
Directa 560 27.12.2022 EXPRESSIONS    29

/ MARC MÉNDEZ

Vie Nuove i Tempo. La primera part d’aquestes cartes ha estat 
reunida a Las bellas banderas (Ediciones del Salmón, 2019). Tal 
com indica Salvador Cobo al pròleg d’aquesta edició, Pasolini hi 
fa més de pedagog, mestre i amic, que no pas d’erudit, poeta o 
artista consagrat. En una carta, un miner li escriu: “En la mina 
donde trabajo, de cien obreros le leen sesenta. [...] Le pido en 
nombre de todos los mineros [...] que escriba algo sobre la vi-
da que llevamos”. I Pasolini es commou. Perquè entén que les 
històries particulars i irrepetibles converteixen la doctrina en 
una ideologia rica i infinitament matisada, tal com a la pel·lícula 
L’evangeli segons sant Mateu, del 1964, els rostres de “la plebs” 
són consagrats. Així, l’excentricitat més radicalment allunya-
da del centre i més desafiant vers el poder, rau a recórrer els 
túnels subterranis fins al racó més recòndit; l’abjecció més in-
concebible, en acostar-se a aquell lleu somriure quan apareix 
del no-res; la blasfèmia més imperdonable, en representar la 
tenebra i expressar amb formes noves el dolor i la llàgrima, la 
dolçor del món. La supèrbia més insòlita i valenta, en fer-ho, 
tot plegat, malgrat el perill d’acabar sol, massacrat, incomprès.�

Més notícies 
d’un centenari
Teatre
El gruix del teatre de Pasolini fou escrit el 1966, 
gairebé d’una tacada durant la convalescència 
d’una úlcera. Experimental i atrevit, al Manifest 
per a un nou teatre explica i defensa la 
necessitat d’un teatre de la paraula, inspirat en 
els diàlegs platònics, amb el debat i les idees 
com a protagonistes, i l’acció escènica reduïda 
al mínim. Una proposta concebuda com un “ritu 
cultural” dirigit a grups avançats de la burgesia 
i a la classe treballadora. Però sembla que fou 
rebut amb poc entusiasme (“la indiferència és la 
bala de plom per a l’innovador”, deia Gramsci). 
Les obres, acompanyades pel manifest, han 
estat publicades per Punto de Vista Editores en 
castellà (les sis, inclosa Calderón, on apareix 
Barcelona), i en català per Comanegra i l’Institut 
del Teatre (Orgia i Porquera).

Novel·la 
El díptic compost per Actes impurs i Amado mio 
(traducció catalana de Joan Navarro, a Lleonard 
Muntaner Editor) trasllada a dues nouvelles 
algunes experiències autobiogràfiques de 
Pasolini, qui durant els anys quaranta va viure 
amb la seva mare a Casarsa (el Friül). Allà, amb 
vint-i-pocs anys, va fer de professor i va escriure 
dietaris intensos dedicats a l’eros gai, que no 
sempre és alegre. Hi tracta tant el goig com la 
culpa i descriu els paisatges idíl·lics amb el fons 
de la postguerra. Citant el poeta Ugo Foscolo, 
parla de la passió que “comença a assumir 
l’omnipotència del fat, i obra com si fos l’única 
divinitat de la vida”, un gran tema en la seva 
existència i obra futura.

Poesia
A l’antologia La insomne felicidad (Galaxia 
Gutenberg, 2022), Martín López-Vega tradueix 
al castellà les poesies més importants de 
Pasolini, incloses les versions completes de Le 
ceneri di Gramsci (Les cendres de Gramsci) que 
inclou “Il pianto della scavatrice” (“El crit de 
l’excavadora”), del 1957. Al pròleg, el traductor 
assenyala com la poesia va ser el “sistema 
nerviós” de la producció pasoliniana, i remet a 
Giorgio Agamben, qui assegurava que el tema 
de la llengua era “l’originari nucli incandescent” 
d’on sorgien totes les problemàtiques de l’autor. 
Així que, d’entre tots els poemes de l’antologia, 
cal celebrar especialment els escrits en frïulà de 
La meglio gioventù (La millor joventut), del 1954.


