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En els moments de crisi i, per tant, canvi -perqué tot continue igual, però- que vivim 
actualment és quan més es troben a faltar aquelles veus insubornables, expressió d'un 
pensament absolutament lliure, propi, intransferible. La virtut que pocs tenen -o volen tindre- 
de dir tot allò que creuen que han de dir, al cost que siga.

T aivò m s io iv  va reprocontar tota la coua vida Pior Paolo Pacolini: un autèntic heterodoii. Com 
calen hui en dia personalitats així!, en aquests moments en què els seguidors de l'ortodôxia 
més estricta es fan dir -sense tindre ni conéixer la menys mínima vergonya- heterodoxos i 
lluitadors contra coment.

Pasolini va estar sempre en contra del sistema -del Palazzo, en la seua personificació 
encertadissima del que suposen eis mécanismes del poder-, però, així mateix, el seu carnet 
del poderos PCI mai no li va pesar per a emetre qualsevol judici que poguera anar en contra 
de les directrius del partit.

En contra del sistema, en contra de l'antisistema i en contra de qualsevol mena de restricció 
do la coua llibertat que poguera convertir ce cn un altre sistema, per molt petit que fóro.
Pacolini va vouro on lee rovoltoE dol somanta vuit uno proletarie vestita amb uniforme 
colpejant uns burgesos que, al seu torn, portaven un altre uniforme com a disfressa proletària. La cultura del capitalisme anorreant la 
cultural popular en la seua bàsica expressió. Allò era la metàfora i allò era contra el que sempre lluità Pasolini des de totes les trinxeres que 
va trepitjar: la poètica, la narrativa, l'assagística, la teatral, la filmica, etc.

L'intel-lectual incòmode que no calla allò que veu. En eixe sentit, un extremista i un radical, per descomptat: l'opinió propia no és negociable. 
I això Pasolini ho va portar fins a les darreres conseqüències. Una utopia, també per descomptat, i un somni impossible, però, al mateix 
temps una Itaca a què adreçar-se. Homosexual, comunista i cristià.

Aquest llibre ressegueix l'obra d'aquest geni que va morir el 1974 a la platja d'Ostia en circumstàncies encara fosques, suposadament a 
mans d'un deis ragazzi di vita que freqüentava, però també en una època convulsa, fet que encara fa que aquest esdeveniment continue 
d'alguna manera sempre d’actualitat, per tot allò que implicava -i implica-.

Des deis inicis de la reivindicació de la seua Mengua materna, el friiilà -llavors considérât com un dialetto italià prescindible i que ara com ara 
té el reconeixement de minoria lingüística de l'estât; tota una fita en el context italià, però no cal dir que lluny de cap amenaça existencial: 
l'adjectiu prescindible mai no despareix de cap Mengua sense Palazzo en aquesta globalització mal entesa-, com a Mengua literària i el seu 
conreu poètic i lluita per la normalització -de la qual Pasolini va ser un pioner; qui es podia atrevir si no era eli a traduir-hi Safo- fins a 
l'etapa final com a director filmic de reconegut prestigi que va dur a la pantalla la seua teoria del cinema poètic amb la trilogia que compon El 
Decanterò, Els contes de Canterbury i Les mil i una nits. l amb l'epitab a tomba oberta que va suposar el film Salò, una paràbola sobre la 
violència intrinseca al feixisme amb una recreado de la República Social Italiana titella de Hitler que s'hi va establir com a darrer reducte del 
règim mussolinià.

I pel mig una de les aventures intel-lectuals més intéressants del segle XX que Luigi Martellini, especialista en l'obra de Pasolini, ha 
contextualitzat en aquest retrat. Una veu que es va oferir ais que no en tenien per a donar-li'n. El realitzador d'Acattone i d'altres histories 
deis ravals de la Roma de posguerra; fuet deis valors burgesos a Teorema i Porcile’, brillant cantador de la joia de viure malgrat totes les 
dificultáis i la poètica de la supervivènda a Uccellacci e Uccellini-, pioner a oferir una imatge humana del mite de Jesús a II Vangelo secondo 
Mateo; realitzador d'un assaig poètico-filmic sobre l'actualitat política mundial que, com més va més força pren, paradoxalment, a La rabbia; 
adaptador deis mites grecs d'Edipo re i Medea, etc. Una veu que ara es troba a faltar més que mai.

Compartir |

I Més...

Articles de Meritxell Peris

http://debatabat.cat/web/article.php?article_ID:=449&cat_ID=l 03/02/2011

http://debatabat.cat/web/article.php?article_ID:=449&cat_ID=l

