha algú que, abans que tu, s’ha interessat en l’objecte del teu estudi. La 
humilitat a l’hora d’escriure és, doncs, bàsica, fonamental, perquè la cursa és molt llarga i nosaltres 
només en fem un tram petit, tal vegada insignificant. Li agraeixo molt que m’hagi fet saber d’aquesta 
part fosca d’un parell de tinyetes i, per damunt de tot, li agraeixo molt tot el que he après llegint el seu 
excel·lent article i, paral·lelament, saber de tres estudioses –Saludes, Gavagnin, Briguglia, potser entre 
d’altres– que també s’han interessat per la relació entre Carles Cardó i Pier Paolo Pasolini en el bell mig 
del segle XX. La cerca, doncs, continua.

Ben cordialment,

Xavier Juncosa

Barcelona

Post-Scriptum: Li envio algunes fotografies que em féu arribar el senyor Dilla sobre l’exposició que, el 
2008, la ciutat de Valls dedicà al seu insigne fill, Carles Cardó. Hi podrà veure, si s’hi fixa bé, els petits 
tresors que li comentava.
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