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Per a l’Àngels. Sense tu, com?
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Agraïments. 
 

Aquesta tesi no s’hagués redactat mai sense la confiança que m’ha demostrat al llarg de 

vint anys el meu director, el Dr. Antonio Monegal. Les seves classes sobre literatura i 

imatge en el precursor doctorat de Literatura Comparada del bienni 1995-1997 del 

Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra  bateguen darrera de moltes 

de  les planes d’aquest text. Sé que hi ha idees en aquesta tesi que no comparteix, però 

mai ha deixat que la seva perspectiva ofegués la meva. Tenir-lo d’interlocutor ha estat 

per a mi un exemple de probitat intel·lectual i de càlid acompanyament en els difícils 

moments que hi ha en tot treball com aquest. El meu deute amb ell quedarà sempre 

sense saldar-se del tot. Aquesta és una de les penyores de tot bon mestratge. 

 

Els deutes contrets en els anys universitaris acostumen a ser més ambivalents. Alguns 

punts de vista que defenso a Pasolini en context provenen de la trobada —i la 

conversa— amb alguns professors de llavors. Josep Fontana em va descobrir Walter 

Benjamin i Lev Gumílev. Vicente Lull em va portar cap a l’obra d’Edward P. 

Thompson i em va ajudar a aprendre en anys difícils per aquest aprenentatge el valor de 

la humilitat en el treball intel·lectual. Jordi Estévez  va mostrar una gran paciència i 

amistat en acceptar  els meus interessos ben perifèrics al seus com a prehistoriador. 

Treballar amb el seu equip de paleolitistes en un llunyà estiu de 1986 em va permetre 

aprendre a entendre i practicar l’anàlisi històrica  materialista de les societats humanes. 

Això m’ha ajudat a intentar defugir els idealismes en què incorre certa història de les 

idees. 

 

Un exemple de l’ambivalència que he comentat la vaig experimentar treballant amb 

Miquel Barceló, però reconec sense recança que  amb ell vaig aprendre a pensar la 

“història dels pobles sense història”, a bastir defenses analítiques contra la pretensió 

europea d’antropologitzar-los, a reflexionar críticament sobre la “passió genocida” 

d’Europa. Un altre tipus d’aprenentatge, més raonable, el vaig fer a les classes de 

Verena Stolke. Les reflexions sobre Hobbes, Rousseau i les utopies retrospectives 

d’aquestes pàgines provenen d’elles. També li dec haver-me posat insistentment sobre 

la pista de l’epíleg de Thompson a la segona edició del seu William Morris.  

 

Als cursos de doctorat de  la Pompeu Fabra vaig trobar uns professors que em van 

retornar l’interès per la recerca acadèmica. Al text de la tesi crec que deixo clar 

l’agraïment cap a Claudio Guillén. Els seus comentaris a un treball meu sobre Tarkovski 

representen sens dubte la lectura més atenta, més acollidora i més crítica que m’han fet 

mai. No haver-l’hi pogut dir en persona abans que morís és una recança que 

m’acompanya.  

 

Entre els meus companys de generació he trobat  interlocutors decisius pels temes que 

tracta aquesta tesi. És un deure reconèixer que Arnau Pons em va fer entendre la 

cal·ligrafia cinematogràfica de Pasolini.  A ell també li dec la descoberta i la coneixença 

de Jean Bollack, l’obra del qual il·lumina els meus comentaris sobre els poemes de 

Pasolini. He tingut la sort de poder compartir reflexions amb gent que ja era  molt activa 

culturalment i políticament als anys seixanta i setanta, i en concret amb Julià de Jòdar he 

tingut la possibilitat de descobrir moltes coses a les nostres trobades. Aquest treball es 

beneficia de la seva explicació del que va ser el moviment de  l’Autonomia Obrera  —i 

les seves organitzacions, Potere Operaio i Lotta Continua—, a la Itàlia dels anys setanta 
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i de les seves influències a Catalunya. Així he pogut entendre millor els darrers articles 

de Pasolini.   
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Resum. 
 
Pier Paolo Pasolini va conceptualitzar en la seva obra els processos destructors del 

capitalisme posterior a la segona guerra mundial. La seva narrativa els enfoca des de la 

perspectiva dels grups socials dels suburbis degradats: una massa de desposseïts que van 

crear una cultura híbrida entre el substrat camperol i les respostes morals (inacceptables 

per les convencions de l’època) a les pressions d’una vida urbana als marges socials de 

la perifèria. El seu cinema explora la necessitat de reformular els mites humanístics per 

a fer front a la desertització espiritual i cultural a què ens condemna el consumisme del 

darrer capitalisme. La seva poesia narra els estralls personals que comporta 

l’enfrontament contra aquests processos de destrucció i contra les convencions socials. 

D’una radical originalitat, l’obra de Pasolini s’inscriu però a l’interior de la tradició de 

pensament crític del marxisme romàntic. El nostre treball pretén seguir el diàleg de 

Pasolini amb aquesta tradició i contextualitzar l’originalitat de la seva obra dins 

d’alguns dels corrents crítics que als anys seixanta, des de les ciències socials, 

qüestionaven la conversió del món en una pura mercaderia. 

 
 

 
Abstract. 
 
Through his work, Pier Paolo Pasolini conceptualized the destructive processes of post-

Second World War capitalism. His narrative focuses on the processes from the 

perspective of social groups from dilapidated suburbs: a mass of dispossessed people 

who created a hybrid culture between the peasant substrata and the moral responses 

(unacceptable according to the conventions of the period) to the pressure of urban life 

lived on the outskirts of society. His cinematic work explores the necessity of reforming 

humanist myths in order to combat the spiritual and cultural desertion that condemns us 

to the consumerism of contemporary capitalism. His poetry speaks of the personal 

havoc that leads to clashes against these destructive processes and against social 

conventions. Coming from a radical originality, Pasolini’s work, however, falls within 

the Romantic Marxist tradition of critical thought. Our study aims to follow Pasolini’s 

dialogue/relationship with this tradition and to bring context to the originality of his 

work within some of the critical trends of the 1960s that, from a social Science point of 

view, questioned the transformation of the world into a purely commercial entity. 
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Prefaci  
 
But just as humanity was said to be reaching the summit of its development, a feeling emerged in the 

collective consciousnesses of philosophers, crítics, poets, and theologians. Something was being lost, 

forgotten. The  exceeding depht of humanity was being overrun by the fiend of mindless material 

consumption, and the  mysterious truths and hopes of humanity and history were being sold out to the 

markets: the new logic of this new worl order was a crass conspicuous logic of the noveau riche (DAVIS, 

4). 

 

Escrites al 2009 aquestes paraules les hauria pogut signar Pier Paolo Pasolini (1922-

1975)  fa més de quaranta anys. Procedeixen de la introducció de l’editor a un debat 

entre el filòsof Slavoj Žižek i el teòleg John Milbank recollit en un llibre titulat The 

Monstruosity of Christ. Paradox or dialectic? Mot per mot el vocabulari d’aquest títol 

és pasolinià: el monstre o la monstruositat, la paradoxa o la dialèctica, Crist i l’actualitat 

del seu missatge. De fet, Pasolini va ser un dels primers en formular aquest sentiment 

que emergia en la «consciència col·lectiva» ―vulgui dir el que vulgui dir «col·lectiva» 

aquí― dels filòsofs, dels poetes, dels crítics i dels teòlegs. Cinema, poesia,  — aquí en 

el sentit més lat de la paraula—, teologia, crítica cultural, van ser alguns dels camps en 

què Pasolini va expressar-se i va crear el seu món. En alguns casos,  a aquestes 

disciplines Pasolini arriba ben entrada en la seva maduresa, ja que no van ser des del 

principi temàtiques del nostre autor. Com explicaré més endavant hi ha uns talls 

profunds, biogràfics i artístics, que marquen una cesura en la seva obra. Comparar les 

produccions a una banda i una altra d’aquesta cesura no és l’objectiu d’aquesta tesi; en 

canvi, pensar la naturalesa del tall i les seves implicacions sí que ho és.  

 

Parlar de Pasolini el 2016 es fer-ho colgat d’un allau bibliogràfic ingovernable. El seu 

comentari ha arribat a la pràctica exhaustivitat. Al començament em vaig proposar 

resseguir els debats sobre la relació entre el cos i el sagrat i llegir l’obra del director de 

Mamma Roma sota aquesta llum
1
. El projecte d’investigació que vaig presentar el 1996 

al final del cursos de doctorat va ser una introducció a aquesta problemàtica. Però la 

meva aproximació a aquesta temàtica va coincidir amb l’aparició de tota una sèrie de 

llibres sobre uns problemes molt similars que em van semblar que tancaven la discussió, 

o en tot cas em van fer veure que no podria anar més enllà d’aquesta compilació que he 

comentat abans. Per aquells anys, Sam Rohdie publicava una lectura renovadora de 

l’obra del director de La ricotta  que, centrant-se en les estratègies narratològiques i 

discursives de l’autor, formulava de manera conclusiva la línia de recerca que jo havia 

començat. Deia Rohdie: 

 
Pasolini va imaginar un primitivisme romàntic que va ser menys real que mític. Va aprofitar-se 

de certes realitats i les va transformar en mite, és a dir en poesia:  el pobre, el rural, el Tercer 

Món, el prehistòric. Va mitificar no mitjançant la representació d’aquests altres en els seus 

propis termes, dintre del seu llenguatge, sinó imitant-los amb els seus propis conceptes [de 

Pasolini]. La seva poesia  va ser una poesia mimètica (“Divina mimesi”). La seva escriptura va 

ser simultàniament l’escriptura de “l’altre” i la seva pròpia escriptura a partir de la 

imitació/invenció (ROHDIE, IX).  

 

                                                 
1
 Pel que fa a la síntesis entre cos i sagrat és important el llibre de FERNANDO GONZÁLEZ, El tiempo de lo 

sagrado en Pasolini, Salamanca, Ediciones  Universidad de Salamaca, 1997. 
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Continua semblant-me una tesi persuasiva. La decisió de reformular la temàtica del que 

ha acabat sent aquesta tesi va ser madurada lentament. Mentre, tasques professionals em 

van anar apartant del projecte per molts anys. 

 

A les seves inoblidables classes de la primera edició del doctorat de literatura 

comparada «Llegir el món com a text» d’aquesta universitat, l’enyorat Claudio Guillén 

ens parlava a la dotzena llarga de llicenciats que l’escoltàvem de les tasques del 

comparatista. Allí vaig aprendre que una de les més importants és la de tematitzar. 

Claudio Guillén també ha parlat dels models de supranacionalitat com un dels focus 

amb què la Literatura Comparada il·lumina de manera original la història de la 

literatura
2
.  Gràcies a aquestes idees vaig poder trobar una sortida a l’atzucac en què la 

recerca bibliogràfica m’havia posat. El consell i l’ajut del meu director de tesi, Antonio 

Monegal, em van permetre de reprendre la tesi i superar el bloqueig que representava 

per a mi l’exhaustivitat del comentari sobre Pasolini, que llavors, 2005, s’havia 

multiplicat  exponencialment, coincidint cada aniversari important de la seva mort amb 

una nova fornada ingent d’obres sobre el poeta bolonyès.  

 

Si havia de parlar de Pasolini havia de trobar els temes que em permetessin dir alguna 

cosa pròpia. No vaig pensar en cap moment canviar de tema. Com explicaré al final 

d’aquest apartat tenia un deute amb ell, i escriure sobre la seva obra era la forma de 

satisfer-lo. Però el 2005 altres interessos havien enriquit la meva mirada. Les lectures 

sobre temes relacionats amb la memòria històrica, amb la tensió entre aquesta i la 

història com a disciplina, amb la literatura sorgida de l’experiència traumàtica dels lager 

i del gulag
3
, o finalment amb les apropiacions per part de la literatura recent dels 

episodis traumàtics de la història contemporània m’havien de permetre realitzar una 

connexió necessària entre la meva formació primera d’historiador i la posterior de 

comparatista. Aquesta, com un dia em va dir el Dr. Guillen, era la meva originalitat
4
.   

                                                 
2
  La sistematització de les idees de Claudio Guillén sobre el domini que va contribuir a consolidar es 

troba a la seva obra Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada, Barcelona, Crítica, 

1985. Es tracta d’un d’aquells manuals que mai es deixa de consultar per ser precisament un manual que  

desborda la seva funció de guiar pels camins de la disciplina i convertir-se en un estimulant recorregut pel 

pensament del seu autor. 
3
 Fruit d’aquest interès vaig coordinar al 2008 gràcies a una proposta de Carles Torner, llavors 

responsable de l’àrea d’humanitats de l’Institut  Ramon Llull, un col·loqui amb el títol,  «Història, 

memòria, testimoniatge». que es va celebrar  a Berlin el maig d’aquell any. Aquest col·loqui 

acompanyava una exposició d’una important instal·lació de l’artista conceptual català Francesc Abad 

Block W.B.La idea d’un pensament que crea imatges.  Al llarg de tres sessions es van debatre en primer 

lloc les relacions entre història, memòria històrica, i ètica de l’antifeixisme: en concret, aquests foren els 

temes abordats en aquesta primera temàtica pels historiadors  Étienne François, especialista en la 

memorialització dels traumes històrics a Europa i en literatura del testimoniatge;  Carme Molinero, els 

treballs darrers de la qual es centren en la memòria històrica de l’antifranquisme; i Enzo Traverso, autor 

d’importants llibres sobre la historia de la memòria de l’antifeixisme. Els temes de literatura dels camps 

van ser tractats pels professors Dieter Ingeschay, professor de filologia hispànica a la Humboldt-

Universität de Berlín, Martin Crowley, expert en l’obra de Robert Antelme, Manuel Köpen, que treballa 

sobre la percepció de la història a través dels mitjans de comunicació i de la literatura, François Rastier, 

un lingüista que ha treballat a fons l’obra de Primo Levi, el poeta i assagista Arnau Pons, especialista en 

Celan i Ingeborg  Bachmann  director de la col·lecció que va acabar acollint el llibre que va sortir del 

col·loqui, Georges Nivat, l’introductor de Soljenitsin a França,  l’hel·lenista i  especialista en la poesia de 

Paul Celan Jean Bollack, i jo mateix, que em vaig centrar en l’obra de Joaquim Amat-Piniella, K.L. Reich. 

No va haver gaire interès en portar aquest debat a Barcelona, però queden els textos que es van discutir a 

Berlin i el resum de les intervencions públiques que van propiciar els debats (LLURÓ, Història, 2011). 
4
 Mostra d’aquest interès és el meus article “Ficció per a la liquidació”, L’Avenç 265, gener 2002, pàgs. 

76-78,  una ressenya crítica de Soldados de Salamina de Javier Cercas. Altres articles que documenten el 

meu interès sobre els temes que discuteixo en aquest treball són “L’epicentre moral. Les últimes  
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Paral·lelament anava acumulant llibres a la meva biblioteca de professor d’història de 

secundària sobre temes d’antropologia, història de les idees, i colonialisme. En concret 

m’interessava molt treballar a les meves classes d’ESO l’impacte que va tenir sobre la 

consciència europea la descoberta de les comunitats ameríndies i com aquest produeix 

una «mutació antropològica» —l’expressió és de Pasolini, tot i que referida a un altre 

context—; una descoberta que no estava contemplada en la cosmovisió i en 

l’antropologia de  l’època
5
. Si explico tot això és perquè la persona que eventualment 

llegeixi aquestes planes veurà que tots aquests interessos meus els observo a l’obra de 

Pier Paolo Pasolini i que intento construir gran part  del meu comentari sobre aquesta a 

partir d’aquells. Si hagués de defensar alguna originalitat en aquestes planes una d’elles 

seria precisament aquest tipus d’anàlisi, com comentaré seguidament. 

 

Dels nombrosos temes que un escriptor compulsiu com el nostre autor va tractar, he triat 

aquells que coincidien amb aquests interessos ressenyats més amunt. Fonamentalment 

els podríem agrupar en tres categories: la construcció d’una utopia retrospectiva 

mitjançant la mitificació del món camperol i del Tercer Món; la inserció de la seva obra 

dins del que, seguint Claudio Pavone, anomeno l’ètica de la Resistència; la comprensió 

que fa Pasolini dels vertiginosos canvis dels anys seixanta del segle passat com una 

mutació antropològica i com un apocalipsi cultural a l’ensems. Es pot objectar que 

aquests són temes abastament comentats per la bibliografia pasoliniana. És cert, però 

com explicaré a continuació he intentat buscar un enfoc que pugui aportar alguna 

novetat. 

 

Aquesta tesi es titula Pasolini en context: trauma, memòria, identitat i història cultural 

a la Itàlia de postguerra perquè intenta subratllar que els temes que Pasolini va activar 

en la seva obra sorgien de la necessitat de superar un trauma personal viscut durant  la 

segona guerra mundial i en concret durant la guerra civil italiana de 1944-45, així com 

de fer front a la fulminant i pràcticament total desaparició de les formes de vida 

precapitalistes a l’Europa occidental de la postguerra, desaparició de la qual va ser un 

testimoni de primera línia. La forma en què Pasolini va tematitzar aquests processos, i 

els va convertir en fonaments poderosos per a una crítica del nostre present, representa 

                                                                                                                                               
pel·lícules de Kryzstow Kieślowski”, Idees. Revista de temes contemporanis, núm. 18, abril/juny 2003, 

pàgs. 66-77. “Política de la representació”, L’Espill, segona època, núm. 20, tardor 2005, pàgs. 33-44. 

Aquest article és una reflexió sobre el debat que es va suscitar a França entre el crític d’art Georges Didi-

Huberman i els psicoanalistes Gérard Wajcman i Élisabeth Pagnoux a propòsit d’un text del primer al 

catàleg de l’exposició Memòria dels camps que es va veure a Paris i al 2002 a Barcelona. El fons de debat 

era fins on es pot representar l’extermini de les comunitats jueves i d’altres col·lectius a mans del 

nazisme. Els dos crítics de Didi-Huberman  seguien les tesis de Claude Lanzaman segons les qual la 

utilització de documents filmats pels nazis dins dels camps representa una profanació a la memòria de les 

víctimes. El debat tenia interès a Catalunya perquè en realitat plantejava la tensió existent entre memòria 

històrica, història i representació ficcional dels traumes històrics. Aquest tema el vaig tractar en el meu 

comentari al llibre de MASUJI UIBUSE, Lluvia negra, Barcelona, Libros del Asteroide, 2007: “6/8/45. 

Voces, rostros, cuerpos”, Quimera, núm. 294, maig 2008, pàgs. 64-65, i també  anteriorment a la ressenya 

que vaig fer del llibre de FRANÇOIS RASTIER, Ulises en Auschwitz. Primo Levi el sobreviviente, 

Barcelona, Reverso ediciones, 2005: “Blancura en la niebla” Quimera, núm. 273,  juliol-agost 2006, pàgs 

106-107. Recuperava així un vell interès meu en els temes d’història cultural, en concret la que es podia 

realitzar seguint paràmetres com els utilitzat per ORLANDO FIGES al magnífic El baile de Natcha. Una 

historia cultural rusa, Barcelona, Edhasa, , 2006 que vaig poder comentar en l’article “Estar donde el 

pueblo estaba”, Quimera, núm. 278, gener 2007 pàgs. 74-75. El 2007, convidat pel meu amic JORDI 

CARRIÓN, vaig coordinar el dossier “Escrituras del genocidio”, amb textos de SIMONA ŠKRAVEC, RUTH 

GALVE, JULIO ZANUI, ARNAU PONs i jo mateix, a Quimera, núm. 281, abril 2007, pàgs. 31-64. 
5
 Vaig poder sintentitzar algunes reflexions sobre aquest tema a l’article “Montaigne y Swift ante la 

destrucción de un «mundo-niño»”  Quimera, núm. 283, juny 2007, pàgs. 59-63. 
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un dels trets més originals de la seva obra. No va ser l’únic en fer una cosa semblant, 

però si puc justificar que les paraules de Creston Davis citades al començament d’aquest 

pròleg s’emparenten amb ―o poden provenir de― temàtiques pasolinianes és perquè la 

seva originalitat  manté encara la seva actualitat gràcies a l’equilibri formal de les seves 

obres i a l’agudesa de la seva anàlisi. Pot semblar inapropiat parlar d’equilibri en un 

autor tan apassionat com el que va filmar Il Decamerone, però com espero poder 

argumentar en el treball Pasolini es pensava a ell mateix alternativament com un artista 

pre-clàssic o post-clàssic: un inventor de llenguatges nous com Giotto, o un torsimany 

recargolat d’aquests llenguatges  com els pintors manieristes que tant estimava.  

 

He dit que altres autors tractaren temàtiques semblants a les seves. Una possible 

originalitat del meu enfoc és, precisament, posar a Pasolini en context: és a dir, situar-lo, 

per a poder comparar les seves obres amb les d’intel·lectuals contemporanis seus—la 

majoria dels quals de fora d’Itàlia— que es van aproximar a les realitats que va tractar 

Pasolini des de postulats similars, però des de disciplines diferents. No ho he fet per 

restar originalitat a la seva obra, sinó per recollir el repte que proposava el professor 

Claudio Guillén i poder aprendre què de nou  i què de discurs de l’època hi ha en la 

producció pasoliniana. D’aquesta manera, comparo Pasolini amb la renovació del 

marxisme coneguda com «marxisme romàntic» que a partir de les obres de Walter 

Benjamin i Antonio Gramsci es desenvolupa a Europa occidental especialment a partir 

de 1956 —tot i que els seus orígens es poden remuntar als escrits primerencs del mateix 

Marx—.  

 

Seguidament, treballo el concepte de teologia política en l’autor de Poesia in forma de 

rosa —una categoria aquesta que apunta de vegades de manera vergonyant en aquest 

marxisme romàntic—i intento comprovar  la proximitat (o la distància) que hi ha entre 

el contingut d’aquesta categoria amb algun dels poemes centrals del llibre acabat de 

citar. Així mateix examino l’interès del director de Medea pel «primitivisme» i proposo 

una lectura de les obres i dels articles de Pasolini que tracten aquest tema  confrontant-

los amb aproximacions contemporànies a aquestes temes des de l’antropologia cultural, 

la història de les religions i la història de les idees, tot intentant superar la clausura 

hermenèutica que la citació anterior de Rohdie sembla donar a aquesta qüestió. 

Finalment, al meu llarg comentari sobre Salò, comparo les caracteritzacions de la 

naturalesa psicosocial del feixisme del feixisme que fan Pasolini i, a partir de l’anàlisi 

literari i cultural del mateix,  el psicoanalista Klaus Theweleit. 

 

Sóc conscient que existeix un perill de deformar l’obra de Pasolini en examinar-la sota 

la perspectiva de les tesis d’autors que no pertanyen al domini de la literatura i del 

cinema. Pasolini no va ser ni un psicoanalista ni un científic social en el sentit general 

de l’expressió. El meu enfoc subratlla però que moltes de les seves preguntes responien 

a una mescla de lectures  i diferents enfocs propers als dels autors amb qui el comparo i 

sorgien de la font de la seva curiositat crítica i de la seva preocupació davant d’una 

acceleració econòmica i social del capitalisme que va arrambar amb formes i 

expressions culturals que pràcticament han desaparegut a Europa però que el nostre 

autor va poder conèixer i que va estimar. En situar-lo en aquest horitzó cultural, 

acompanyant-lo d’autors que treballen des de camps diferents als de la creació artística, 

he descobert que l’originalitat de Pasolini no descansa tant en les seves temàtiques com 

en el fet d’encapsular artísticament  processos socials de destrucció de realitats 

inassimilables pel capitalisme. Aquesta destrucció, els defensors neoliberals del progrés 

la definien com a “inevitable”. Pasolini va organitzar de seguida la resistència a aquest 
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discurs neoliberal —incipient en aquells anys— utilitzant l’eina que li era més propera: 

la veritat artística. L’actualitat de la major part de la seva obra s’erigeix com una 

monumental crítica als fonaments antropològics del capitalisme que avui viu la seva 

fase hegemònica. Pasolini fou un resistent discret a l’ocupació nazi, però un veritable 

partisà contra el «feixisme del neocapitalisme». En comparar-lo amb autors tan diversos 

com Antelme o Thompson es pot observar que, en aquesta actitud partisana,  Pasolini 

estava menys sol del que ell pensava.  

 

Si el que acabo d’enunciar és un dels pressupòsits forts del meu treball, n’hi ha un altre, 

ja citat, el caràcter arriscat del qual mereix un comentari. Sostinc que la mirada que 

articula l’obra de Pasolini neix en un gresol forjat per un seguit d’experiències 

traumàtiques que van conformar la seva personalitat entre 1940 i 1952. El concepte de 

trauma i el camp específic dins de la psiquiatria i la psicologia en què es pot aplicar 

continua sent motiu de debat. Per a uns autors es tracta en principi d’un episodi de 

contingut específicament sexual que ha tingut lloc abans de la pubertat  i que genera una 

deformació en l’aparell psíquic de l’individu que es tradueix en una oscil·lació entre una 

gran voluptuositat sensual i un agut sentiment de culpabilitat per experimentar-la.  És, 

en canvi, per altres  un principi general de tota experiència humana ja que és pot dir com 

ho fa Otto Rank que la naixença és la primera experiència traumàtica de tot individu.  

Freud va explorar a partir de les neurosis de guerra una utilització més versàtil del 

concepte en aplicar-lo a experiències que desbordaven les lesions psíquiques d’origen 

sexual. Per a Freud, el traumatisme psíquic  és  «una pertorbació de l’economia 

energètica [psíquica], que suposa a la vegada inutilitzar un mecanisme de defensa 

anteriorment eficaç i la contribució d’un nou tipus de defensa», procés que es troba 

segons Freud a l’origen tant de la sublimació com de la neurosis (D.A, Dictionnaire, 

877).  Si bé no es pot fer un diagnòstic de la salut mental de Pasolini, la lectura de les 

seves obres m’ha permès trobar el que considero rastres clars de les ferides traumàtiques 

que estudiava Freud.  

 

La descoberta de dos autors van confluir perquè em permetés plantejar la hipòtesi que 

l’obra de Pasolini s’alimenta d’una inversió massiva de l’energia psíquica de l’autor 

―inversió que es tradueix en resposta narcisista i sublimació― per fer front al que 

anomeno «experiències d’espectre traumàtic». La primera és la trobada el 1995, gràcies 

a la indicació llavors professor de la universitat de Cornell José Piedra, amb l’obra del 

psicoanalista francès Didier Anzieu i en concret del seu concepte del «Moi-peau». En 

segon lloc, la lectura del gruix principal de les obres d’un  altre professor de Cornell, 

Dominck LaCapra, centrades en el concepte de trauma per a explicar les elaboracions 

artístiques i historiogràfiques que tenen a veure amb l’extermini del jueus, els genocidis 

en general, i l’esclavatge. Estudiant les tesis de tots dos autors vaig poder construir la 

noció d’ «espectre traumàtic» amb el qual m’he apropat al poeta de Bolonya.  

 

LaCapra sosté que un trauma és una experiència disruptiva que desarticula el jo i crea 

«forats d’existència». Les seves conseqüències són controlades amb dificultat perquè es 

tracta d’experiències que l’individu no domina del tot o no ho fa en absolut. Aquesta 

dificultat condiciona la relació amb el propi passat i l’elaboració d’una narració que el 

permeti objectivar per part del subjecte. 

 

Per la seva banda, la fascinat obra de Didier Anzieu em va a aportar la categoria del 

«Moi-peau» ―que podríem traduir maldestrament per «Jo-pell»―, que el seu creador 

defineix  com una figuració que fa el Jo del nen en fases precoces del seu 
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desenvolupament per poder-se representar ell mateix com un Jo que conté els continguts 

psíquics adquirits a partir de l’experiència  sensitiva de la seva superfície corporal. 

L’establiment d’aquesta estructura psíquica és el que permet  la possibilitat mateix del 

pensament. Els deterioraments d’aquest «Jo-pell» donen lloc a una gamma àmplia de 

problemes i patologies psíquiques. Retinc un que sembla important per la meva anàlisi. 

Es tracta d’un desguitarrament de la funció de contenidor i límit que té aquesta 

estructura psíquica; quan aquesta funció s’esberla  es produeix una excitació pulsional 

difusa  que l’individu tracta  d’apaivagar mitjançant el dolor físic i l’angoixa psíquica, 

però que també pot donar expressió a una activitat artística. No he pretès fer una 

psicoanàlisi de Pier Paolo Pasolini, però aplicar a  la lectura d’un nucli important de la 

seva obra aquestes categories que acabo d’exposar m’ha permès trobar significacions 

que em semblen atendibles i pertinents per a entendre la seva obra. Són aquestes 

categories del trauma del Jo-pell i de l’angoixa pulsional difusa les que em van permetre 

identificar tres experiències traumàtiques patides per l’autor
6
.  

 

La primera és la mort del seu germà petit Guido, que el 1944 s’havia fet partisà,  a mans 

d’altres partisans, aquests comunistes. El coneguts com  «L’Eccidio dei Porzûs» (7-18 

de febrer de 1945)  va ser un dels fets més tràgics de la Resistència italiana i de la 

guerra civil que esclatà al nord d’Itàlia a partir de l’ocupació del país per les tropes nazis 

i la instauració de la República Social de Salò. Guido Pasolini formava part de les 

milícies partisanes de l’Ossopo, un grup d’inspiració catòlica on també hi confluïa un 

sector socialista laic. Els qui van assassinar els disset partisans de l’Ossopo el febrer de 

1945 eren membres de les brigades Garibaldi, de tendència comunista. Els debats sobre 

la naturalesa dels  fets   ―com es van produir, qui en va ordenar l’assassinat― i del seu 

significat polític arriben fins als nostres dies. En vida de Pier Paolo Pasolini es van dur a 

terme fins a quatre judicis, el darrer el 1959, que el nostre autor va seguir amb atenció i 

segurament amb commoció.  

 

Al capítol 1 explico amb una mica de detall en què va consistir aquesta massacre i les 

conseqüències en la família Pasolini-Colussi. Em centro en concret en  la complexitat de 

la relació al si d’aquesta família, tant entre els germans com entre Pier Paolo i el seu 

pare i la seva mare. Ressegueixo la memòria de Pasolini del seu germà mort i en valoro 

el rastre deixat a les seves obres . A la vegada interrogo sobre els engranatges psíquics i 

emotius que s’hi conjuminen i que apunten  clarament cap a una ferida en la seva 

identitat psíquica a causa del fet que Guido havia mort no en mans dels nazifeixistes 

sinó de partisans comunistes que l’acusaven de traïdor. Haver de conviure amb aquest 

debat tot militant a la segona meitat dels 40 al PCI devia comportar preus de difícil 

pagament. 

 

Un segon nucli de vivències traumàtiques estan relacionades precisament amb la 

identitat de gènere de Pasolini. La violenta oposició a la figura del seu pare, militar i 

                                                 
6
 El corpus teòric amb què he treballat aquests temes el formen les següents obres. Pel que fa al tema de la 

culpabilitat i la seva relació amb el sacrifici,  GUY ROSOLATO, La relación de desconocido, Barcelona, 

Petrel, 1981. De DIDIER ANZIEU utilitzo dues de les seves obres: Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1995; Le 

corps de l’œuvre. Essais psychanalitiques sur le travail créateur, Paris, Gallimard, 1981. De DOMINICK 

LACAPRA, Writing History, Writin Trauma, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2001; History 

and Memory after Auschwitz, Ithaca, Cornell University Press, 1998. JEAN MÉNÉCHAL, Introduction à la 

psychopathologie, Paris, Dunod, 1997. SOPHIE DE MIJOLLA-MELLOR, La sublimation,  Paris, PUF, 2012. 

També el molt útil, Dictionnaire de la Psychanalyse, Paris, Albin Michel, 1997. Es tracten de lectures que 

he fet al llarg d’aquests anys i que han conformat algun dels paradigmes des dels quals elaboro les meves 

propostes de lectures. 
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feixista, el seu odi cap a ell pel seu conformisme, pel maltractament que infligia a la 

seva mare, pel menyspreu d’aquesta cap a aquell, amaga també una relació ambivalent 

amb ell. L’odiava, sí, i les manifestacions d’aquest odi sovintegen en els seu poemes. 

Però li dedica la primera edició de Poesie a Casarsa el 1943, i als anys seixanta 

reconeix la fascinació que havia sentit per la seva figura i com cercava el seu amor. 

Paral·lelament la identitat sexual de Pasolini li va suposar una font de problemes greus  

que són a l’origen de la seva mort. La seva atracció  ―llevat durant la segona meitat 

dels anys seixanta on una relació força estable amb Ninetto Davoli sembla haver 

asserenat el poeta―  per un tipus d’efeb, que mantindrà sempre la mateixa edat tot i que 

Pier Paolo vagi fent-se més gran, serà utilitzat sense pietat en contra seva.   

 

L’acusació el 1949 de pederàstia  per part d’un capellà lligat a la Democràcia Cristiana, 

l’escàndol subsegüent, i l’expulsió fulminant del PCI, el deixen sense empara i 

absolutament  desorientat. Pren la decisió de deixar la feina a l’escola on treballava —

una vocació tan forta en ell com la de poeta—, abandonar a la seva sort el seu pare a 

Casarsa, a la regió del Friül,  i marxar amb la seva mare i sense gairebé  res a Roma. La 

sobtada proletarització que experimenta en passar de ser un intel·lectual comunista de 

províncies a viure una barriada de xaboles de la perifèria de Roma, «pobre com un gos», 

veient com la seva mare ha de treballar de minyona per a poder pagar l’humil sostre i 

l’austera alimentació fins que el seu fill no troba una feina estable, va representar un cop 

psicològic terrible, només alleugerit per la insospitada llibertat sexual guanyada a 

Roma. Interpreto aquesta fugida també en clau traumàtica. A la vegada intento articular 

aquests episodis amb la seva creació poètica d’aquests anys només amb l’objectiu de 

mostrar que més que un fill de la Resistència  ―a la qual  no obstant sempre es va 

mantenir fidel fins a Salò―  l’autor  bolonyès esdevindrà un dissident, un outsider que 

prefigura un nou tipus d’intel·lectual més moralista que ideològic, que no defuig de 

polititzar el sentit de les seves preses de posició vitals  encara que no les recolzi en el 

pes mort de les ideologies fossilitzades d’aquells anys. 

 

El tercer tipus d’experiències traumàtiques que van forjar la personalitat de l’artista fou 

sens dubte la brutal persecució de la seva obra i figura. La desena de denúncies, els 

nombrosos judicis, les amenaces, les crítiques despietades, tot plegat buscava l’objectiu 

de fer callar una veu dissident per l’esquerra i extremadament pertorbadora per la dreta. 

Pasolini va guanyar per a la Itàlia dels anys seixanta i setanta nous espais de llibertat 

gràcies a la seva valentia i al fet que la seva extremada intel·ligència el va ajudar a 

polititzar el que  per altres serien afers personals o que quedarien circumscrits a la seva 

intimitat poètica. Pasolini no va girar mai la cara a les dificultats que li ocasionava la 

seva obra i la seva sexualitat. Sabia que es jugava la seva llibertat d’expressió  com a 

individu. Això no treu que a cada obra que publicava o exhibia visqués «terroritzat» 

―l’expressió és seva―  per la possibilitat d’una nova denúncia per immoralitat. El 

patiment que això provocava en la seva mare, amb qui mantenia una relació d’una 

espessa ambigüitat, no era un factor de preocupació menor.  

 

El lector haurà de jutjar si col·locar  l’obra del cineasta i poeta dins d’aquests marcs 

generals ha estat fecund o no. En tot cas, m’ha ajudat a entendre millor com Pasolini va 

construir la seva percepció del món en què va viure. La seva mirada traça una 

panoràmica semicircular des de l’albirament d’un futur proper i per a ell terrible tal com 

ho expressa en nombrosos articles escrits entre 1968 i 1975, passant per un present que 

mai no va deixar d’escrutar, per fixar-se en el passat amb la idea de trobar-hi materials 

amb els quals va construir una fortalesa espiritual des d’on resistir els estralls dels 
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canvis culturals que el tardocapitalisme acabaria per imposar. L’autor dels Scritti 

Corsari va veure com naixia el món cultural en què ens trobem ara.  

 

Com he apuntat abans, argumento al primer capítol de la tesi que Pasolini va ser un 

marxista diferent,  que sense ser-ne massa conscient formava part d’una tradició 

dissident dins del marxisme on es trobava acompanyat per altres intel·lectuals coetanis 

seus. Aquesta tradició s’anomena «Marxisme romàntic».  Explico que l’obra i l’acció 

política de Thompson, de Robert Antelme, de Dionys Mascolo i del mateix Pasolini 

entre d’altres se situa dins d’aquesta categoria. Tots ells  perceben que el canvi de rasant 

que ha suposat el nazisme en la història de la humanitat i en la concepció antropològica 

de l’ésser humà perfilen l’aparició d’una  «humanitat excedent». El sistema capitalista 

havia portat al carnatge de la segona guerra mundial. Havia de ser contingut i combatut,  

ja que la guerra havia permès veure quin era el seu punt d’arribada: el lager.( Dels 

gulags entre 1945 i 1953 a Europa no se’n volia saber massa res). Tots aquests autors 

militen dins d’aquesta marxisme romàntic o   «romanticisme revolucionari», per 

utilitzar l’expressió de Michael Löwy que l’ha estudiat en altres autors. Per Löwy, no es 

tracta tant d’un corrent estructurat sinó un «ampli corrent de protesta cultural contra la 

civilització capitalista, que s’inspira en certs valors precapitalistes, però que aspira 

abans que res a una utopia revolucionària nova» (LÖWY, Étoile, 15).  

 

Per a  Thompson l’essencial d’aquesta tradició és la incorporació de les categories 

d’«experiència» i «cultura» a l’interior de la comprensió (marxista) de les societats. 

Aquestes categories són viscudes per les persones ―continua Thompson― no com a 

determinacions inconscients, sinó com afectes, sentiments i valors. La cultura d’un grup 

social posseeix un valor moral que no té res a veure amb alienació sinó que representa 

una elecció. Afirmar aquesta idea, segons Thompson, vol dir «que cada contradicció és 

tant un conflicte de valor com un conflicte d’interessos; que a l’interior de cada 

“necessitat” hi ha un afecte, una mancança o un “desig” en vies de convertir-se en un 

“deure” ; que tota lluita de classes és  a la vegada una lluita al voltant de valors; i que el 

projecte del socialisme no ve garantit PER RES ... . sinó que només pot trobar les seves 

pròpies garanties mitjançant la raó i a través d’una oberta elecció de valors» 

(THOMPSON, Miseria, 263).  Esdevenia, doncs,  una qüestió moral, de valors, rescatar 

del desdeny de la cultura mainstream capitalista les formes de vida, els «afectes i 

sentiments» de les societats precapitalistes europees i de les no europees immolades al 

moloch del consum i del benefici. Alguns dels integrats d’aquesta tradició romàntica ho 

faran des de la ciència social, d’altres des de l’art. És el cas de Pier Paolo Pasolini. Va 

mitificar un món camperol arquetípic que va crear literàriament a partir dels seus 

somiejos  sentimentals i a la  descoberta de la sexualitat. Sobre aquests fonaments va 

mirar el món dels mascles de barriada a Roma i en va construir una literatura de les 

seves formes de vida que s’apropa molt als models de la literatura picaresca castellana 

del Segle d’Or. Els pinxos de les borgate es van convertir durant uns anys en els seus 

herois anticapitalistes, una mena de pirates urbans que defugien la cultura 

normalitzadora que imposava el capitalisme dels anys 50. Quan aquests joves van 

sucumbir al consumisme i la seva cultura al marge dels valors petitburgesos va 

desaparèixer, Pasolini ho va viure com un genocidi. Intento dilucidar al llarg d’aquest 

treball si aquell món que ell va immortalitzar va existir realment.  Agonitzant la cultura 

de les borgate, Pasolini gira els ulls cap al Tercer Món. Aquí va voler convertir els joves 

africans en uns Orestes disposats a fundar la polis clàssica a les emergents nacions 

nascudes de les descolonització. Em sembla evident que darrera de totes aquestes 

creacions artístiques —que tenien, cal dir-ho, una forta influència de les experiències 
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del propi poeta— hi ha la percaça d’aquests valors, d’aquests desigs, d’aquestes 

necessitats de què parla Thompson. Com veurem, la seva mirada no sempre va evitar la 

condescendència, el patriarcalisme i la contradicció, però sí que va mantenir  amb 

fermesa que aquests grups socials i que aquelles societats eren detentores de valors que 

eren molt més humans que els que promovia el capitalisme consumista. Em sembla que 

haver rellegit Pasolini a la llum d’aquest corrent de pensament l’allibera d’excrescències 

excessives nostàlgiques ―tot i que en té―.  

 

El marxisme de Pasolini no va ser un marxisme còmode per als marxistes italians ni pel 

mateix Pasolini. Per a poder bastir el seu marxisme ―i redefinir la seva poètica, i 

activar políticament la seva identitat com a subjecte polític― va haver de passar 

comptes amb un dels efectes colaterals de les experiències traumàtiques que he 

comentat abans: la seva adhesió al PCI i l’acceptació obedient de les seves tesis. Encara 

més, ell que havia estat força autodidacta, ha de mesurar la seva distància amb un dels 

pocs mestres que reconeix com a tal, Antonio Gramsci. La segona part del capítol 1 és 

un llarg comentari al poema que dóna títol al seu llibre Le cenere de Gramsci. Enfoco 

aquest cometari amb el que he pogut aprendre ―i he sabut aplicar― de la lectura que fa  

Jean Bollack de la poesia de Paul Celan. Amb Pasolini marxant de davant de la tomba 

de Gramsci acabo el primer capítol de la tesi. 

 

Al segon no deixo de mirar Pasolini amb el prisma del marxisme romàntic. Aquesta 

vegada introdueixo un dels seus pensadors primerencs més influents, Walter Benjamin. 

A diversos passatges del present treball sostinc que tot i que no puc documentar una 

lectura per part del nostre autor de  les «Tesis sobre la filosofia de la història» del 

pensador berlinès, no la puc descartar en absolut. Estudiant l’obra de l’autor de Il 

Vangelo sorprenen les profundes convergències amb les idees que exposa Benjamin a 

l’obra citada. Aquestes convergències conviden a descartar que es tractin de meres però 

sorprenents coincidències. Ara bé, no he sabut demostrar-ne una connexió clara. No 

obstant això, és cert que a començaments dels seixanta se’n fa la primera edició italiana 

d’Angelus Novus, el llibre on es van editar per primera vegada les «Tesis». Per això, a 

partir d’indicis indirectes valoro la possibilitat que Pasolini ―que sí que coneixia altres 

textos com L’art a l’època de la seva reproductibilitat tècnica― hagués pogut 

incorporar idees de les «Tesis...». En tot cas, al llarg del segon capítol exploro sota la 

doble llum de  Benjamin i dels pressupòsits bàsics de la teologia política tal com els va 

formular Carl Schmitt i glossà el mateix Benjamin, una sèrie de poemes, especialment 

“Profezia”, on el romanticisme revolucionari de Pasolini es creua  amb l’esperança 

amplament compartida per molta gent de la seva generació que les independències 

colonials portarien un canvi profund si no revolucionari a Europa. Per altra banda, en 

aquest poema, Pasolini hi incorpora una coloració kavafiana per a remarcar que la 

decadència que segons ell viu Europa es deu a la seva desespiritualització. La lectura 

d’aquest poema la faig en paral·lel amb altres textos seus per a poder perfilar, no sense 

cert aire polèmic, l’existència d’una  ―aquí sí― nostàlgia pasoliniana que busca 

apaivagar-se en l’aporia d’una restauració d’un món espiritual que incorpori els valors 

preindustrials que el poeta idealitzava de manera molt conscient. Si la lectura del poema 

sobre Gramsci servia per a indagar en el distanciament que l’autor pren respecte del 

marxisme, la lectura de les pel·lícules i dels llibres de la primera meitat de la dècada 

seixanta permeten perfilar com creix, per desinflar-se després,  la passió revolucionària-

teològica de Pasolini: una restauració d’un temps arcaic i pur.    
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Els anys seixanta són des del punt de vista de històric una frontissa del temps. L’any 

1969  els Estats Units aconsegueixen que una missió Apol·lo tripulada arribés ―i hi 

posi el peu― a la Lluna. La fotografia de la Terra vista des de la Lluna —que inspira el 

títol d’un curtmetratge de Pasolini—  representa un impacte filosòfic i antropològic que 

encara avui calibrem. Paral·lelament a principis de la dècada el món occidental 

descobreix encara pobles caçadors-recol·lectors a Amèrica i Àfrica dels quals no tenia 

notícia. Semblen una finestra oberta al passat de la humanitat, als nostres orígens. El 

llibre Man the Hunter aparegut el 1968 recull les actes de l’important congrés acadèmic 

homònim que va tenir lloc dos anys abans a Chicago amb l’objectiu de sistematitzar al 

recerca feta fins llavors sobre les poblacions caçadores recol·lectores. La promoció del 

llibre subratllava que es tractava del primer estudi intensiu sobre un estadi crucial de la 

humanitat, quan tota ella havia estat caçadora. El 1968 a Olduvai es troba un crani del 

fòssil conegut amb el nom genèric de Homo habilis. Les revoltes estudiantils esclaten 

per arreu d’Occident, alliberant una onada de desig d’una energia que se sent encara 

avui. Un bing bang de la força del desitjar —i de la seva cara fosca, el consumir—. Les 

descolonitzacions d’aquells anys marquen la irreversible decadència imperial d’Europa. 

A la vegada, la crisi dels míssils a Cuba sembla amenaçar la humanitat amb una guerra 

nuclear. Es un decenni amb grans canvi i amb moltes inquietuds alhora. Són anys en 

què la paraula «apocalipsi» es torna a utilitzar, tant pel seu sentit etimològic de 

«revelació», com del mes comú de final dels temps. Una pregunta  sorgeix. Què és 

l’home? La resposta sobre la seva naturalesa bascula cap el bon salvatge descrit per 

Rousseau de la primera part del Discurs sobre el fonamenta de la desigualtat entre els 

homes, o pel contrari cap a l’ésser mesquí agressiu del Leviatan de Hobbes
7
. Aquest 

debat es torna a plantejar en aquests anys, com exemplifica la mítica pel·lícula de 

Stanley Kubrick 2001. A space Odyssey (1968). A la seva manera, Pasolini hi pensa i hi 

intervé.  

 

El tercer capítol vol explorar aquestes reflexions de l’autor. En aquest capítol  

ressegueixo  com a la segona meitat dels seixanta Pasolini inicia una doble recerca al 

voltant del tema dels orígens. Primer s’autopsicoanalitza a Edipo re per descobrir-se 

(també molt benjaminianament) un intel·lectual pària: algú a qui les seves primeres 

experiències psíquiques, forjades després en la pressió de les vivències d’espectre 

traumàtic que he comentat abans, converteixen en una veu inadmissible per al sistema 

cultural italià. No puc no esmentar de passada la paradoxa que precisament aquests anys 

finals del seixanta, l’autor esdevé un punt de referència dins dels creadors d’opinió de la 

societat italiana, tot i que continuant sent un artista escandalós per a la burgesia italiana i 

pels poders fàctics. Gairebé simultàniament inicia una recerca sobre els mites clàssics 

centrats en el pas del món tribal estructurat al voltant de la llei de l’honor i de la 

venjança al món de la polis amb les seves lleis consensuades, equilibrades i sotmeses a 

la validació d’un tribunal. Pasolini creu que aquests mites degudament reformulats 

poden il·luminar els  convulsos anys seixanta. És una altra recerca sobre els orígens que 

apunta, potser confusament, a una reflexió més general sobre quina és la qualitat diríem 

«antropològica» dels sistemes democràtics dins d’una societat capitalista  i acarar 

aquests sistemes amb una antropologia imaginada de com era  la humanitat abans del 

triomf de la raó de la democràcia capitalista. Pasolini vira en aquests anys decisius des 

d’una concepció del món hereva de la racionalitat il·lustrada, cap a una altra que es 

tenyeix d’un irracionalisme d’arrels romàntiques amb fosques irisacions. Si la violència 

del món de les borgate aflorava  a les seves novel·les com un llenguatge desarticulat 

                                                 
7
 JEAN-JACQUES ROUSSEAU, “Discurs sobre els fonaments de la desigualtat entre els homes” a Discursos. 

Professió de fe, Barcelona, Laia, 1983. THOMAS HOBBES, Leviatán, Madrid, Editora Nacional, 1980. 
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nascut de l’opressió i de la cultura masclista  dels pinxos de barriada, a les pel·lícules 

dels anys seixanta i setanta aquesta violència es representada com un element 

consubstancial a la naturalesa humana.  

 

Hi ha força estupefacció en ell  en aquests anys.  Consigna que les esperances posades 

en el Tercer Món eren infundades: les noves nacions es dessagnen en terribles guerres 

civils; la descoberta de la Nord-Amèrica rebel dels anys seixanta és fa més sota 

l’admiració de la seva vitalitat que no pas la confiança  que la lluita que els 

afroamericans estan duent a termes pugui reeixir; observa amb estranyesa i tristor com 

la força atàvica dels mons camperols i sotsproletaris desapareix i són assimilats als 

valors petitburgesos que li fan dir amb  nostàlgia, «quin país tan maco era Itàlia», o  

«què bella era Roma». A una entrevista que porta aquest títol exposa que la Roma que 

ell va estimar ja no existeix: «ara ha canviat i ja no vull comprendre-la» (PASOLINI, 

saggi, 1703). Tot i així investiga què és «el primitivisme», quina lliçó, quin missatge, hi 

ha sobre la naturalesa humana en les societats tribals que ha conegut ―d’una manera 

una mica a l’orientalista― en el seus viatges, a través de les seves lectures d’Eliade o 

de Frazer, o en la seva interpretació dels mites grecs que he comentat abans. Les seves 

pel·lícules «gregues», Edipo re, Medea, Appunti per un’Orestiade Africana, formen part 

d’aquesta recerca. És el que un dels analistes més intel·ligents de l’obra de Pasolini 

anomena la «fase del cinema del mite» (MICCICHÉ, 33-4).  

 

De nou trec Pasolini del cercle del comentari de la seva obra i comparo aquestes 

incursions en el tema del primitivisme amb els treballs que  per aquells anys estaven 

duent a terme joves antropòlegs als Estats Units i a França. Marshall Sahlins descobria 

que les societats dites «primitives» en realitat eren societats  «opulentes», que havien 

optat per una simplicitat econòmica per tal de mantenir una igualtat social que els 

permetia subvenir les seves necessitats bàsiques satisfactòriament renunciat al 

«progrés». Pierre Clastres per la seva banda examinava la violència en aquest tipus de 

societats per descobrir que eren tribus bolcades cap a la guerra. Però aquesta guerra no 

era una guerra «imperialista», sinó que era una estructura social que servia per a 

cohesionar els grups tribals i mantenir ―mitjançant una rivalitat funcional amb els seus 

veïns― unes estructures sociopolítiques dirigides a evitar l’aparició de l’Estat al seu 

interior. El suposat «endarreriment» d’aquestes societats tribals resultava ser una 

estratègia conscient per evitar  desenvolupaments culturals que desembocaven en 

societats estratificades on uns detenien el poder i els altres el patien. Aquesta era una 

conclusió semblant a la que havia arribat Pasolini als anys seixanta: certament el món de 

les borgate era violent, masclista i culturalment simple, els pagesos d’algunes regions 

d’Itàlia estaven pel que fa a les seves formes de vida més a prop  de tribus del Tercer 

Món que no pas de les ciutats modernes de Torí o Milà, però aquests mons 

suposadament «endarrerits» eren portadors d’uns valors d’insurgència contra 

l’uniformitarisme capitalisme que acabava amb la diversitat cultural. La seva «pobresa» 

resultava ser una «economia moral» ―l’expressió és d’E. P. Thompson―. Sahlins, 

Clastres, i altres antropòlegs investigaren aquestes poblacions per tal d’intentar 

defensar-les del seu extermini. Pasolini va crear una poètica dels seus mons estimats per 

evitar-ne el que ell anomenava el seu «genocidi». 

 

A la segona part del capítol em centro en el treball cinematogràfic que fa Pasolini amb 

els mites d’Èdip, Medea i Orestes i comparo aquest interès amb el de tota una generació 

d’historiadors i antropòlegs europeus que  ―sota l’impacte de la brutalitat de la segona 

guerra mundial― s’aboquen a investigar sobre quines són les causes psíquiques i 
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antropològiques de la violència humana. Entre tots els autors que s’interessen sobre 

aquest tema acaro Pasolini a René Girard i Walter Burkert, que són de la seva 

generació. Aquests dos autors vinculen l’explosió de la violència al si de les societats a 

la inexistència, desaparició o relaxament dels controls religiosos que la canalitzaven. De 

nou trobo que Pasolini formula preguntes que resol artísticament i que són 

contemporànies a les d’alguns pensadors que seran molt influents a les dècades 

posteriors. Plantejo finalment que Pasolini es converteix en un antropòleg de 

l’imaginari.  

 

El pintor Giuseppe Zigaina, amic de molts anys de Pasolini, insisteix en la seva obra 

sobre ell que el nostre autor era una persona compromesa amb el pensament hermètic, 

amb la simbologia i l’esoterisme, que es pensava a ell mateix com un hierofanta i que va 

preparar-se des de molt jove per una mort que recapitulés el sentit de la seva obra . El 

Pasolini de Zigaina és molt proper al cercle d’Eranos, per una banda, i als treballs sobre 

narratologia de Gerard  Genette i Vladimir Propp, els quals, ens diu el pintor, el nostre 

autor havia llegit amb profit. L’interès per la intertextualitat de Genette sens dubte 

devien interessar Pasolini, que havia fet sempre una apologia del pastitx com a 

mecanisme (manierista) de creació poètica.  L’amistat entre tots dos artistes fa molt 

atendible les argumentacions de Zigaina, però allunyen Pasolini d’un nucli de relacions 

i préstecs intel·lectuals que almenys són tan suggeridors com els que ell proposa. Ara 

bé, Zigaina subratlla amb convicció que per a Pasolini la vida era poesia, que morir 

sense haver-la expressat el terroritzava i que  «fer poesia significa per suposat escriure-

la però sobretot testimoniar-la amb la vida» (ZIGAINA, 453).  Aquí resideix al meu 

entendre el significat de caracteritzar  Pasolini com un antropòleg de l’imaginari. 

Pasolini descobria en la vida els elements poètics que el fascinaven, alguns dels quals 

passaven  a seva poesia, però existia una instància, la del pensador que analitza 

estructuralment els components poètics que neixen de l’encontre entre la realitat i la 

imaginació del poeta. En aquest sentit utilitzo l’expressió d’antropologia de l’imaginari.  

Davant la vinculació que fa Zigaina entre Pasolini i els postulats irracionalistes de Jung i 

Eliade ―vinculació que hi és, però que crec que és més dèbil del que planteja 

Zigaina―, em sembla que es pot recórrer un camí també fèrtil pensant Pasolini no com 

un epítom de l’ampli desplegament de l’irracionalisme revisionista,  sinó observar-lo 

com un pensador que va intentar recuperar per la raó d’arrel humanista el pensament 

mític i pre-racional. Pasolini volia rehabilitar el bosc de l’imaginari de la intensa 

desforestació que el realisme, el neorealisme, el realisme socialista i l’utilitarisme 

proposat pel capitalisme havien perpetrat en l’esfera espiritual de la postguerra. Per això 

considerava la màgia, el mite, l’alquímia, el pensament prelògic  com a materials que 

calia  treballar amb els estris de la retòrica i la metodologia combinada del pastitx i del 

manierisme
8
.  

 

El darrer capítol és un  llarg comentari de Salò. L’he redactat en vuit apartats. Al primer 

examino ràpidament les interpretacions que em semblen més rellevants fetes per la 

crítica sobre la pel·lícula. Comento també les pautes d’interpretació de la mateixa que 

va oferir  Pasolini. Al segon apartat reprenc les reflexions benjaminianes per plantejar la 

hipòtesi que la pel·lícula, ultra tot el que s’ha dit d’ella, és un gran desafiament que ens 

fa Pasolini a l’oferir-nos el que jo interpreto com un monument fílmic al triomf del 

feixisme. Fins 1975, l’autor de La ricotta havia estat un  «avisador d’incendis». Havia 

advertit  les generacions joves que la seva rebel·lió era la dels fills de papà, que les 

                                                 
8
 Per una discussió més aprofundida de l’antropologia de l’imaginari, cfr. GILBERT DURAND, Les 

structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Dunod, 1984. L’edició original és de 1964. 
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seves reivindicacions eren retrògrades respecte aquelles per les quals havien lluitat els 

seus pares; parlava a la Itàlia de la seva època de com el consumisme s’havia convertit 

en un nou lager, més subtil i per això més temible; retransmetia alarmat el que 

anomenava un nou «genocidi» perpetrat pel neocapitalisme al qual comparava amb el 

feixisme o, per a ser més exactes, al qual interpretava com una forma més moderna i 

efectiva de feixisme. En general la crítica sobre l’obra de Pasolini ha arribat al consens 

que a Salò es tracta del  neocapitalisme com una forma perfeccionada de feixisme. Jo he 

volgut treballar en aquesta part del meu comentari amb les idees que de manera 

hipotètica havia avançat al capítol 1 i 2 sobre la relació que Pasolini estableix amb la 

memòria de la Resistència, i de la seva autocomprensió com un artista compromès amb 

l’antifexisme. En els apartats dos i tres intento argumentar la idea que el film és un 

monument al triomf del feixisme en el present. A partir d’un topònim que apareix a 

l’inici de la pel·lícula i que indica on se situa l’acció, explico que aquest indret, 

Marzabotto, fou el lloc on els nazis van perpetrar una de les massacres més salvatges 

durant la seva ocupació d’Itàlia. Exploro les conseqüències interpretatives d’aquest fet i 

estudio com es proposa al film una interpretació no pas del passat (1943-45), sinó, al 

contrari, del present projectat cap el passat (1975-1945)  

 

Seguidament explico com Pasolini construeix aquesta seqüència per a ell 

ininterrompuda entre la República Social de Salò i 1975. Analitzo els articles d’aquells 

anys i els relaciono amb la seva preocupació per l’origen del «terrorisme d’Estat» que 

des de 1969 buscava justificar una deriva antidemocràtica en la política del país. 

Vinculo la història d’Itàlia d’aquells anys amb la situació personal de Pasolini, molt 

afectat en aquella època per problemes personals. Suggereixo que la pel·lícula està feta 

sota un «estat d’excepció» polític i, si se’m permet fer servir l’expressió fora del seu 

context habitual, personal. 

 

A partir d’aquí  proposo una comparació entre el tractament del mascle feixista  feta a  

Salò amb la caracterització que del mateix fa el sociòleg i psicoanalista Klaus 

Theweleit. Per aquest autor el feixisme no es pot explicar sense estudiar les creences, 

valors i ―el que va representar una aproximació renovadora quan va escriure el seu 

llibre sobre el tema a mitjans del setanta del segle passat― els seus desballestaments 

psicològics. La idea d’una «psique feixista», Theweleit la desenvolupa a partir de 

l’abundant literatura produïda pels membres dels freikorps, les tropes paramilitars 

utilitzades per esclafar la revolució bolxevic a Centreeuropa entre 1918 i 1921. Com 

explico al capítol és Theweleit qui va posar l’accent en la comparació entre la seva obra 

i la darrera pel·lícula de Pasolini. El que intento fer és sistematitzar la comparació 

vinculant els resultats de la mateixa amb la idea pasoliniana que en els anys seixanta i 

setanta s’estava produint una «mutació antropològica» que representava  precisament el 

triomf absolut a Europa del capitalisme consumista que sotmetia els individus a una 

uniformització d’actituds, valors, expectatives i idees sense precedents en la història de 

la humanitat. Per a fer-ho hi estableixo una explicació «genealògica» de l’aparició 

d’aquesta idea dins de l’obra del director. Em fixo especialment en la versió teatral de 

Porcile on aporto un precedent, des del meu punt de vista sòlid, sobre la idea l’origen 

del feixisme com un enemic que no ha deixat de vèncer —en expressió de Walter 

Benjamin— . Pasolini hi utilitza l’existència d’un criminal de guerra nazi real, el doctor 

A. Hirt que va morir el 1945. El nostre autor el ressuscita i el converteix en un magnat 

de la industria italo-alemanya dels anys seixanta. Al capítol desenvolupo la comparació 

entre els llibertins de Salò i el personatge de l’obra de teatre citada. 
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Seguidament analitzo el tema del monstre i la monstruositat a Salò relacionant-lo amb la 

discussió que he fet al capítol 1 i 3 sobre la imatge que projecta el poeta d’ell mateix en 

molts poemes respecte de la seva anormalitat, la seva diferència o la seva «tara». 

Reprenc idees utilitzades quan he treballat amb les tesis de LaCapra,  Anzieu i De 

Martino. Esbosso una interpretació sobre com hem de llegir alguns dels personatges de 

les obres de l’autor, en concret el protagonista d’ Orgia i el Julià de Porcile, en relació 

amb les experiències traumàtiques ja comentades. En ser un tema vidriós, tot just 

intento establir una línia de reflexió que apunta al fet que la personalitat de l’autor, 

marcada al meu entendre per les experiències de caire traumàtic a què m’he referit, li 

van atorgar, com a una mena d’oracle grec, una sensibilitat específica que li va permetre 

llegir en els convulsos anys en què va viure els signes d’una transformació que, tot 

sovint, el poeta bolonyès interpretava en termes de «revelació», de temible revelació. En 

aquest sentit,  analitzo el poema  «Patmos», un del seus poemes civils més interessants, 

en què el poeta intervé com a ciutadà i artista en la reflexió sobre l’atemptat feixista de 

Piazza Fontana de Milà el 12 de desembre de 1969 i la manipulació que va realitzar el 

govern de la Democràcia Cristiana. És una operació que els ciutadans del nostre Estat 

coneixem bé després de la massacre d’Atocha el març de 2004.  Concloc aquest apartat 

reprenent el tema de la persecució al diferent, al divers i a l’anòmal a la Itàlia dels anys 

setanta  tal com la formula el nostre autor. 

 

Encara queda una coda a l’anàlisi de Salò. La recullo en un «Epíleg». Hi plantejo que el 

seu autor xifra un darrer missatge en la seva darrera obra. Es tracta d’un plany fúnebre 

per la mort ―i l’ultratge posterior del cadàver― de l’humanisme d’arrel renaixentista 

en què Pasolini s’havia format estèticament i moral. Argumento que en el film, en 

palimpsest, hi ha una desconstrucció mortal del quadre de Piero della Francesca, La 

flagel·lació de Crist. Podríem dir que es tracta més aviat de la destrucció del sentit 

teològic-polític del quadre i de la tradició humanista en què s’insereix. Amb aquesta 

anàlisi concloc el meu treball d’interpretació. Les pagines finals recapitulen les 

conclusions més rellevants de la present tesi. 

 

A la citació que obre aquesta introducció Creston Davis parlava de com «les misterioses 

veritats i esperances de la humanitat i de la història» s’han saldat als mercats del 

neoliberalisme. El mateix Davis observa que per als pensadors de la resistència a la 

depredació del capitalisme el recurs a la  «tradició humanista-marxista» no és suficient, 

i afirma que aquests pensadors s’han obert a la teologia atès que aquesta permet  

«transcendir el capital»  i amb les cauteles necessàries incorporar-la al corrent de 

resistència a la depredació i nihilisme de l’ordre neoliberal (DAVIS, 4). El marxista 

romàntic  que fou Pasolini, les idees del qual convergiren de manera tan significativa 

amb les de Walter Benjamin  mentre que es convertia en el marmessor del llegat  de les 

cendres de Gramsci, és a l’origen del desenvolupament  del debat cultural i polític que 

descriu Davis. No només ell, però també ell.  He intentat demostrar que l’obra de 

Pasolini  se situa dins d’una tradició polimorfa de pensament de la resistència al 

feixisme. No va ser el primer en  identificar els perills que comportava el nou ordre del 

consumisme, però en va ser dels pioners, i la seva obra és un exemple de combat contra 

la deglució uniformitzadora que exerceix aquest consumisme. D’aquí la seva actualitat. 

 

Tot i que aquesta és una tesi que es va començar a forjar en un doctorat ja fa molts anys 

extint de literatura comparada, la meva formació primera és d’historiador. Potser això 

justifica una darrera nota sobre algunes característiques metodològiques d’aquest 

treball. La meva formació acadèmica ―abans que se’m convidés amablement a deixar 
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l’Acadèmia per no acceptar comunions que no em semblaven assimilables― es va fer 

en el camp de la història de les societats precapitalistes, i en concret en la història de les 

extincions de les societats peninsulars ibèriques andalusins a mans d’uns implacables 

cristians feudals. Això potser justifica la meva selecció d’alguns temes pasolinians. Hi 

ha altres Pasolini. N’hi ha un que és menys tràgic i funeral que el que jo he perseguit en 

aquestes planes; un que, al contrari, és alegre, vital, irònic. És un Pasolini important, 

especialment dins de la seva obra cinematogràfica. Hi ha també un Pasolini més 

«integrat» en la cultura italiana d’esquerrers de la seva època: director de revistes 

importants dins de la història de la recepció literària al seu país ―és el cas de la revista 

«Oficcina»―,  col·laborador important de capçaleres decisives en els debats d’aquella 

esquerra  ―per exemple la revista d’esquerrers fundada per Alberto Moravia i de la 

qual el nostre autor en va ser codirector, «Nuovi Argomenti».  

 

Hi ha doncs altres Pasolinis però no hi són, o només fugaçment, en el meu. Potser 

algunes experiències personals m’han fet fixar-me en la importància que podria haver 

tingut per Pier Paolo algunes de les experiències molt difícils que va viure. Potser li he 

donat massa importància. No ho sé. És difícil per un heterosexual de Barcelona nascut 

el 1963 imaginar-se com era el món sentimental d’un homosexual italià dels anys 50, 

per això no  he volgut entrar per aquest camí. En canvi em sembla comprensible 

l’argument que experiències vitals desestabilitzadores comporten o poden comportar 

conseqüències cognitives, psíquiques i/o estètiques. Com he dit abans, pel seu amic 

Zigaina Pasolini se sentia com un hierofanta, com algú a qui la seva circumstància li 

conferia el do martiritzador de la visió i la profecia. Una altra paraula que serveix per 

descriure aquesta habilitat és «poeta». 

 

El «meu» Pasolini l’he encalçat seguint l’exemple d’un historiador de vida també 

torturada, Lev Gumílev. El fill del poeta Nikolai Gumílev, assassinat pels bolxevics el 

1921, i de la gran poetessa Anna Akhmàtova, va viure molts anys a les presons de 

Stalin. En va sortir per lluitar contra els nazis, per retornar el 1945 fins el 1956. En certa 

forma aquest llibre és deutor seu. La persona que em va descobrir l’obra de Gumílev va 

ser la mateixa que em va parlar per primera vegada a les seves inoblidables classes del 

curs 1983-84 d’Història Econòmica de Walter Benjamin, l’historiador i professor Josep 

Fontana. El primer exemplar que vaig tenir d’Angelus novus on es troben una de les 

versions de les «Tesis sobre la filosofia de la Història» me’l va deixar ell. Anys després, 

fora de l’Acadèmia, va caure a les meves mans un llibre que Josep Fontana prologava i 

del que deia que era «realment extraordinari». Comentava Fontana que  el llibre de 

Gumílev s’havia traduït,  
 

perquè algun jove aprenent d’historiador a qui caigui a les mans l’assaboreixi (...) i senti 

despertar unes inquietuds noves , un desig de desprendre’s d’aclucalls dels que no tenen bona 

vista. Perquè comprengui que el d’historiador no és un treball sinó un ofici: quelcom  que 

només val la pena de fer  quan busques alguna cosa que t’importa a tu i que pot importar a altres 

homes i dones ―no només a la tribu dels historiadors―, quan «salten espurnes» entre 

l’evidència que maneges i la teva persona
9
. 

 

No pretenc ser aquell jove historiador. Quan vaig llegir el llibre ja no era jove i m’havia 

convertit en treballador d’un altre ofici que m’ha apassionat durant molts anys: el de 

professor d’història. No és el mateix, però no ho visc com un demèrit. Potser  no estava 

                                                 
9
 JOSEP FONTANA, “Prólogo”, a LEV GUMÍLEV,  La búsqueda de un reino imaginario,  Barcelona, Crítica, 

1994.   
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fet per ser un historiador, potser era un tema d’inquietuds, o de paciència, o de no ser 

prou obedient. No ho sé. El que sí que és cert és que entre el meu Pasolini i jo han saltat 

espurnes. Potser alguna il·luminarà breument la curiositat  de l’hipotètic lector. 

Necessito aclarir, però, que algunes de les espurnes que potser són encara a l’aire 

provenen de la lectura de Gumílev. M’he trobat treballant sobre Pasolini seguint 

matusserament el mètode que ell aplica al seu llibre, La búsqueda de un reino 

imaginario.  

 

Gumíelv hi  explica que l’historiador de vegades és com una àguila, la seva mirada 

abasta paral·lelament i a la vegada dues o tres valls contigües. Els habitants de 

cadascuna d’aquestes valls no saben ben bé que passa a la del costat, però tots estan 

sotmesos a la influència de fenòmens que els són comuns però que cadascuna de les 

valls experimenta de manera autònoma i específica. L’historiador identifica aquestes 

causes estructurals. Aquesta visió justifica algunes comparacions que plantejo entre 

Pasolini i altres coetanis seus, habitants d’ «altres valls» intel·lectuals i culturals. 

L’historiador, continua explicant Gumílev, és també com un general de divisió 

napoleònic: se situa en un turó i observa com els exèrcits en lluita es mouen i 

s’enfronten. Llavors hi detecta els gran moviments col·lectius en el si d’una societat, les 

contradiccions, les forces oposades que s’equilibren o que es descompensen. Des 

d’aquesta posició hermenèutica he pogut seguir millor els debats d’història cultural a la 

Itàlia d’aquells anys. Una tercera encarnació de l’historiador és la del soldat que lluita 

en el fragor de la batalla. Des d’aquí té la possibilitat d’observar l’angoixa d’aquell o 

aquell altre individu, els seus dubtes, les seves esperances i com aquestes es relacionen 

amb els altres actors que es troben en el mateix escenari que ell. Algunes reflexions 

sobre els temes d’identitat sexual i de gènere, sobre qüestions de memòria personal i de 

compromís antifeixista, provenen d’aquesta aproximació, també la lectura  d’alguns 

poemes.  

 

Per últim de vegades l’historiador és, ens diu,  com un ratolí que mossega les pàgines 

dels llibres d’un prestatge dedicat a un sol tema, etiquetat, posem per cas, com 

«Pasolini». Llavors la seva feina —ens adverteix Gumílev— amenaça amb no parlar ja 

de Pasolini sinó de la Pasoliniologia: llavors l’historiador ha deixat els terrenys de la 

història per entrar en els de la biografia o de l’especialització excessiva, que no són els 

mateixos que els de la història. De vegades m’ha tocat entrar-hi, però he intentat evitar 

la Pasoliniologia. He llegit el que m’ha calgut, potser no tot el que calia per ser un 

expert en Pasolini, però aquesta no era pas la meva intenció. L’heteròclita bibliografia 

dóna compte d’aquestes estratègies superposades d’interpretació. El que volia fer era 

d’una banda investigar com es va construir la dissidència de Pasolini que s’apropia, de 

manera  de vegades conscient, de vegades inconscient, de material de tradicions 

coetànies o preexistents. Després volia entendre com aquesta dissidència estava 

conformada per experiències psíquiques que la determinaren. I finalment volia escatir si 

la dissidència de Pasolini ens pot servir  per exercir la crítica al nostre present. Perquè 

va ser practicada en temps molt convulsos, gairebé tants com els nostres, temps aquests 

darrers que d’altra banda en més d’un aspecte va anticipar.  

 

Pasolini va ser des de 1977  un  referent per a i, com artista primer i com a intel·lectual 

després. En aquest sentit, també parlo en aquest treball del que he après d’ell. És el 

millor elogi que puc fer al director de Teorema. Un altre potser inferior però no menys 

important és que amb aquesta darrera ratlla m’allibero del seu mestratge.     
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1. DE LA RESISTÈNCIA A L’ADÉU A GRAMSCI.   
 

 

1.1  Pasolini resistent: episodis d’una relació ambivalent 

 

Fins a la meva generació inclosa, els joves tenien davant seu com un “objecte” la burgesia, un 

món “separat” (separat d’ells, perquè, naturalment parlo  dels joves exclosos: exclosos per un 

trauma: i prenem com a trauma típic aquell de Lenin quan tenia dinou anys que ha vist al seu 

germà mort a la forca per les forces de l’ordre). Podíem veure la burgesia, així, objectivament, 

des de fora (tot i que estàvem horriblement implicats amb ella, història, escola, església, 

angoixa): la manera de mirar objectivament a la burgesia ens era ofert, segons un esquema típic, 

per la “mirada” posada sobre la burgesia per part d’allò que no era burgès: obrers o camperols 

(d’allò que seria després anomenat Tercer Món). Per aquesta raó nosaltres, joves intel·lectuals 

de fa vint o trenta anys (i per privilegi de classe, estudiants) podíem ser antiburgesos també fora 

de la burgesia: mitjançant l’òptica  oferta per les altres classes socials (fossin revolucionàries o 

revoltoses) (PASOLINI, Bestemmia 4, 696-7). 

Escrita el maig de 1968 com a comentari a les reaccions que havia suscitat el seu poema 

“El PCI per als joves!!”, publicada a la revista Nuovi argomenti,  l’ “Apologia” del 

poema esdevé un llindar  entre dues generacions de militants i simpatitzants de 

l’esquerra política i en separa les posicions crítiques respectives sobre la societat i la 

política italiana. La generació de Pasolini ancorada en la moralitat de la Resistència i en 

els seus valors i compromisos; la generació següent, que va néixer després de la guerra, 

encarnà també a Itàlia el dissentiment que posaren en marxa els joves occidentals 

d’aquells anys, marcat tant per l’abandó definitiu de l’antifeixisme militant dels anys 30 

i 50 com per l’assignació d’uns nous “enemics” —i per tant de l’aparició d’una nova 

retòrica que desvirtua l’antic antifeixisme— que caracteritza els moviments de 

l’esquerra radical dels anys seixanta i setanta. Pasolini ja havia iniciat aquest viatge 

d’abandó de les consignes d’un marxisme ofegant i burocràtic una dècada abans, i com 

és conegut no havia arribat al mateix lloc que els joves rebels dels anys seixanta. En 

aquest capítol resseguirem el procés d’adhesió per part de Pasolini a aquesta moral de la 

Resistència i del seu posterior qüestionament, que el portarà a convertir-se a partir de la 

segona meitat dels seixanta en un dissident per l’esquerra i un debel·lador incansable de 

les posicions de la Democràcia Cristiana, els dos pilars del compromís antifeixista sobre 

el que es fundà la Itàlia de postguerra. El text citat inclou un concepte que ens 

acompanyarà al llarg d’aquest treball, com va acompanyar Pasolini al llarg de la seva 

vida.  El «trauma típic» de Lenin que ha vist mort el seu germà per les forces d’ordre és 

també el de Pasolini, que va saber —més o menys a l’edat de Lenin— de la mort del seu 

germà a mans d’altres forces que esdevindran durant la postguerra si no forces d’ordre 

si forces de governança i detentores d’un gran poder. Ens referim a les del PCI. 

En el fragment citat, doncs, ens trobem també davant d’una reelaboració d’una 

experiència. Pasolini en aquests anys duu a terme una poètica de la recapitulació. Les 

seves obres d’aquesta època estan marcades per una voluntat de síntesi històrica i 

personal. D’aquests anys (entre 1967 i 1969) són Edipo re, film en què s’ha vist «una 

història d’Itàlia des de 1922 fins al present de llavors, 1967» (CASARINO, 32), un grup 

força nombrós dels poemes agrupats el 1971 a Trasumanar e organizzar, Teorema  (la 

novel·la i el film), i Porcile  (l’obra de teatre i el film). D’elles en parlarem en un altre 

capítol. Però el fragment citat clou una etapa tot just esgotada per Pasolini deu anys 
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abans i consagra l’operació que marcarà una evolució radical de la poètica i de la 

política pasolinianes i que podríem caracteritzar com la mitologització de l’experiència. 

En aquest fragment trobem encara un antic ressò de la poètica de la Resistència que 

havia tractat parcialment en  les seves obres fins Les cendres de Gramsci (1957). A 

partir d’aquesta data  havia obert un període de transició, de recerca —que arriba fins a 

Uccellacci e uccellini (1966). L’objectiu d’aquesta recerca era desarticular des de dins 

el llenguatge del neorealisme per a poder crear-ne un de nou i propi que permetés dir la 

realitat —aquest és el títol d’un poema d’aquells anys— tal com l’observava Pasolini. 

Un cop realitzada aquesta desarticulació —ben present ja en les seves novel·les i en 

pel·lícules com La Rabbia― Pasolini s’encaminava a desenvolupar les seves posicions 

polítiques i estètiques que buscaven «la negació de la realitat per tal de col·locar de nou 

la realitat en el llenguatge» i «negar el llenguatge per tal de celebrar-lo en la realitat» 

(ROHDIE, 21). El fragment ens permet observar també la distància que s’ha traçat en 

l’escriptor entre la seva  adhesió a la moralitat de la Resistència que havia caracteritzat 

la seva obra fins la segona meitat dels anys 50 i la dissidència civil que caracteritza els 

seus darrers vuit anys de vida
1
. La recerca, la transició, al 1967 havien acabat. I 

l’assumpció de l’existència d’alternatives al neocapitalisme europeu —el camperolat, 

Àfrica, el mite― que havia definit gran part de la seva obra en aquest anys seixanta 

començava també a semblar-li un camí sense sortida. 

El fragment és, finalment,  una cruïlla on es troben tres eixos estructurants de l’obra de 

Pasolini. Un dibuixa el territori psicològic profund de Pasolini: la mort del seu germà 

Guido durant la segona guerra mundial. Un altre cartografia la ubicació perifèrica de 

Pasolini en els grans debats intel·lectuals italians entre 1945 i 1960. El tercer expressa la 

conversió de Pasolini en un intel·lectual fonamental de la Itàlia del període de 1960-

1975. Sostinc que aquest eixos es retroalimenten mútuament i, si bé cronològicament 

són consecutius, operar amb ells fent-los interactuar permet reinterpretar el tema de la 

identitat en Pasolini i la seva obra  de manera diferent a l’habitual
2
. Paral·lelament, 

aquest plantejament permet situar des d’una altra perspectiva el paper que com a 

intel·lectual va mantenir Pasolini entre els anys 50 i el 1975. En concret, intentaré 

argumentar perquè crec que el paper de Pasolini com a dissident en els debats polítics i 

culturals italians s’ha de cenyir a s anys 60, mentre que la imatge que el mateix Pasolini 

volia donar d’intel·lectual dels “anys 50” és una construcció elaborada per ell  d’un 

intel·lectual comunista “company de viatge” del Partit. Un intent de “normalització” de 

la seva figura pública que amaga una petició problemàtica d’acceptació després dels 

episodis traumàtics de la seva expulsió del PCI i de l’abandó forçat de la seva pàtria 

sentimental del Friül per anar a viure entre el subproletariat romà.  

Aquesta delimitació em sembla necessària per dos motius. En primer lloc, la dècada 

dels anys 1945-1954 és un període molt conflictiu en la biografia de Pasolini, 

caracteritzat per una doble lluita: la primera, per la supervivència com a escriptor, i la 

                                                 
1
 El concepte de “moralitat de la Resistència” el prenc de CLAUDIO PAVONE, Une guerre civile, essai 

historique sur l’éthique de la Résistance italienne, Paris, Seuil, 2005. L’edició francesa del llibre que 

utilitza justifica la substitució de “moralitat” per “ètica” per raons semàntiques, que crec que en podem 

prescindir en català.    
2
 Un exemple indirecte del que acabem de comentar el trobem en el recull d’entrevistes a Pasolini 

Interviste corsare. De les més de 60 entrevistes que hi apareixen, només cinc són anteriors al 1961. A 

partir d’aquell any, la presència pública de Pasolini es va intensificant, com també ho demostren les 

seccions setmanals que en especial a partir de 1968 tindrà en diferents setmanaris i revistes. Vegeu, PIER 

PAOLO PASOLINI, El caos, Barcelona, Crítica 1981, pel que fa pels articles del període 1968-1969, i PIER 

PAOLO PASOLINI, Escritos corsarios, Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo  2009, per als dels 

anys 1973-75. 
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segona centrada a poder desplegar la seva identitat homosexual. Totes dues absorbiran, 

de manera en general poc satisfactòria, els seus esforços. D’altra banda, Pasolini en 

aquells anys no se situa dins de cap dels corrents d’opinió majoritaris, ni té la força per 

crear-ne un de nou. Senzillament, fins la publicació de Ragazzi de vita (1955) és un 

escriptor desconegut valorat per un grapat de bons amics, algun d’ells influent, que 

dirigeix amb alguns d’aquests amics una revista de literatura transgressora, «Officina». 

Però no serà fins a la publicació del seu transcendental poemari Le ceneri di Gramsci 

(1957) que Pasolini obre aquest camí propi, aquesta nova perspectiva d’enfocar el debat 

polític-cultural italià que el convertirà en un polemista llegit i temible en les dues 

dècades posteriors. L’estrena de Il Vangelo secondo Matteo (1964) el projecta com un 

referent més enllà d’Itàlia.  

Però com a conseqüència d’aquestes experiències vitals i polítiques,  Pasolini du a terme  

—i de fet protagonitza― un qüestionament de les pràctiques i de l’agenda política del 

marxisme al qual se sentia adherit, convertint-se en un exponent destacat  d’una deriva 

empresa per un conjunt d’ intel·lectuals occidentals comunistes  que seguint a un d’ells 

anomeno “marxisme romàntic”
3
 . Aquests, a partir de la dècada de 1950, elaboren una 

severa revisió teòrica d’alguns dels pressupòsits del materialisme històric mitjançant no 

pas un treball teòric-filosòfic,  sinó mitjançant el desenvolupament d’una obra artística o 

historiogràfica que revela la “misèria de la teoria”, en expressió d’un d’aquests 

intel·lectuals marxistes dissidents
4
.  

                                                 
3
 Més endavant defineixo que entenc per aquesta categoria, però convé anotar aquí que  la proposo per 

situar al seu interior tots aquells intel·lectuals i artistes comunistes d’Europa Occidental profundament 

incòmodes amb l’estalinisme i les ortodòxies dels respectius partits comunistes del seus països. E.P. 

Thompson va ser qui millor va formular la necessitat d’introduir en la crítica marxista al capitalisme 

elements provinents de la tradició romàntica de començaments del segle XIX. Thompson fusiona 

elements dels dos moviments treballant sobre l’obra de William Morris. Per a resseguir aquest procés en 

l’obra de l’historiador britànic, vegeu E.P. THOMPSON,  William Morris, València, Debats, 1988 (L’edició 

en anglès que segueix aquesta traducció és la segona, la de 1977, el llibre va ser publicat per primera 

vegada en 1955). És especialment important el “Post Scríptum” que l’autor va redactar per la a la segona 

edició, on sistematitza les seves idees sobre la relació entre marxisme i romanticisme.  Per una valoració 

dins de la tradició marxista d’aquest procés, és útil BRYAN D. PALMER, E. P. Thompson, objections and 

oppositions, London, Verso, 1994, especialment les pàgines 52-86, que he seguit en part aquí. Aquestes 

posicions de renovació romàntica de la tradició revolucionària tenien precedents, especialment entre els 

surrealistes comunistes i també és audible en l’obra de Walter Benjamin, vegeu al respecte MICHAEL 

LÖWY, L’étoile du matin. Surréalisme et marxisme,  Paris, Syllepse, 2000. Aquest intent de renovar el 

marxisme per alliberar-lo de l’ombra assassina de l’estalinisme va merèixer una crítica molt severa i en 

molts punts pertinents per part del filòsof polonès  Leszek Kołakovski a qui Thompson havia dirigit una 

carta oberta crítica amb ell. A la rèplica, Kołakovski fa un exercici de crítica i autocrítica d’aquest tipus: 

«En els anys cinquanta, tant tu com jo militàvem en sengles partits comunistes i això significa que ... per 

més encant que vessés la nostra ignorància (o la nostra negativa a saber), donàvem suport a un règim 

basat en el treball de masses d’esclaus i en el terror més horripilant que la història de la humanitat hagi 

conegut mai» (p.313): LESZEK KOŁAKOVSKI, Por qué tengo razón en todo, Barcelona, Melusina, 2007. El 

text de Leszek Kołakovski, sota el títol, “My Correct Views on Everything” es va publicar a l’anuari, The 

Socialist Register, el 1974. La llarga carta oberta de Thompson havia sortit en aquesta publicació l’any 

anterior.  El debat, doncs, era entre dos intel·lectuals separats no només per les seves diferents 

interpretacions del que era el marxisme i el socialisme, sinó també pel teló d’acer. Per una valoració 

d’aquest debat,  més amistosa amb el polonès que amb Thompson, vegeu, TONY JUDT  “¿Adiós a todo 

eso?  Leszek Kołakovski y el legado marxista”, recollit al seu llibre, Sobre el olvidado siglo XX, Madrid, 

Taurus,  2008 , pàgs. 133-148. Aquesta discussió serveix per destacar com en l’ambient elitista  —i una 

mica esotèric vist des d’ulls actuals— de la intelligentsia d’esquerres aquests temes eren vigents. 
4
 El terme dissident el prenc aquí en tant que aquests intel·lectuals acabaran sortint del Partit Comunista 

dels seus respectius països d’Europa occidental. No s’ha de confondre amb la dissidència exercida pels  

intel·lectuals i activistes que es van oposar a les dictadures comunistes de l’Europa de l’est en les que 
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No vull dir amb això que les actituds polítiques de Pasolini reflectides en la seva obra es 

limitin a dues fases, que coincidirien bàsicament amb, en primer lloc, el període 

comprès entre la seva època de Casarsa i la sortida del món de les borgata (1940-1962), 

i una segona definida pel pas al cinema amb la consegüent relegació de llenguatge 

literari (1962-1975). Entenc més aviat l’obra de Pasolini com una reelaboració constant 

d’un ampli ventall de temes que s’examinen des de llenguatges ben diferents entre ells a 

partir de la necessitat mai assolida satisfactòriament de poder esgotar totalment aquests 

temes. Un concepte clau del text citat ens permet descodificar el que, al meu entendre, 

és un laboriós procés de refecció constant de la seva obra es el de trauma. Si bé alguns 

dels resultats d’aquest trauma han estat observats pels diferents lectors de Pasolini —

fins al punt d’interpretar la seva obra com un tens diàleg amb una poderosa ideologia de 

la mort—, en general no s’ha concedit a aquest concepte, que Pasolini utilitza 

selectivament però estratègicament, la  centralitat que reclama i que reprendré més 

endavant
5
. 

                                                                                                                                               
vivien. Tampoc s’ha de confondre aquest procés de revisió doctrinal amb el que va fer Althusser i els seus 

seguidors. Mentre que aquests elaboraven complexos i sofisticats aparells filosòfics per fer quadrar el 

marxisme de Marx amb l’estalinisme, els intel·lectuals de què parlo van ser víctimes i/o detractors de 

l’estalinisme. L’expressió “misèria de la teoria” la prenc del llibre D’E.P. THOMPSON, The Poverty of 

Theory: or an orrery of errors. Londres, 1995
2
 , Merlin Press (hi ha edició espanyola de la primera 

anglesa, Miseria de la teoria, Barcelona, Crítica, 1981) Thompson serà, com veurem, un d’aquests 

intel·lectuals que presenten carreres similars a les de Pasolini, i el llibre citat és precisament una llarga i 

ben fonamentada desautorització de les “pràctiques teòriques” dels althusserians i del mateix Althusser. 

Per enllaçar amb la nota anterior, convé recordar que és necessari fer la diferenciació que fa Tony Judt 

ente  el que per a ell són els “veritables” dissidents del marxisme —els dels països de l’Europa de l’Est― 

dels altres fa a l’inspirat i càustic article  ja citat “¿Adiós a todo eso? Leszek Kolakowski y el legado 

marxista”, on es poden llegir frases com aquesta: «por lo tanto también hay algo de superfluo además de 

fútil en los esfuerzos que durante décadas han hecho los puristas por volver al verdadero designio del 

fundador, por discernir lo que Marx y Engels habrían pensado de los pecados que en el futuro se 

cometerían en su nombre», (JUDT, Sobre 137). També es pot consultar aquesta argumentació d’una 

manera més elaborada a TONY JUDT con TIMOTHY SNYDER, Pensar el siglo XX, Madrid, Taurus, 2012, 

pàgines 191-239. Per una crítica a postulats similars als defensats per Judt, es pot consultar, tot i ser 

anterior als llibres citats, JOSEP FONTANA, La història després del fi de la història, Vic, Eumo, 1992, on 

llegim: «No ens hem de deixar entabanar pels que pretenen desqualificar-nos [als historiadors i 

intel·lectuals marxistes] amb l’únic argument que els dóna l’enfonsament dels règims de l’est europeu, 

per dues raons. Perquè ni la nostra pràctica historiogràfica tenia res a veure amb la que es feia allà —on la 

major part de nosaltres hauríem estat condemnats per heterodoxos―, ni l’objectiu “polític” que l’animava 

era l’establiment de règims com aquells.», pàg 98-99; o també això: «I si se’ns demana per què no vàrem 

sumar-nos aleshores al cor públic dels detractors d’aquell sistema [comunista de la URSS i els seus 

satèl·lits], recordaré que el 1968 això significava fer el joc dels altres: dels que utilitzaven l’espantall del 

comunisme per tal de combatre la democràcia, començant pels Estats Units i acabant pel general Franco», 

pàg. 99. Si proposo aquest reguitzell d’opinions a la consideració del lector és per il·lustrar la violència 

simbòlica i política que s’emprava en els debats culturals en els anys de la guerra freda, en què Pasolini 

va viure i pensar. 
5
 Per exemple LINO MICCICHÉ reorganitza la darrera producció cinematogràfica de Pasolini i agrupa la 

Trilogia de la vida i  Salò en una “tetralogia de la mort”. Per aquest autor, pràcticament tota l’obra de 

Pasolini desenvolupa una “omnipresent ideologia de la mort”: Pasolini nella città del cinema, Venezia, 

Marsilio, 1999, pàgs. 34-35. Al respecte, també és útil DAVID WARD, A poetics of Resistance. Narrative 

and the writings of Pier Paolo Pasolini, Londres Associated University Presses, 1999, ppàg. 21 i 

següents, on es calibra amb precisió tant el caràcter ,trencador en el seu moment, de la lectura de 

Micciché de l’obra de Pasolini com l’excés en què cau la mateixa. Una perspectiva complementària a la 

de Micciché és la de l’amic d’infantesa de Pier Paolo Pasolini, el pintor Giuseppe Zigaina, per a qui el 

projecte de l’autor de Trasumanar e organizzar seria, a partir dels anys 1960, dur la seva voluntat 

expressiva fins al final, que només podria ser, per a ser complerta, la seva mort. Així, Pasolini recorreria, 

ell també, el camí del martiri, com els sants, convertit, tot ell, en un signe, que s’expressaria, com en el 

cas dels sants, pel cos i la sang. GIUSEPPE ZIGAINA, Hostia, Trilogia della morte di Pier Paolo Pasolini, 

Venezia, Marsilio, 1995,  pp. XXVI i següents. Pel que fa  a la vida de Pasolini durant el període 1943-
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M’interessa ara examinar com Pasolini s’adhereix a la Resistència contra el 

nazifiexisme i veure com incorpora a partir de 1945 a la seva obra l’herència ètica 

d’aquesta.  Entre 1943-1945 va ser una resistència més passiva, que no pas activa —a 

diferència de la del seu germà, que va esdevenir partisà—. També va ser més teòrica 

que real, tot i mantenir contacte i donar suport al seu germà. Llegint els seus escrits 

d’anys posteriors, sembla més aviat que la seva vinculació amb la Resistència 

antifeixista fou més una reconstrucció de l’experiència, intensificada per la mort del seu 

germà, reelaborada com a conseqüència de la mitificació dels moviments de la pagesia 

comunista del Friül tal com la  descriu en una de les parts del llibre El somni d’una 

cosa, que no pas una acció política intensa i real.  Pasolini, doncs, desperta tard a la 

militància política.  

De fet, podríem dir que el moment que Pasolini podria triar com a fundacional de la 

seva incorporació a la Resistència fóra a partir de la caiguda de Mussolini el juliol de 

1943. En aquells dies escriu a un amic seu: «la llibertat és un nou horitzó, que jo 

fantasiejava, que desitjava, sí... He sentit en mi sorgir de nou alguna cosa i afirmar-se, 

amb una imprevista importància: l’home polític que el feixisme havia abusivament 

sufocat, sense tenir-ne jo consciència» (PASOLINI, Vita, 75). Es tracta d’una experiència 

típica d’un jove italià que ha nascut pràcticament amb la conquesta del poder per part 

del feixisme. I és més normal encara si tenim en compte que el seu pare era oficial de 

baix rang de l’exèrcit de Mussolini.  «el feixisme» —escriu Primo Levi, nascut el 1919, 

tres anys abans que Pasolini― havia actuat sobre nosaltres, com sobre quasi tots els 

italians, ens havia alienat i ens havia fet superficials, passius i cínics». Però el període 

que va entre la caiguda del feixisme el 25 de juliol de 1943 i la invasió alemanya 

d’Itàlia el 8 de setembre del mateix any va representar un moment important per aquesta 

generació. «En poques setmanes tots nosaltres vàrem madurar més que en tots els vint 

anys precedents», resumeix Levi (LEVI, Sistema, 140-2). Si Levi segueix el camí que 

prendria Guido, Pier Paolo ja hem vist que no. El setembre és mobilitzat en l’improvisat 

exercit regi que ha de fer front a les tropes alemanyes. En una escaramussa amb 

l’enemic el batalló és fet presoner. En el trasllat, Pasolini i d’altres poden fugir, i a 

l’octubre el veiem de nou a Casarsa on la seva família havia buscat refugi per sortir de 

les perilloses ciutats convertides en objectius militars. Aquesta és la guerra de Pier 

Paolo, i des de llavors la seva activitat política tornarà al  camp cultural, on havia 

començat de manera discreta a començaments del 1943 (NALDINI, Pasolini, 57 i ss.). 

Més que un resistent amb totes les lletres de la paraula, Pasolini esdevindrà durant molts 

anys un marmessor de l’herència de la Resistència. Em sembla més precís dir que 

Pasolini desenvoluparia entre 1945 i 1954 una clara adhesió a la memòria de la 

Resistència en el Friül. Es tracta d’una adhesió  més afectiva que política, més 

d’experiència vital que militant, més posterior que contemporània i que obeeix, al meu 

entendre, a la dificultat de superar el trauma que li va provocar la mort del seu germà en 

un afer estrany de la guerra civil que va esclatar a Itàlia com a conseqüència de la 

invasió nazi i de la instauració de la República Social d’Itàlia (RSI) amb capital a Salò. 

Aquesta vinculació afectiva amb els moviments antifeixistes primer i reivindicatius —

després de 1945―dels pagesos del Friül quedarà bloquejada en haver Pasolini de 

marxar de la regió a causa d’una denúncia per presumpta pederàstia . Si la  mort de 

Guido, com veurem més endavant, va suposar un trauma psicològic duríssim per 

Pasolini, la repercussió del qual reapareix de manera intermitent però constantment a la 

                                                                                                                                               
1945, vegeu BARTH DAVID SCHWARTZ, Pasolini Requiem, Venezia, Marsilio, 1995, i també, NICOLO 

NALDINI, Pier Paolo Pasolini, Barcelona, Circe, 1992. 
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seva obra, l’afer de la denúncia que va provocar la seva fugida a Roma va tenir també 

efectes molt colpidors sobre la personalitat de Pier Paolo. Però de les ruïnes de les velles 

adhesions i dels vells combats, i de l’energia fosca que neix en ell de la ràbia i la 

humiliació patides per la seva identitat com a  homosexual en una Itàlia catòlica i gens 

permissiva amb les pràctiques sexuals obertament gais, en sortiran  nous combats. Així  

veurem com en els anys 50 la lluita contra el feixisme i l’explotació capitalista s’han 

transformat en una reivindicació de la diferència, de la singularitat dels individus, del 

dret a viure la seva pròpia subjectivitat. Però no avancem encara argumentacions que 

vindran en altres capítols. En tot cas, el que voldria afirmar és que la mort de Guido 

exercirà sobre Pasolini una pressió retrospectiva respecte la seva pròpia comprensió del 

seu paper com a intel·lectual comunista, pressió que es tradueix en una construcció 

mítica, literària i política del personatge Pasolini, actor sincer en la interpretació del seu 

paper dins del discurs polític i cultural de la Resistència, discurs que va presidir durant 

vint anys el debat polític italià. En aquest sentit, ha dit un dels seus biògrafs, que en les 

obres escrites entre 1951 i 1956, Pasolini concentraria «la ràbia i el plany per la 

desatrossa aventura postbèl·lica dels ideals de la Resistència» (SCHWARTZ, 447)
6
.  

Per a poder calibrar millor aquest procés de mitologització de la Resistència que es 

troba en l’arrel de la ràbia que comento, és necessari aturar-se un moment en la història 

de la mort de Guido i en les circumstàncies polítiques i històriques que hi concorren. 

Guido Pasolini era el germà petit i únic del poeta. Jove idealista però també impetuós, el 

1944 —poc després de la invasió de nord d’Itàlia per part dels nazis i de la fundació de 

la República Social de Salò— decideix enrolar-se en un maquis proper ideològicament 

al Partito D’Azione, les brigades Osoppo. Tant el partit com les seves brigades 

partisanes eren d’orientació republicana, socialista moderada i defensors d’una Itàlia 

unida. Aquesta darrera observació té importància perquè, en la zona del Friül on 

operava el grup de Guido, hi havia també partisans comunistes, les brigades Garibaldi, 

algunes d’elles amb seguidors de Tito, que buscaven la incorporació de la regió a la 

futura Iugoslàvia titista. Malgrat l’existència d’un enemic comú, el nazifeixisme,  els 

darrers mesos de la guerra van ser també els d’una veritable guerra civil entre les 

diferents faccions antifeixistes que ja buscaven  consolidar les seves posicions en els 

nous escenaris polítics que tot just començaven a dibuixar-se.  Fou precisament a mans 

d’aquests partisans comunistes d’orientació titista que Guido i els seus companys van 

ser capturats en un episodi fosc de la lluita per l’hegemonia militar de la zona on 

operaven. 

 

La justificació per  l’execució dels partisans de l’Osoppo va ser la suposada traïció 

d’aquests en mantenir contactes per arribar a pactes amb els nazis i els feixistes de la 

zona per tal d’evitar un arrelament dels comunistes a la regió. En aquest sentit hi ha 

estudiosos que han arribat a la conclusió que el cap del grup en què es trobava Guido 

era una de les persones que estava liderant aquests contactes, sense tenir cap escrúpol 

per utilitzar els seus homes com a peons d’una partida d’escacs. Sigui com sigui, 

l’assassinat de Guido i els seus companys va ser explicat pells comunistes com el 

resultat de la captura d’uns traïdors, que foren jutjats sumàriament i ajusticiats entre el 7 

                                                 
6
 Sobre la crisi i la catarsi dels anys 1950 a Roma, vegi’s la descripció que fa SCHWARTZ, Requiem  356-

376. Sobre la humiliació dels dos primers anys a Roma, NICOLO NALDINI “Cronologia”, a PIER   PAOLO 

PASOLINI, Saggi sulla política e sulla società, edició a cura de Walter Sitti, Milano, Arnaldo Mondadori 

editore, 2001
2, 

 pàg. LXXIV. En aquest text de Naldini també es poden trobar les referències al procés de 

construcció de la seva identitat sexual madura, en concret la trobada i l’amistat amb el també poeta 

homosexual Sandro Penna. 
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i el 18 de febrer de 1945. La massacre de Porzûs, que és el nom amb que es coneix 

aquest episodi, ha travessat des de llavors i fins fa poc tota la història de la República 

Italiana
7
. Com explicaré més endavant crec que és a partir d’aquesta dada que podem 

reinterpretar part important de l’obra de Pasolini com un continuat procés de repetició 

compulsiva traumàtica de la mort del germà, un procés mai resolt en un dol acabat. En 

tot cas, la família Pasolini-Colussi va viure de manera directa els estralls de la Història. 

El seu pare era un militant de primera hora del moviment feixista i es va enrolar a 

l’exèrcit, el seu germà Guido era un partisà del grup catòlic de l’Ossopo, i Pier Paolo va 

ser militant comunista entre 1946 i 1949.  Aturem-nos una mica més en els fets de 

Porzûs perquè comprendre’n l’entrellat del que hi va passar i el debat posterior que va 

provocar ens ajuden a emmarcar no només part de la personalitat del nostre autor sinó 

també aspectes essencials de la seva obra.  

 

Com he dit abans la valoració de la naturalesa dels fets de Porzûs és encara avui objecte 

de debat
8
. La discussió divideix el camp de la memòria històrica entre els que 

consideren que es tracta un exemple de totalitarisme comunista, mentre que de l’altra 

banda s’arriba afirmar que els «ossopistes» estaven en tractes amb l’enemic.   Primer es 

va plantejar que l’assassinat va ser un desgraciat afer producte d’una iniciativa personal 

del comandant de la brigada del GAP
9
  que va ordenar l’assassinat col·lectiu. De 

seguida   es va veure que era una tesi indefensable ja que  els gapistes (membres del 

GAP) eren unes cent persones algunes de les quals es mostraven encara molt temps 

després ben orgullosos d’haver-ne participat. Des del PCI es va desplaçar la 

responsabilitat cap a comunistes eslovens que haurien pressionat o instrumentalitzat els   

per a dur a terme la liquidació de la brigada de l’«Osoppo». Però en els judicis que a la 

dècada dels 50 es van celebrar per dirimir-ne les responsabilitats el cap de la brigada 

garibaldina afirmava haver rebut ordres de la federació comunista clandestina d’Udine 

ordenant la massacre. L’acció va anar precedida d’una fortíssima pressió intimidatòria 

dels partisans gapistes sobre els habitants de la zona que d’aquesta manera s’inhibirien 

de l’afer ―si no havien donat informació sota coacció sobre la situació dels partisans 

del Partito d’Azione―.  El que sembla a data d’avui inqüestionable, però, és que a 

principis de 1945 l’únic grup partisà que operava en el Friül oriental que s’oposava a la 

política d’absorció de tots els altres grups partisans sota el control de les brigades 

comunistes que depenien del IXè Korpus eslovè era el grup on es trobava el Guido.  L’ 

l’objectiu dels comunistes era de crear de facto una situació d’ocupació iugoslava del 

                                                 
7
 La narració de la mort de Guido Pasolini la prenc de SCHWARTZ,  Requiem, 261 i 265, també a les 

pàgines 266-68. La comparació dels partisans com a peons és seva. 
8
 La darrera aportació sobre aquest debat, molt crítica amb la posició del PCI, és el llibre compilat per 

TOMASSO PIFFER, Porzûs. Violenza e Resistenza sul confine orientale, Bologna, Il Mulino, 2012. Per 

aquesta autor, el PCI jugava dues cartes a l’hora. D’una banda mantenia en l’horitzó temporal curt la 

política d’unió de l’antifeixisme mentre que, en l’horitzó més llarg tenia «un objectiu revolucionari... que 

hauria portat inevitablement a la supressió de aquestes mateixes forces [antifexisites i no comunistes o 

anticomunistes] i a un sistema social i institucional divers» (p.13). De fet, per a Piffer la política d’unió 

antifeixista  del PCI era un pas necessari el 1943-45 per aconseguir l’altre objectiu. Una altra mostra de 

l’interès que a partir dels anys noranta del segle passat va tenir la revisió del període de la guerra civil és 

l’estrena de la pel·lícula de RENZO MARTINELLI, Porzûs. La pel·lícula va ser motiu de polèmica ja que va 

ser acusada de revisionisme i de «deslegitimar la Resistència» (PIFFER, 102) i en el seu moment la RAI 

(la televisió pública italiana) es va negar a programar-la tot i ser-ne la posseïdora dels drets de difusió. 

Això va valdre un comentari dolgut del director que ho va publicar una revista digital pertanyent a la 

Lega Nazionale un moviment nacionalista italià de la zona de Trieste de caràcter conservador. 
9
 En rigor eren en membres dels «Grups d’acció» o GAP que eren uns escamots partisans formats només 

per comunistes, mentre que a les brigades garibaldines hi havia partisans d’esquerra, però no tots eren 

necessàriament comunistes. 
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territori que afavorís un cop acabada la guerra la seva incorporació a la futura Iugoslava 

de Tito. Va ser la resistència a aquesta política la que va portar a la destrucció dels 

«ossopistes». Així s’ha pogut dir que al Friül es va viure un conflicte «trilateral entre 

feixisme, democràcia i comunisme» (PIFFER, 10). 

Des de molt jove Pasolini es va trobar inserit doncs en una duríssima polèmica històrica 

i política sobre la memòria de la Resistència. Va ser testimoni privilegiat —i 

protagonista― de l’enfrontament d’una memòria històrica dividida entre la 

caracterització de les brigades de «ossoppistes» com a grups de partisans que poc menys 

contemporitzaven amb l’enemic —aquesta era la línia argumental de la justificació que 

el PCI faria anys després de 1945 de l’afer―, i aquells que, al contrari, consideraven  

els fets de Porzûs com una demostració que el PCI era un partit a les ordres dels 

interessos de la Unió Soviètica i que per tant mentia quan s’afirmava com un partit 

nacional italià. Per la PCI el sol fet d’esmentar Porzûs representava voler desacreditar 

l’antifeixisme i la Resistència tota
10

.  

Què s’ha de sentir si un germà, que mor lluitant en la Resistència contra el feixisme, cau 

a mans d’altres antifeixistes i és acusat de traïdor i de connivència amb l’enemic? Què 

experiència de dol personal es pot realitzar si no s’elabora un d’institucional? La 

massacre de Porzûs no va arribar als tribunals fins als anys 50 i, tot i així, fou un seguit 

de sentències apel·lades respecte de les quals no hi va haver una decisió final, perquè 

quan aquesta havia d’arribar el 1958, al darrer tribunal de cassació, el govern italià va 

decretar una amnistia per als crims comesos durant el període 1943-1945, deixant sense 

efecte aquest darrer judici. Porzûs no va ser un episodi menor de la història de la guerra 

civil italiana, sinó que conté en el seu si totes les contradiccions i les lluites polítiques i 

culturals que es desenvoluparan a la Itàlia en què va viure Pasolini. Com veurem al 

darrer capítol, aquesta memòria dividida troba també el seu corol·lari a Salò.  

Pasolini coneixia perfectament com s’havien desenvolupat els fets. En una carta del 21 

d’agost de 1945 al seu amic Luciano Serra —editor d’un diari del Partit d’Azione en 

què havia militat Guido— explica els detalls de l’assassinat de Guido. L’elogi del germà 

és commovedor tot i la retòrica (“el millor de nosaltres”, “el més generós” “va preferir 

la llibertat”...). Per a Pier Paolo, Guido ha estat martiritzat. Però potser el que em 

sembla important retenir de la carta és el sentiment de descoberta radical i absoluta de la 

mort que ha tingut Pasolini i que explica així al seu amic:  
 

Per això l’únic pensament que em consola és [que] jo no sóc immortal; que Guido no ha fet una 

altra cosa que precedir-me generosament en pocs anys en el no res al qual jo em dirigeixo. I que 

ara és per mi tan familiar; la terrible, fosca, llunyania o inhumanitat de la mort  se m’ha fet més 

clara des del moment que Guido va entrar-hi. Aquell infinit, aquell no-res, aquell absolut 

contrari tenen ara un aspecte domèstic; allà hi és Guido, el meu germà, entens?, el que va ser 

durant vint anys sempre al meu costat, dormint  en la mateixa habitació, menjant a la mateixa 

taula. No és doncs tan poc natural entrar en aquesta dimensió, tan inconcebible per a nosaltres 

(PASOLINI, Pasiones, 78). 

  

                                                 
10

 La persistència del debat fins a l’actualitat es pot il·lustrar amb el fet que  l’any 1990 Giluio Andreotti, 

llavors Primer Ministre, va haver d’admetre l’existència des de feia molts anys de la xarxa «Gladio». 

Aquesta era una estructura clandestina vinculada a l’OTAN, i amb membres ultradretans infiltrats als 

serveis secrets, per actuar en cas d’una invasió per part del Pacte de Varsòvia. Entre alguns dels membres  

d’aquesta xarxa havien pertangut a brigades partisanes «ossopistes», fet que va revifar de nou la discussió 

sobre la naturalesa dels fets que ens ocupen. Sobre aquest tema es pot consultar ELENA AGA-ROSSI 

“L’eccidio di Porzûs e la sua memoria”, a TOMASSO PIFFER , op. cit. pags. 87-112.  
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En una altra carta, aquesta vegada a l’amic Franco Farolfi, i  escrita el dia següent, li diu 

«em demanes en què consisteix la meva ombra, però és fàcil respondre’t: en l’absència 

del meu germà, que em fa mesurar no ja intel·lectualment sinó concretament la nostra 

vida insensata i mai no resolta». Pasolini no renuncia a viure:  recorda a l’amic que 

«amb tot, il faut tenter de vivre». Es confessa ser «feliç, però no avorrit». Però l’ombra 

hi és (Ib. 84). 

Les dues cartes semblen escrites en èpoques molt diferents. I en canvi, en l’interval de 

vint-i-quatre hores mostren estats afectius ben diferents, suggerint una oscil·lació 

psíquica intensa. En tot cas, a partir d’aquests fragments i de la descripció dels fets de 

Porzûs plantegen la qüestió de com va fer Pier Paolo Pasolini per a  conciliar la simpatia 

pels comunistes que de fet sempre mostrava amb el fet que el germà hagués estat 

assassinat per partisans comunistes?  En un llibre entrevista que li va fer Jon Halliday 

trobo una resposta que podríem dir d’ocultament del trauma. Efectivament en un 

moment de l’entrevista, diu de passada: «el meu germà va morir a Carnia combatent 

amb els partisans» (Pasolini, Saggi, 1291).  Per a  Schwartz, Pasolini pensava que la 

mort del seu germà era un «accident històric, un cas tràgic però únic».  Aquest biògraf 

per argumentar la seva tesi transcriu aquest fragment d’un escrit del poeta del 1971: 

Crec que no hi haurà cap comunista que pugui desaprovar les operacions del partisà  Guido 

Pasolini. Estic orgullós d’ell, de la seva generositat, de la seva passió, que m’obliga a seguir el 

camí que segueixo. Que la seva mort hagi arribat d’aquesta manera, en una situació complexa i 

aparentment difícil de jutjar, no m’amoïna. Em confirma més aviat en la convicció que res no és 

simple, res no ve sense modificacions i sofriments; i que allò que compta sobretot és la lucidesa 

crítica que destrueix les paraules i les convencions, i va al fons de les coses, dins de la seva 

secreta i inalienable veritat (SCHWARTZ, 310). 

Sembla una explicació feta  a posteriori per a resoldre la contradicció. L’argumentació 

busca la conformitat: els actes del seu germà no poden ser desaprovats per la família 

comunista; la mort del seu germà es produeix en una situació “complexa”, “difícil de 

jutjar”; la transformació és producte del canvi: la revolució no es farà sense dolor. Tot 

sona una mica retòric. Producte d’una banda del clima feixuc d’alineament polític en la 

polarització entre comunistes i la Democràcia Cristiana i els seus aliats —aquelles 

aliances tan estranyes entre partits tan diferents com el citat i el partit socialista, 

dissenyades per a contenir els comunistes— que va caracteritzar durant la guerra freda 

la República Italiana des de la seva fundació el 1945 fins la caiguda de la URSS. 

L’apel·lació a la “lucidesa crítica” recorda massa al llenguatge del marxisme ortodox 

més elemental
11

. Pasolini fa esforços per mantenir-se malgrat tot dintre de l’esfera 

“marxista” , però a la vegada actua refent-hi constantment la seva adscripció —sempre 

perifèrica i crítica― 

No deixa de ser això una mica sorprenent, perquè la poesia d’aquells anys setanta 

multiplica les crides a resistir l’ortodòxia marxista i a pensar herèticament la seva 

tradició. Potser ens cal buscar la resposta a aquesta contradicció en la dificultat que 

troba Pasolini per conciliar tres elements aparentment irreconciliables i a la vegada 

relacionar-los amb el context polític del que anomenem seguint Claudio Pavone “la 

moral de la resistència”: el record traumàtic del germà mort, l’intent d’alinear l’actuació 

d’aquest com a partisà a la imatge heroica dels partisans garibaldins, i la relació crítica 
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que mantenia Pasolini des de feia anys, però especialment en la dècada dels setanta, 

amb el PCI.  

Però en realitat existeix un document anterior de Pasolini que revela la continuïtat entre 

el seu pensament de 1971 i el de la immediata postguerra, que ens permet veure el 

procés de refecció traumàtica de la memòria de la mort del seu germà es realitza en el 

cas de Pasolini intensificat per la necessitat de fer concordar els fets històrics —

l’assassinat dels partisans del Partit D’Azione a mans de partisans comunistes― amb la 

seva adscripció política —i no ho oblidem, identitària― de Pasolini en els rengles de la 

“família comunista”. Aquest text, que porta el bell títol “Hermes entre Musi i Porzûs”, 

(Hermes era el nom que Guido havia escollit per la clandestinitat) és de fet una carta al 

director del diari comunista “Il Mattino del Popolo”. En ella, Pasolini, que havia assistit 

a un acte d’homenatge a les víctimes de Porzûs, comenta l’intent per part de la 

Democràcia Cristiana d’apropiar-se dels fets per convertir-los en un acte de resistència 

patriòtica “antieslava i anticomunista”. Pasolini refusa aquesta interpretació de la 

Democràcia Cristiana i afirma: 

Sé de fet, i sense cap temor a enganyar-me —gràcies a l’amor púdic i confiat que em lligava a 

Guido― que el meu germà i els seus companys osovans es troben amb els seus assassins en una 

relació que és simplement l’antinòmia Bé-Mal; així aquests —per a una persona que recerca 

sense una bena als ulls la veritat― no han estat morts en nom de la «Pàtria», sinó en nom d’allò 

que el símbol «Pàtria» representava en el 1945 per aquells que combatien contra els alemanys: 

són morts en nom d’aquella Espiritualitat que essent una categoria de l’home existia 

potencialment també en els seus botxins. Si volem doncs que ells, en nom d’aquesta 

Espiritualitat, continuïn vivint, és en Ells en qui devem pensar i no  els caducs símbols humans 

pels quals han donat la vida (PASOLINI, Saggi, 61-64). 

Un llenguatge híbrid, on s’han empeltat els records emotius del germà i l’espessa i 

neutralitzadora lògica estalinista vigent en aquells anys. ¿Sorprèn que Pasolini segueixi 

l’argumentació d’aquest text de 1948 per referir-se als esdeveniments de Porzûs  el 

1971 com d’un «accident històric»? Les víctimes i els seus botxins són, segons el nostre 

autor, en un mateix pla potencial. La seva lluita contra l’enemic comú, que simbolitza el 

Mal, els situa automàticament en el costat del Bé en l’antinòmia a què feia referència. Si 

bé Guido i els seus amics són “espiritualment” superiors als seus assassins, ho són, 

insinua, perquè en Guido i els altres es desenvolupa aquesta «categoria de l’home» que 

és l’espiritualitat —aquí caldria entendre-la com a generositat, heroïcitat, companyonia, 

etc.― de la qual els altres a la vegada no estan mancats del tot  però encara no l’han 

encara desenvolupada. Dit això, Pasolini reconeix que el fet que estiguin tots dos —les 

víctimes i els seus botxins― en el “bon costat” de la lluita del Bé contra el Mal no 

excusa que els comunistes van assassinar els membres dels partisans del Partit 

d’Azione. Per això Pasolini necessita també apostrofar els comunistes de qui es troba 

tant proper. Per això els diu anys després, el 1971: 

Els meus amics comunistes farien bé, crec jo, en acceptar la responsabilitat, a preparar-se per 

afrontar la culpa, atès que aquesta és l’única manera per cancel·lar aquella taca roja de sang que 

és ben visible sobre el vermell de la seva bandera (ibid). 

Cal un acte reparador. La memòria de les víctimes ho exigeix, però menys que la 

necessitat que les banderes de la Revolució siguin immaculades. Per això sostinc que la 

posició de Pasolini de 1971 està constreta per dos processos conformadors d’opinió i 

sentiments poderosos. D’una banda, un d’objectiu: el duríssim conflicte polític italià 

que tenia al país bloquejat en un enfrontament entre una esquerra poderosa que no podia 

governar i una dreta que necessitava de totes les clavegueres de l’Estat per resistir 
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l’empenta d’aquesta esquerra. Un altre era el factor subjectiu, que ja hem esmentat, de 

la dificultat per part de Pasolini per a poder superar el dol traumàtic de la desaparició de 

Guido. Hi ha un altre text inèdit que revela aquesta dificultat. 

El text, titulat “Una nuova maschera italiana: i “meneghelli””, és una contundent 

resposta a un article aparegut en una revista del PSIup (Partit Socialista d’Itàlia Unió 

proletària), una escissió per l’esquerra del PSI del 1964 i que durar fins 1972. En aquest 

article, aparegut el 1968, es critica Pasolini per haver escrit el poema “Il PCI ai 

giovanni!!”“ (PASOLINI, Bestemmia, 4, 687-699) on acusa els joves estudiants rebels de 

ser fills de papà i afirma que l’enfrontament d’aquests amb la policia ell és a favor de la 

policia perquè són “fills de pobres”. L’anònim crític del poeta li etziba que els policies 

són fills del poble de la mateixa manera que ho eren «els milicians de les brigades 

negres [feixistes] que assassinaren el [seu] germà».  La rèplica de Pasolini suposa 

l’exposició més detallada de la mort de Guido: 

El meu germà ha combatut en la Resistència en una formació partisana (l’«Osoppo»), amb el 

carnet del Partito d’Azione a la butxaca: no van ser els feixistes sinó els comunistes italians i 

eslaus qui el van matar: la raó d’aquesta massacre és que en aquell període la Iugoslàvia 

partisana volia annexionar-se una part del Friül, i la formació en les files de la qual lluitava el 

meu germà s’oposava a aquesta intolerable amenaça d’annexió territorial. Són fets, aquests, 

passats pels tribunals (amb greu condemnes als assassins) i que ningú no pot refutar; i Porzûs, 

l’horrorós lloc on Guido va morir, colpejat diverses vegades a la nuca, és una de les pàgines més 

obscures, implicant tot el comunisme dels anys estalinistes, comprenent també aquí 

l’antiestalinista Tito. (PASOLINI, Saggi, 177) 

I Togliatti, per què no surt? Només podem fer conjectures perquè aquest article no es va 

publicar mai. Hi ha dos elements incontestables que cap de les hipòtesis sobre la seva no 

publicació no  poden ignorar. El text és una requisitòria contra el comunisme estalinista 

in totto, fins i tot el PCI. Guido Pasolini no va morir afusellat, va ser colpejat fins a la 

mort, amb tot el que d’odi, menyspreu de la dignitat humana i tortura cruel té aquesta 

mort. Aquests són, al meu entendre, els termes en què la memòria personal de Pasolini i 

la memòria històrica de la Resistència convergeixen i s’entrecreuen: el trauma d’una de 

les «pàgines més obscures» de la guerra civil italiana i la convicció moral de Pasolini 

que ha d’estar del costat dels que, equivocadament com hem vist en els textos de 1948  i 

de 1971, van matar el seu germà. Pasolini mai no va ser un cínic. Al contrari, en tots els 

combats on va comprometre’s va ser un creient. Com es pot estar a favor dels assassins 

del teu germà estimat sense cap preu psíquic? La dificultat que això representa 

suggereix com estem veient un dol que es refà constantment i no es finalitza mai. 

Entre 1969 i 1975  el poeta tracta en una sèrie de poemes aquesta circularitat del temps. 

A El ploriqueig del qual parlava Marx es troba a Brasil, en concret a Recife. Som a 

l’any 1970, en la fase més dura de la dictadura militar que seria el pròleg a les de Xile i 

Argentina. A l’aeroport veu uns cartells de la policia amb fotografies de criminals que 

busca. El poema  no diu quin tipus de criminals són: en tot cas, Pasolini els anomena 

“bandits”. La imatge activa de nou el trauma: el record d’altres cartells que 

amenaçaven, buscaven, altres “bandits”. Intuïm que es tracta els del partisans perseguits 

pels nazifeixistes: 

 
Escric per a comunicar que sobre la paret de l’aeroport de Recife 

els meus ulls mullats en llàgrimes retornades des que el món 

no era més enllà de l’any 1944 i havia de renàixer encara; 

els màrtirs eren desconeguts, 

no s’hi coneixia ni el nom ni el nombre (PASOLINI, Transhumar, 87-88) 
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La imatge és potent: el retorn del record d’espectre traumàtic d’aquelles “caceres” de 

partisans o de col·laboracionistes que van obligar Pasolini deixar Casarsa i amagar-se en 

una poble proper per evitar ser detingut pels nazifeixistes, activa el dolor. Les llàgrimes 

són les de llavors. No pas noves. No és una constatació melancòlica del “temps perdut” 

―tot i que el reviscut proustià hi diposita el seu deix en els versos del poeta bolonyès. 

Aquell món en guerra era un món que havia mort i del qual no s’esperava encara un 

retorn al vida. La imatge d’aquests «bandits» d’avui li retorna la d’aquells «màrtirs 

desconeguts». Guido encara no era mort, ja que el passat del poema és 1944 i Hermes 

serà assassinat l’any següent. El 1970, a Recife a Pasolini se li obre la porta per on 

retorna el passat que no ha estat abolit, del qual no n’ha fet el dol complert
12

. Això 

darrer ho diu en un discurs el 1974. Davant el públic congregat a la festa del diari 

comunista l’Unità, el nostre autor insisteix sobre la seva tesi d’estar assistint a un 

«genocidi», ja que  ―diu Pasolini— «crec que la destrucció i substitució de valors de la 

societat italiana d’avui condueix, tot i que sense massacres i afusellaments en massa, a 

la supressió de grans zones de la pròpia societat». És un procés «clandestí», «mitjançant 

una persuasió oculta». És un genocidi que assimila tota les subcultures en el model de 

vida de la burgesia: l’hedonisme alienador i acaba per eliminar del tot la seva cultura. 

Per finalitzar fa una comparació amb l’Alemanya nazi. I acaba dient: 

Aquesta és l’angoixa que sent un home de la meva generació, que va veure la guerra, als nazis, a 

les SS, que va patir un trauma mai superat del tot (PASOLINI, Escritos, 274). (El subratllat és 

meu)  

 

Exactament, de quin trauma parla Pasolini? De la mort del seu germà o de la por 

d’aquells anys entre setembre de 1943 i el final de la guerra? De les dues coses tal 

vegada? El discurs no dóna cap pista. Però tres anys després de la carta citada al diari 

comunista, s’adreça als militants del PCI reconeixent ambiguament que la ferida resta 

oberta. 

Mirem d’articular aquests quatre fragments: l’article de 1948, el text inèdit de 1968, la 

carta a L’unità, del 1971, i el discurs a les joventuts del PCI de 1974. Quin és el fil 

narratiu de la vinculació del que hi expressa amb la “moral de la Resistència”. Mirem 

que ens diu Pasolini en l’article de 1948 sobre la mort del seu germà: «veig en la seva 

lluita la història de la nostra existència familiar [la dels Pasolini Colussi], la nostra 

educació, els ideals a la llum dels quals es vivia gairebé “deshumanament”, això és 

sense aquell egoisme i aquelles distraccions, potser envejables, que gaudien els nostres 

companys diferents de nosaltres». L’ambigüitat del text és gran. De quina lluita parla i 

de quina existència? De la lluita de Guido i del mateix Pier Paolo contra els ideals 

feixistes del pare, lluita que faria de Guido precisament l’artífex de la superació de 

l’educació doblement patriarcal —del Pare i de l’Estat― i del trencament definitiu amb 

el feixisme i la inserció de tota la família que per Pier Paolo realment comptava —

Guido, Susanna la mare, i ell mateix― en la via de la Resistència?  

Corroboraria aquesta darrera hipòtesi el desdoblament que opera Pasolini en la figura 

del seu germà entre el partisà Hermes (recordem, nom en clau de Guido) i el germà 

pròpiament dit. En la part final de l’article, molt reeixida literàriament i que justifica el 

títol de l’article, Pasolini s’imagina el darrer dia de vida del seu germà. Aquest, avisat 

per altres membres del seu grup que  els companys han caigut en mans dels comunistes i 

que els estant executant, decideix amb un amic no pas fugir sinó anar a l’encontre dels 
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amics per ajudar-los o morir amb ells. Entre el lloc en què es troben, Musi, i el lloc on 

seran assassinats, Porzûs, hi ha el camí que els dos amics recorren per darrera vegada.  

Moltes vegades penso en el tros del camí entre Musi i Porzûs recorregut pel meu germà en 

aquell dia terrible; i en la meva imaginació és un dia radiant de no sé quin candor ardent de neu, 

de quina puresa del cel. I la persona de Guido és tan viva... 

I, enmig d’aquesta evocació gairebé bucòlica, Pasolini introdueix una reflexió liminar 

del que serà la seva obra posterior a la seva estada al Friül. Hi diu: «Nosaltres havíem 

sempre dirigit el pensament a no sé quines empreses heroiques i generoses, els nostres 

jocs eren sempre  cruelment interessats a realitzar una fantasia obsessionada pel Bo i pel 

Dolent». No deixa de ser temptador aturar-se un moment i pensar en aquests jocs 

«cruelment obsessionats»,  en mirar d’escatir  quina era la naturalesa d’aquesta crueltat, 

en quina estància de l’esperit lúdic es desenvolupava la fantasia heroica —és a dir quins 

eren els escenaris i els actors imaginaris que completaven aquesta lluita entre els dos 

rivals―, i qui, en definitiva, assumia amb més freqüència un dels dos rols. I la indicació 

de Pasolini segons la qual «ara recordo com era de sincera i intacta la naturalesa de 

Guido, i quant absolutament creia en la veritat de la nostra història familiar i en la 

certesa dels nostres ideals» projecta una llum cap a una possible i raonable resposta a 

l’anterior pregunta. Segurament és aquesta naturalesa intacta i sincera  de Guido la que 

determina l’elecció que descriu el final de l’article: 

Veient-lo caminar de Musi a Porzûs cap a una mort que ell hauria triat per ser fidel a una vida 

tan breu però tan creguda, algunes vegades em sembla de no resistir a l’angoixa, i em sembla 

que per a ell la seva mare, els seus llibres, les seves diversions havien de tenir més valor que 

qualsevol cosa en el món, i llavors el crido perquè torni enrere cap a Musi: «Guido» li dic. Però 

Hermes continua caminant recte, segur, sense remordiments (PASOLINI, Saggi, 61-64). 

La inversió del mite d’Orfeu s’hi deixa sentir dèbilment però clarament. És Rilke qui 

ressona aquí. Rilke era una lectura de Pasolini ja el 1942 (PASOLINI, Saggi, 6) . “Orfeu, 

Eurídice, Hermes” és un poema important de la producció rilkiana. El poema diu la 

fragilitat de la fe. La matèria narrativa explica com Orfeu ha aconseguit alliberar 

Eurídice d’Hades. El déu de la mort li posa una condició per retornar-li Eurídice: en el 

seu camí fins a sortir de l’infern, Orfeu haurà d’anar el primer, la seva estimada el 

seguirà a certa distància acompanyada d’ Hermes, l’herald dels déus. Orfeu no podrà 

girar-se a veure si Eurídice el segueix. Haurà de confiar en la paraula del déu. Víctima 

de l’angoixa que provoca la incertesa, Orfeu s’atura i es gira per veure si ella el segueix. 

Immediatament la morta és gira a la seva vegada i reprèn de nou el camí cap el fons de 

l’infern. La descripció poètica que fa Pasolini de la decisió del seu germà reprèn la 

història del mite, invertint-lo: Orfeu, que és el poeta Pasolini, en la seva catabasi 

artística  per «veure»  poèticament per darrer cop el seu germà Guido s’apropa al camí 

que baixa de Musi a Porzûs
13

. És doncs un descens. Allà el troba, a punt d’iniciar el 

viatge. Pasolini s’adona que el “seu” Guido és ja per sempre  l’heroic Hermes.  A tots 

els altres textos de Pasolini , la imatge d’aquest Hermes que guia i adverteix dels perills, 

que corre la sort d’aquells que acompanya, d’una manera o d’una altra, implícitament o 

explícitament, és declinada. L’Hermes del poema de Rilke exclama “s’ha girat”  i 

continua. «El deu del missatge/ retrocedia callat, per seguir la figura [d’Eurídice]» que 

retornava a l’Hades (RILKE, Poemas, 195). Ja hem vist que Guido/Hermes és per al seu 

germà la veritat i la lleialtat. Aquet Hermes segueix el camí de les víctimes, esdevé ell 
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mateix víctima, abandona la seva condició divina, refusa de salvar-se per testimoniar la 

seva veritat. No abandona els seus camarades sabent que va cap a un a mort probable. 

Esdevé una figura crística. Tot això està encapsulat en el text de Pier Paolo.  

Com veurem més endavant Pasolini formulava una oposició vital seva entre Passió i 

Ideologia. Cap als anys 50 abandona de manera explícita les ortodòxies comunistes del 

PCI sense desdir-se’n d’una afiliació sentimental al comunisme. Però fins a Salò 

Pasolini no va abandonar mai la seva adscripció identitària a la moral de la Resistència. 

I probablement no ho va fer fins al final de la seva vida gràcies a aquest guiatge 

espiritual del partisà Hermes. 

Ens trobem així davant d’una interessant manera de reconstruir el record de la memòria  

d’unes víctimes de la guerra civil que  s’inicia a Itàlia a partir de l’ocupació alemanya. 

Blasonada més aviat en la imatgeria feixista o estalinista i reconvertida després en gesta 

partisana —amb les seves apel·lacions a l’heroisme i a la generositat― aquesta narració 

èpica del jove Pier Paolo sobre la mort del seu germà petit s’inscriu doncs en el debat 

que s’obre al final de la guerra sobre qui té dret a adscriure’s en el bàndol dels 

antifeixistes. A la vegada també és un primer intent, insuficient, de codificar el dol per 

la seva mort traumàtica. 

Per exemple al poema escrit a Recife el 1970  es mesura una distància: la que hi ha entre 

aquesta primera codificació de 1948, que oculta l’expressió del dolor sota la màscara de 

l’heroi, i el retorn llambregant d’aquest dolor mal sebollit en contemplar un cartell de 

perseguits per la dictadura brasilera dels anys 1964-1985. Això fa plantejar Pasolini el 

1971  la necessitat que els seus «amics comunistes» reconeguin el crim, «cruel» com 

hem vist al text inèdit de 1968. Si l’exemple d’Hermes i els seus companys és la lluita   

pels valors de la llibertat personal i col·lectiva i la dignitat nacional, els comunistes han 

d’assumir la seva part de responsabilitat en el crim. Finalment, el discurs de 1974 

sintetitza políticament tota aquesta narració sobre la Resistència advertint els joves que 

la memòria del que aquesta va suposar ha de servir per a lluitar contra un nou feixisme 

més eficaç, el del neocapitalisme. 

Com veiem, Pasolini s’adhereix al corrent intel·lectual dels qui fan de la moral de la 

Resistència un tema central de la seva obra. L’element característic d’aquest procés de 

comprensió per part de Pasolini és que l’episodi pel qual el nostre autor entra dins 

d’aquesta “moral” és especialment dolorós per a ell amés d’estar  sotmès a les fortes 

tensions de la construcció (o reconstrucció) de la memòria històrica dels països. 

Finalment,  la comprensió global d’aquesta reconstrucció pasoliniana de la memòria 

dels fets de Porzûs s’assoleix quan considerem que el germà d’Hermes  hauria volgut 

presentar-se retrospectivament  jugant el rol  de l’intel·lectual resistent.  

En la llarga entrevista ja citada amb Jon Halliday, aquest demana al cineasta si creu que 

més que marxista no ha estat comunista. Més que una pregunta és una afirmació perquè 

Halliday afegeix que de ser així seria «una cosa estranya tractant-se d’un intel·lectual».  

Pasolini sembla estar-hi d’acord. La seva justificació parteix de la concepció que Itàlia 

era, de tots els països d’Europa Occidental, aquell on la pagesia tenia encara després de 

la segona guerra mundial un pes important dins de la societat. L’autor de Il sogno d’una 

cosa sosté que ell es trobava molt proper a aquest món pagès, en una adhesió 

sentimental prepolítica deguda als orígens camperols —remots, val a dir― de la família 

de la seva mare. El caràcter prepolític d’aquesta proximitat al món camperol Pasolini el 

deriva del fet que ve donat per l’oposició al seu pare i al món polític i simbòlic que 

representava per a ell la seva figura. 



 

15 

 

Quan el 1946 comencen les massives mobilitzacions camperoles al Friül que l’escriptor 

narra a Il sogno d’una cosa, aquestes estan organitzades pel PCI. Llavors, argumenta 

l’autor, abraça el comunisme perquè és el seu món estimat dels camperols el que s’hi 

sent representat pel Partit Comunista d’Itàlia. Si s’hagués tractat —diu― de 

«comunistes pertanyents a la classe obrera urbana hagués estat massa fort pel meu gust i 

m’hagués resistit [a militar en el PCI]» (PASOLINI, Saggi, 1293). A la vegada, afegeix, el 

1946 estaria preparat per a la militància, no pas perquè estigués més ben format 

teòricament, sinó perquè la seva sensibilitat, un cop mort Guido, s’havia afinat. Així 

havia descobert les lluites camperoles: 

A la immediata postguerra els jornalers [del Friül] estaven compromesos en un massiva lluita 

contra els grans terratinents. Per primera vegada em trobava de cara amb la lluita de classe, i no 

vaig tenir dubtes: em vaig alinear amb els jornalers. Els jornalers portaven mocadors vermells al 

coll, i des d’aquell moment vaig abraçar el comunisme, així, emotivament. Després vaig llegir 

Marx i alguns dels pensadors marxistes (PASOLINI, Saggi, 1292). 

Demano al lector que retingui en la memòria aquest paràgraf i les línies anteriors per al 

moment en què parli de com les experiències traumàtiques que l’autor va experimentar 

provoquen un impacte determinant en el seu desenvolupament psicològic. Aquí, sense 

explicitar-ho amb la terminologia de la psicoanàlisi que de tant feia servir, el poeta de 

Poesia a Casarsa està dient tres coses que haurem de reprendre més endavant, però que 

cal retenir un moment amb nosaltres perquè permeten explicar l’aparent paradoxa de 

com un germà d’un partisà assassinat per comunistes perquè ells eren comunistes i el 

seu germà no n’era acaba militant en el Partit que n’havia ordenat la mort d’aquest i els 

seus companys. En primer lloc trobem que la mort de Guido li ha afinat la sensibilitat. 

Més aviat crec que hauríem d’interpretar aquí que aquesta mort deixa en la intempèrie 

psíquica Pier Paolo. Des del text, Pier Paolo sembla dir-nos que per protegir-se 

d’aquesta intempèrie  creada a la vegada per la mort del germà i per la probable 

culpabilitat d’haver donat un presumpte mal consell, el germà gran es cobreix amb la 

manta de la militància del Partit d’on ha procedit. En segon lloc podem observar com la 

reserva provocada per la ferida hi és: amb els comunistes de ciutat no té la mateixa 

proximitat que amb els camperols comunistes. L’adhesió, suggereix, no és al PCI, és al 

comunisme del Friül que eventualment és del PCI. En tercer lloc, en adherir-se ell 

també al comunisme , ho fa a una causa que en teoria reclama uns valors de justícia i 

solidaritat universals. En un procés psicològic complex, Pasolini absorbeix els valors 

pels quals va lluitar Guido, a la vegada que prepara tot el dispositiu ideològic que ja 

hem vist per a convertir l’episodi en un error en el sentit ampli de la paraula, però que 

no justifica la invalidació de la causa. D’aquesta el poeta manera recobreix la “pell 

psíquica” que la mort del seu germà ha deixat  en carn viva. La carn viva és la passió, la 

pell és la ideologia. 

Si aquesta adhesió al comunisme llegida al peu de la lletra semblaria el resultat d’una 

emoció estètica —els «mocadors vermells», que són sinó una evocació poètica?—, 

veiem que mirant-la de més a prop recorda més una petició d’acceptació a la vegada que 

amaga un intent de fugir de  la solitud. La mort de Guido i el retorn del pare provoquen 

una gran tensió en la vida familiar. La seva vida sentimental ―que narra en aquests 

anys en una petita novel·la que es publicarà a la seva mort, Amado mio— està marcada 

per la diferència de gènere tant com la de classe. Més que un seductor es converteix en 

un caçador a l’aguait. Hi ha també el desarrelament: des del seu naixement, la família 

Pasolini-Colussi no ha trobat una llar, un poble o una regió que identificar com el seu 

bressol. EL Friül ho serà. Hi ha també el desclassament. L’odiós petitburgès que es 
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projecta en l’autopercepció del poeta pot ser destruït gràcies a l’assumpció de la causa 

camperola. I finalment hi trobem una resposta als fets d’“espectre traumàtic” que he 

comentat: Pasolini sembla cercar en la massa de camperols comunistes la identificació 

desplaçada amb aquells que van assassinar el seu germà. Identificació perquè 

«emotivament» troba en aquesta massa de camperols ―entre els quals es troben 

segurament els seus  amics— l’aixopluc a la intempèrie ideològica en què viu. 

Desplaçada, perquè Pasolini només accepta formar part del Partit les brigades del qual 

van assassinar Guido perquè és tot el Friül que ell estima qui marxa històricament en la 

direcció del comunisme. Sembla que així pot compatibilitzar la pèrdua amb el sentit de 

la història, els botxins no van ser tals, els seus motius s’inscriurien «en la situació 

complexa i aparentment difícil de jutjar» de què parlava en un text citat anteriorment. Es 

tracta d’una adhesió moguda per l’emotivitat, no pas per al reflexió. Sembla, més aviat, 

una entrada al bosc, al refugi, un endinsar-se en el vòrtex de la història per poder oblidar 

qui va acabar amb la vida de Guido. Recordem que va ser el mateix Pier Paolo qui va 

recomanar al seu germà, que era proper als comunistes, no enrolar-se en les seves 

brigades. La pregunta contrafactual de que hagués passat si no li hagués recomanat de 

no fer-ho  se sent en els seus oblits, en el seus emmascaraments, en les seves 

metonímies: Guido Pasolini va convertir en intel·lectual adherit a la moral de la 

Resistència el seu germà gran Pier Paolo.  

Probablement va ser la intel·ligent gestió que va fer Pier Paolo d’aquesta fusió del 

drama personal dels Pasolini amb la història social del Friül i per extensió d’Itàlia la que 

li va permetre esmorteir els efectes de la culpabilitat i el dolor per la pèrdua. Ara bé, en 

un altre sentit, la singularitat del procés psicològic que acabo de comentar, no exclou 

que en aquesta història de Pasolini no hi trobem també una pauta  de comportament 

habitual en aquests anys. Efectivament, la construcció d’un passat resistent, és a dir, la 

mitologització que el mateix Pasolini fa de la seva —i per assumpció de la del seu 

germà― actitud antifeixista, forma part d’un joc d’estratègies individuals i col·lectives 

que té lloc en els països d’Europa que han patit la guerra per alinear-se en el sentit 

correcte de la història un cop acabada la guerra.   

 

 

1.2 Sortir del feixisme.  

És interessant resseguir breument aquest debat perquè des de molt aviat s’encasta en la 

política italiana d’aquells i anys i es desenvolupa també sota les sacsejades de la “guerra 

cultural” que acompanyà la guerra freda. Perquè, efectivament, més que un debat és una 

confrontació entre l’antifeixisme de militància comunista o propera al comunisme, i 

l’antifeixisme que també s’afirmava com a anticomunisme. I els intel·lectuals, artistes i 

polítics italians es definien dins d’aquest camp de posicions. Com els de la resta 

d’Europa Occidental, llevat els de pa, Península Ibèrica. 

No es tracta només del que els politòlegs anomenen “relats en conflicte” o “memòries 

en conflicte” —aquestes poden ser denominacions més exactes per a referir-nos a 

aquests debats avui en dia (FRANÇOIS, 21). Entre 1945 i 1975 el que hi ha és una dura 

batalla per controlar l’arsenal ètic i polític de la resistència al nazifeixisme. I aquesta 

batalla es dirimeix en llibres, en films, però també en els tribunals, com els que jutgen el 

cas de les matances de Porzûs. 
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Cal recordar que ja des del mateix 1945, els Estats Units i els sectors conservadors —

tant laics com catòlics― d’Itàlia tenen una veritable obsessió per a contenir el Partit 

Comunista Italià (PCI)—juntament amb el francès, el més influent de l’Europa que és 

sota l’ègida americana—, i en concret per a forçar el trencament del consens antifeixista 

i obligar  la Democràcia Cristiana italiana a dretanitzar-se. 

Tant el líder del PCI, Palmiro Togliatti, com el mateix Stalin tenien molt clar que no 

podien assaltar el poder italià de manera revolucionària. Stalin havia donat ordres als 

partits comunistes de les recuperades democràcies d’Europa occidental d’intentar crear 

de nou “fronts populars” —aliances dels comunistes amb altres partits d’esquerra—, 

però amb la consigna clara d’evitar qualsevol tipus de conflicte que pogués inquietar els 

americans i els seus aliats britànics. No debades ja havia esclatat  una guerra civil a 

Grècia patrocinada per britànics —que no volien un govern d’esquerres tant a prop dels 

seus interessos vitals al canal de Suez— i els americans, que van donar suport a les 

pretensions britàniques d’imposar un govern conservador a Grècia al preu que fos. 

Paral·lelament, els americans estaven donant forma la “Doctrina Truman” i a la “teoria 

del dominó” segons les quals calia combatre el comunisme, convertit en el nou “gran 

mal”, allà on fos per tal d’evitar que arrelés més enllà de la URSS i dels seus països 

satèl·lits i així no permetre que en el context de la postguerra un país caigués en mans 

dels comunistes i com a fitxes de dominó els seus veïns anessin caient un rere l’altre. En 

aquesta estratègia de contenció i combat, Itàlia era una peça central. 

Itàlia va ser un dels primers escenaris d’una tàctica que la CIA aniria posant en pràctica 

des de Xile fins a Espanya durant tota la guerra freda: la compra d’eleccions. Ajudes 

milionàries a la Democràcia Cristiana, amenaces explícites de l’ambaixador nord-

americà a Itàlia segons les quals si guanyaven les eleccions el front democràtic popular 

—liderat pel PCI— Itàlia seria exclosa del Pla Marshall, etc. Les intimidacions van anar 

acompanyades d’altres mesures que es van revelar prou efectives. En aquests anys 

posteriors al final de la segona guerra mundial la CIA va finançar els serveis secrets 

italians perquè creessin una organització, anomenada Gladio, encarregada de «defensar 

a qualsevol preu la llibertat occidental contra l’obscurantisme comunista». Com recorda 

Josep Fontana, Gladio va operar fins 1990 i se l’ha associat amb els episodis més tèrbols 

de la vida política italiana, incloent «actuacions terroristes desestabilitzadores» 

(FONTANA, Imperio 56-76). 

Compra d’eleccions, creació d’organitzacions secretes amb el fi de frustrar qualsevol 

possibilitat que els comunistes arribessin al poder de l’estat, el tercer element de 

l’estratègia ideada pels assessors de Truman per combatre l’ «obscurantisme comunista» 

va ser la batalla cultural, una part de la qual va tenir en la lluita pel llegat de 

l’antifeixisme un element central. Com ha fet notar l’historiador italià Enzo Traverso 

«l’antifeixisme era [a Itàlia] el denominador comú de totes les forces polítiques que es 

reconeixien en la constitució. Ningú no dubtava que Itàlia, com a democràcia, havia 

nascut de la resistència, d’un combat antifeixista». Ara bé, sota d’aquest aparentment 

consens començava una batalla per apoderar-se’n de la seva legitimitat. (TRAVERSO, 

Feixismes, 48) 

En aquesta batalla, el catolicisme —que tenia òbviament en el Vaticà el seu focus 

orientador— va tenir un paper central. No debades, una gran part dels vots que van anar 

a la Democràcia Cristiana d’Alcide de Gasperi provenien de persones catòliques, 

especialment les dones. Paral·lelament, mentre que els partits d’esquerra mantenien una 

melodia política amb «un to persistentment insurreccional», els líders de la Democràcia 
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Cristiana jugaven hàbilment amb el discurs de la reconstrucció i la reconciliació. En una 

societat exhausta de dictadura i guerra, era un discurs que, combinat amb les consignes 

conservadores que emanaven del Vaticà, podia funcionar (JUDT, Postwar, 80). 

Per a poder entendre com el llegat de l’antifeixisme esdevenia un camp de batalla entre 

els diferents grups socials, partits polítics i intel·lectuals italians — i entre ells 

Pasolini— convé recordar la distinció que ha fet Claudio Pavone sobre els dos tipus de 

“Resistència” que es van donar a Itàlia. Pavone formula una distinció entre una 

Resistència pròpiament dita i en sentit fort, conduïda políticament i militarment en el 

Nord per una minoria polititzada, i una Resistència en un sentit ampli, figurat, que acaba 

prenent (fins i tot per aquells que no hi havien participat) el rol de legitimació del nou 

sistema polític italià — i també el de la seva classe dirigent —nascut després de les dues 

guerres patides, la mundial i la civil (PAVONE, 19). 

A l’interior d’aquesta distinció nia el conflicte determinant en els anys en què Pasolini 

esdevé un escriptor i intel·lectual reconegut que no és altre que el caràcter de conflicte 

civil que també va tenir la Resistència. A la caiguda de Mussolini el 1943, i la posterior 

rendició del nou govern italià als aliats, Hitler va respondre el setembre del mateix any 

amb la invasió de la meitat nord d’Itàlia, l’alliberament de Mussolini, i la creació de la 

República Social Italiana de Salò. Aquest fet en la pràctica va convertir Itàlia, per 

primer cop des de la guerra, en un país ocupat pels nazis que hauria de patir les mateixes 

desgràcies que les altres regions europees caigudes en les seves mans. L’impacte polític 

i cultural va ser enorme. I la lluita després de la guerra per mesurar-ne les conseqüències 

no van estar mancades d’un dramàtic sentit d’expiació i de culpa. Fins i tot s’ha 

formulat la idea que la Resistència és un mite precisament posat dempeus per donar 

sortida a aquests sentiments ofegadors. Diu un historiador 

Així, en la Itàlia de la segona postguerra la necessitat de reconstruir una identitat nacional, 

després del vintenni feixista, empeny historiadors i polítics a confeccionar un mite creïble, que 

absolgués els italians del sentiment de culpa per haver estat en gran part feixistes i per haver 

acceptat l’aliança amb els nazis 
14

.  

Era el nostre autor un cas d’aquests? L’historiador britànic E.P. Thompson en un text 

cèlebre ens adverteix sobre la «prepotència de la posterioritat» (THOMPSON, formación 

xvii). No som aquí convocats per jutjar Pasolini. Ell era a la Itàlia convulsa de la guerra 

i nosaltres no. Les contradiccions, augmentades pels anys de dictadura, per una 

educació feixista que embotava el pensament crític i la llibertat ètica no estimulaven 

precisament a prendre distàncies amb l’ordre mussolinià. «Il Duce a sempre raggione» 

resava un eslògan exitós de la propaganda feixista. Desaprendre el feixisme devia ser 

una feina llarga. En aquesta feina els moments de contradicció intensa sovintejaven. Per 

entendre la longitud que ha de recórrer el nostre autor fins a convertir-se en 

l’intel·lectual d’esquerres en què es va convertir ens hem d’anar als anys centrals del 

conflicte mundial. El 1942 Pasolini és convidat amb altres universitaris dels països 

aliats dels nazis a un encontre de “la joventut europea per la cultura” a Weimar.  1942, 

Hitler ja no és al seu apogeu, però el destí de la guerra sembla encara molt incert i la 

fase final de les grans massacres antisemites nazis s’ha posat en marxa aquell mateix 

gener. Pasolini ha començat a desenvolupar una certa actitud de distància respecte el 

                                                 
14

 Aquesta reflexió la trobo en una citació que fa VINCENZO BINETTI al seu aticle “Marginalità e 

appartenenza: la funzione dell’intelletuale tra sfera publica e privata nell’Italia del dopoguerra”, Italica, 

vol. 74, núm 3 (autumn 1997), pàg. 361, del llibre de ROMOLO GOBBI, Il mito della Resistenza, Milà, 

Rizzoli,  1992. 
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règim, però allà hi és, a Weimar, al costat de Buchenwald —va reparar-hi en aquell 

moment?; les referències a Buchenwald d’alguns dels seus poemes, provenen foscament 

d’aquesta visita a Weimar?―, parlant amb altres joves europeus sobre la cultura del 

continent. Disposem d’un article interessantíssim escrit per Pasolini a l’agost de 1942 a 

poc de tornar d’aquesta experiència «edificant», quan a la batalla de Stalingrad es juga 

el destí d’una Europa dominada pràcticament en la seva totalitat pel nacionalsocialisme  

i els seus aliats. 

En “Cultura italiana i cultura europea a Weimar”, que és l’article que obre el volum 

sobre els seus assaigs polítics, Pasolini posa sota l’ensenya de Leopardi les seves 

paraules. La citació que en fa del Zibaldone sembla prou eloqüent per escriure-la aquí: 

«... les il·lusions quan són en el seu punt fan un poble veritablement civil».  Sota 

aquesta advocació al retorn cap a la condició de ciutadans dels pobles, Pasolini comença 

amb una afirmació que, juntament amb altres que li seguiran, no haurien d’haver passat 

el filtre d’una censura més exigent. Diu: «Les condicions d’una cultura no es poden 

mesurar en el vòrtex d’una manifestació que té clarament un signe propagandístic». Per 

a Pasolini, el que és rellevant d’aquest encontre no és l’activitat oficial, sinó les 

converses privades, fetes «d’amagat», que li han permès de «traspassar la barrera de la 

cerimònia»  i intentar calibrar «l’entitat de la moderna cultura europea». Aquí el text 

esdevé valent. La cultura moderna europea, argumenta Pasolini, ha anat madurant de 

manera «automàtica... fora de qualsevol finalitat política, gairebé com una demostració 

de la llibertat de creació poètica i de l’amor per la poesia».   

Quins en són els referents, d’aquesta maduració? Per Espanya, García Lorca, Juan 

Ramón, Machado; per Itàlia, Ungaretti, Montale i Campana; per Alemanya la nòmina es 

redueix a Rilke. A partir d’ara, Pasolini recula. Pel que fa als poetes espanyols, dos van 

haver d’exiliar-se i un va ser afusellat pel feixisme. Per endolcir la contradicció de citar 

aquests poetes en la ressenya d’una trobada organitzada pels nazis, Pasolini fa un finta 

extraordinària. En resum ve a dir que aquests poetes i altres representen una  «força 

paral·lela i concomitant» a la «nostra» nova concepció de l’Estat i de la societat. Totes 

dues la poesia i la nova concepció  actuen amb la mateixa força  i «pel mateix ideal de 

civilitat, fins a identificar-se i formar una mateixa cosa amb ell». 

La llavor plantada per aquests poetes serà a l’origen «d’una pròxima condició cultural, 

com un equilibri entre cultura i vida social» que correspondrà als joves —potser els que 

es troben a Weimar― d’intentar aconseguir. Cal tenir, però cauteles: els temps són 

perillosos. Els joves amb què parla Pasolini a Weimar li permeten dir que a «Europa la 

intel·ligència, com la llibertat, són encara ben vives». Tan vives que no cometen l’error 

de contraposar-se ximplement a la tradició oficial esbombada pels òrgans 

propagandístics, sinó de «adequar-s’hi, per un mateix, al temps i a la història, amb un 

acte imprevisible, però sempre justificat, d’igualació o alliberament». Es tracta 

d’alliberar la tradició del pes de la propaganda que l’ofega, de passar la tradició pel 

filtre de l’antitradició, «una tradició estudiada sobre nous poetes», que cal entendre que 

no són els noms seleccionats per la crítica literària propagandística dels règims feixistes. 

Però la confusió de Pasolini és gran. Els seus companys espanyols a Weimar l’escolten 

parlar de Calderón, de Cervantes, de Velázquez, Lorca o Picasso. Què devien pensar els 

seus interlocutors espanyols? Especialment si els noms que li retornen com a models de 

la nova literatura espanyola són Dionisio Ridruejo —llavors enrolat com altres  

falangistes a la División Azul―, Gerardo Diego, Agustín de Foxá —un altre falangista 

que es passejava per Rússia en aquest mateix any, acompanyat de Curzio Malaparte― o 
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Adriano del Valle —aquest, juntament amb Gerado Diego, representant de la poesia de 

la generació del 27―(PASOLINI, Saggi, 5-9). 

Aquest optimisme discret del jove poeta havia d’esvanir-se ben aviat un any després. 

Des de setembre de 1943, fins a l’alliberament per part dels exèrcits angloamericans 

l’abril de 1945, de Roma al Friül, Itàlia fou un país ocupat. És a partir d’aquests 

moments que comencen les deportacions de jueus italians als camps de la mort, i també 

quan s’organitzen les primeres unitats de partisans per a resistir la invasió nazi. Però en 

tot cas, l’essencial a retenir és que del catàleg d’atrocitats que els nazis i els seus aliats 

van anar practicant per tota Europa, els italians anaven a tenir-ne una bona mostra. 

L’Emilia-Romagna i el Friül serien dues de les regions, especialment la segona, on 

aquesta ocupació se sentiria de manera més intensa —i on l’acció partisana fou també 

més notable. 

La invasió nazi va ser viscuda per la majoria dels italians com una catàstrofe humiliant. 

També per Pasolini. Aquest havia estat com hem dit cridat a files per l’exèrcit. Fet 

presoner amb el seu regiment per dos —sí, dos— soldats de la Wehrmacht, Pasolini i un 

amic seu amaguen les armes i s’amaguen ells mateixos. El poeta explicaria aquest fet 

vint-i-cinc anys després com «l’inici, del tot instintiu i involuntari de la meva 

resistència» (SCHWARTZ, 247). 

En què va consistir aquesta resistència? Ja he dit més amunt que té un caràcter passiu, 

teòric i més “pòstum” que contemporani: Pasolini seria un resistent després de la 

resistència. Actes de resistència, però, en va fer. En primer lloc, la fugida dels soldats de 

la Wehrmacht, en segon lloc en muntar una escola a Versuta, a pocs quilòmetres de 

Casarsa. També va penjar cartells i va escriure articles. 

Però, des del punt de vista del poeta, l’essencial va ser la creació d’una escola per a nens 

de famílies pageses de la regió on se’ls ensenyava anglès, sintaxi llatina, grec, lectura i 

anàlisi de poemes de Machado, Ungaretti, Wordsworth, Virgili, Leopardi... Una escola 

totalment al marge dels currículums escolars de la República Social, una illa, enmig 

d’una guerra despietada, amb freqüents represàlies contra la població civil, i amb 

bombardeigs aeris per part dels aliats. Però no sembla que el seu compromís anés més 

enllà d’aquesta resistència passiva molt elemental (NALDINI, Pasolini, 74-79).  

El seu germà Guido, ja convertit en partisà, li escriu el novembre de 1944 explicant-li 

els conflictes amb els garibaldins i els eslovens i demanant al germà consell i 

recolzament escrivint articles en un diari de propaganda del partito d’Azione en què 

milita. Cap del seus biògrafs donen notícia que Pier Paolo atengués aquesta demanda. 

En què pensa Pasolini en aquests dies? En «l’horror de la mort ... En el viure dies i dies 

sense moure’ns mai, passant d’un terror a un altre». El trobem, doncs, enmig de la 

guerra, en el moment en què la regió del Friül on la família ha trobat refugi esdevé 

precisament un camp de batalla  

Paradoxalment, en aquest context, Pasolini experimenta una llibertat desconeguda. 

Claudio Pavone ha descrit aquests mesos després de la invasió alemanya com una època 

en què «els italians van viure  sota diverses formes l’experiència d’una desobediència en 

massa» (PAVONE, 50)
 15

. Per a molts italians, la vida recomençava des de zero. El poeta 
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 No deixa de ser significatiu que el llibre de Pavone que es construeix en els seus primers capítols sobre 

els records d’italians que van participar d’una manera o una altra en la resistència, trobem citacions de 

Calvino, Roberto Battaglia, Primo Levi, Natalia Ginzburg, i en canvi cap de Pasolini, malgrat haver tingut 

un germà partisà i haver estat vivint en una de les zones d’intensa activitat partisana. Elena Aga-Rossa al 
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en friülà comença també una nova etapa de la seva vida, allunyat dels dies d’universitari 

de Bolonya, explorant el món camperol de la seva estimada regió de Casarsa. Hi ha 

guerra, actes de resistència, però a la vegada Pasolini n’està al marge, cedint a «un 

resignat moralisme i restar parapetat en la seva “casa del turó”». La descripció que fa 

Pavone de l’actitud de nombrosos italians en aquells dies s’adiu força amb la imatge que 

tenim de Pasolini en aquells anys decisius per Itàlia i Europa. De fet, el 1942 publica un 

article titulat «reagionamento sul dolore civile» en un diari que edita un grup 

d’estudiants adscrits al GIL (uns sindicats d’estudiants promoguts pel Partit Feixista 

Italià, però en els quals es desenvolupaven ja sensibilitats crítiques amb el feixisme) de 

la Universitat de Bolonya. Un fragment d’aquest article indica el que podria ser l’origen 

de la seva dissidència civil, tot i que a la vegada ens mostra els límits que experimenta 

tota dissidència  en una dictadura. Parla Pasolini de la necessitat que el poeta s’endinsi 

en el camí de la solitud creativa, explorant els temes que han  «teixit» els camins dels 

homes: «el desconegut, la glòria, el viatge, la lluita, la pàtria, Déu.» Pasolini reconeix 

que aquesta recerca poètica solitària és una «turris eburnea» i afegeix de seguida «però 

no és pecat». I no ho és perquè el deure del poeta  és «reedificar» aquests conceptes, 

preparar-se a «temptar de nou  la vida». D’aquesta manera, aquesta afirmació a la 

vegada solipsista i vitalista, d’arrel nietzschiana, sorgeix d’un «amor que d’ egoista... 

esdevé civil».  Per a Pasolini els moments que viu Itàlia, en plena guerra mundial, però 

encara sota el règim de Mussolini, són moments en què els italians han d’estar a l’alçada 

de la seva història. I apel·la «gairebé tremolant» a aquells dels seus condeixebles que 

són conscients i responsables a recordar —i aquí l’accent prové de Croce― que «la 

història es mereix. El premi és en correspondència directe amb el patiment del desig. 

Serà més gran l’alegria de qui haurà esperat desesperadament. Aquests són els termes 

del dolor civil» (PASOLINI, Saggi, 21-24). Reclòs voluntàriament en una «turris 

eburnea» Pasolini aconsegueix malgrat això incloure en un discurs sobre el caràcter 

finalment civil de tota poesia en tant que reconstrueix «de nou» el món cantat per les 

generacions anteriors, situar en el centre del debat i en ple feixisme, els conceptes de 

lluita i de pàtria. Es tracta, efectivament, d’un discurs ambigu. Però els seus lectors 

«conscients i responsables» —especialment, ben segur, el jove Guido que tant admirava 

el seu germà gran― entenen la crida a «guanyar-se la història». Es tracta com es veu 

d’una oposició discreta, gairebé xifrada. Si havia de ser d’aquest tipus, no podia deixar 

de ser enigmàtica. En un altre article publicat a la mateixa revista titulat “Ultimo 

discurso sugli intelletuali”, Pasolini defensa que els intel·lectuals no utilitzin les seves 

plomes per a fer propaganda. Al contrari,  per a ell, la veritable tasca «patriòtica» dels 

intel·lectuals, especialment en aquells anys de guerra, és continuar fent la seva feina 

«intensificant el treball en aquells temes que són del seu interès»  (PASOLINI, Saggi, 25-

28). 

En tot cas, la invasió nazi d’Itàlia va crear en els italians un amarg ressentiment contra 

aquells que, en la seva malaptesa política l’havien provocada signant precipitadament 

l’armistici amb els aliats. Badoglio, els seus ministres, el rei, els generals que desertaven 

per no enfrontar-se amb els exèrcits alemanys. El país queia desfet setanta anys després 

de la unificació. Per a molts italians la resposta davant del perill de la desaparició 

d’Itàlia només es trobava en dos llocs: la Resistència o la República Social de Salò. 

Només en aquests dos espais, la pàtria es pensava, es volia, de fet es somiava, de nou 

                                                                                                                                               
seu article ja citat afirma que la proximitat de Pavone a la memòria de la Resistència de l’esquerra el duu 

a pràcticament silenciar al seu llibre la massacre de Porzûs (AGA-ROSSA, 97) . Si aquesta és la causa 

d’aquest “oblit” ens trobaríem davant d’un exemple molt clar dels preus que es paguen en els 

enfrontaments entre memòries històriques en conflicte. 
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unida. En aquest clima de desagregació política, Pasolini desenvolupa la seva literatura 

en friülà. Un gest de reconstruir Itàlia des de baix, des de les seves realitats múltiples i 

diverses? Un indici del naixement d’una lleu consciència “regionalista”, que somiava en 

un futur indeterminat amb un estatut d’autonomia per al Friül?
16

  

Segurament les dues coses. Com he comentat, la invasió nazi va suposar a la vegada una 

profunda humiliació per als italians —que van veure com l’Estat i les seves institucions 

els traïen i deixaven de funcionar—, i un empitjorament gravíssim de les seves 

condicions de vida en esdevenir Itàlia un camp de batalla (PAVONE, 48-49, 211-233). 

No m’hi puc aturar en desenvolupar aquesta qüestió, però m’interessa destacar que 

l’interès de Pasolini per la llengua friülana s’enriqueix amb una motivació addicional. Si 

el friülà era la llengua materna —front a l’italià del pare odiat—, la llengua popular —

front a l’italià del feixisme—, esdevé també la llengua que diu, en un moment en què 

Itàlia esdevé un país derelicte, l’única entitat col·lectiva possible per al jove poeta: el 

món camperol, sentimental, matern —també on té les primeres relacions 

homosexuals— de Casarsa. Però també un nucli de la Resistència. Una petita pàtria on 

refugiar-se de l’esfondrament de l’estat italià i del que representa: el feixisme, el 

patriarcalisme, les elits dominants i el «seu» italià. Anys després es referirà a aquest 

italià com una llengua que no és pròpiament nacional, i que es la llengua de «la burgesia 

i de la petita burgesia... [una llengua que és] la llengua de la burgesia italiana que per 

raons històriques determinades no ha sabut identificar-se amb la nació, sinó que s’ha 

mantingut com a classe social: i la seva llengua és la llengua dels seus costums, dels 

seus privilegis, de les seves mistificacions, en suma de la seva lluita de classe.» 

Aquestes paraules, escrites en la dècada de 1960, s’han format en el gresol dels fets i de 

l’experiència de 1943-1945 (PASOLINI, Empirismo, 5-6). 

Totes aquestes reflexions del jove Pasolini responen a parer meu al conflicte interior 

que l’esquerda. Un conflicte que se suma als altres conflictes —l’homosexualitat, la 

relació amb el Pare...―. En concret aquest es desgrana sota la pressió de la dualitat 

entre acció i reflexió. Pasolini se sent empès a una acció cap a la qual no se sent 

preparat, que potser li sembla arriscada i inútil, i que en tot cas li mostra la contradicció 

entre ser un dels joves estudiants escollits per representar la Itàlia feixista en un 

encontre de joves intel·lectuals europeus a Weimar, i la decisió de formar part de la 

“resistència simbòlica” de què parla Pavone. El seu cosí biògraf Nico Naldini també 

detecta aquest conflicte quan descriu l’actitud de Pier Paolo a partir de juliol de 1943, 

quan cau el règim mussolinià: 

Després d’haver fet examen de consciència —escriu Naldini― per descobrir en quina mesura el 

feixisme ha sufocat en tota la seva generació el pensament polític, causant una terrible manca de 

preparació, se salva a ell mateix i als seus amics pensant-se de pertànyer a una elit a la qual li 

esperen objectius més grans [que el de prendre el camí dels partisans] (NALDINI, Cronologia, 

LVII). 

Com veurem en el capítol següent la mort de Guido, que havia pres el camí exactament 

contrari, suposa un cop psicològic terrible, traumàtic, amb el qual Pasolini haurà de 

coexistir fins a la seva mort, i que determina no pocs elements de la seva creació 

artística. 
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 De fet Pasolini va defensar en una sèrie d’articles apareguts entre 1947 i 1948 la creació en Friül 

d’unaregió autònoma dins d’Itàlia. Va militar en el Moviment pel Friül fins 1948. Cfr. “Il Friuli 

autonomo” i “Il Friuli e il Mpf”, tots dos a PASOLINI, Saggi  41-49 i 65-68, respectivament. 
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No serà fins els anys romans que la seva obra vagi dibuixant una trajectòria que 

identifica cada vegada més estretament l’acció política de resistència, la utilització del 

discurs de la mateixa com a marc d’una identitat bàsica sobre la qual construir-se una 

personalitat civil, i la progressiva interiorització per part de Pasolini de la necessitat de 

bastir-se una moral de la Resistència. Això ha permès que alguns autors considerin, de 

manera retrospectiva, l’impacte de la Resistència en l’obra de Pasolini més gran del que 

jo destaco aquí. Per exemple, per a Sillanpoa la poesia en friülà del nostre autor 

reflecteix la marca d’aquest impacte profund: 

L’aura estètica i sensual d’un Friül poetitzat deixa pas a la incandescència cruel de la guerra i de 

la Resistència remou la consciència poètica del poeta. La Resistència, sobretot, afecta 

profundament Pasolini, modificant la seva sensibilitat poètica (SILLANPOA, 125) 

Per Sillanpoa,  dins de l’obra de Pasolini se situa  un conflicte que s’estén per tota la 

seva producció i que marca de manera decisiva la darrera part de la mateixa. Es tracta 

d’un conflicte que el tensa entre «l’atracció d’una passió estètica i visceral i la crida a 

una exactitud ideològica i racional». Des del meu punt de vista la tensió, que hi és, es 

deixa veure millor si la formulem com aquella que neix d’una poètica forjada en el 

lirisme i en l’orfisme i una biografia contradictòria i convulsa que nega a Pasolini la 

possibilitat d’una poètica de la contemplació. La biografia, la història irrompen en 

l’obra de Pasolini, obligant-lo a sortir definitivament de la turris eburnea on ell voldria 

refugiar-s’hi. Hi trobem també una tensió entre la construcció d’una identitat individual 

i la seva flexió en el l’edificació col·lectiva del viure social. I, des del meu punt de vista, 

això hi és present en tota l’obra de Pasolini. Per exemple, la decisió d’escriure en friülà 

no és tampoc el producte d’una acció individual: en un Estat amb una forta pervivència 

dels dialectes regionals, que demostren la força que tenien les adscripcions individuals a 

la comunitat, a la comarca, al «petit país», en un país trencat per la guerra civil i la lluita 

contra el nazifeixisme,  els moviments de Resistència s’ancoren a la comunitat de la 

qual han nascut i s’hi relacionen en el seu dialecte. També al Friül. Un dels periòdics de 

les brigades Osoppo, en les quals militaria Guido, es titulava significativament Pai 

nestris fogolârs (Per les nostres llars). L’aparició de la Resistència de manera autònoma 

aquí i allà arreu de la Itàlia continental dibuixa, com ha observat Pavone, la dicotomia 

«d’una banda, [de] la solidesa dels compromisos garantits per l’ancoratge en la terra 

natal; de l’altra, del risc que  es pot derivar del fet d’un encongiment dels horitzons 

polític i ideològic. Els principals moviments de la resistència a escala nacional aprecien 

en la seva justa mesura el primer; el segon els inquieta» (PAVONE, 177). 

És important, doncs, perfilar el més exactament possible l’abast de les iniciatives de 

Pier Paolo. Situades en la seva escala, representaven un esforç de sostreure’s dels dictats 

culturals del feixisme. Un dels seus teòrics, Ardengo Soffici, havia afirmat el 1933 que 

l’art feixista havia de «girar al voltant  dels conceptes de tradició, italianitat, 

classicisme, o bé adherir-se a la lògica del monument»(FLORES, 339). Els poemes en 

friülà de Pasolini buscaven precisament enfrontar-se en el terreny de la cultura al 

discurs feixista. En certa manera, doncs, sí que era un “resistent”. També hi actuava a la 

seva petita escola global i local avant la lettre
17

.  

Pasolini va ser doncs un resistent “particular”, i a causa d’això la seva reflexió sobre la 

Resistència —i la seva adscripció a la mateixa― fou perifèrica. Una lectura de la poesia 

dels anys 1943 al 1951 resulta en aquest sentit reveladora. Excepte pel fet que una gran 

                                                 
17

La hipòtesi que aquesta activitat en friülà per a ell tingués un possible contingut separatista respecte 

l’estat feixista, també la recull SCHWARZ al seu llibre citat, pàg. 247 
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part  està escrita en friülà, els temes que hi tracta són ben lluny de la poesia polititzada o 

memorialista italiana de la immediata postguerra. No debades ja llavors, com confessa a 

un amic, el poeta Sandro Pena era “el seu heroi”, i havia descobert l’existencialisme de 

la mà d’un llibret de divulgació del qual treu, com un tresor, el concepte d’ “angoixa” 

«poètic i tan proper a mi», i «la seva identificació existència-filosofia» (PASOLINI, 

Pasiones, 71 i ss). El 1942 havia escrit a un altre amic que «l’ambició és [tenir] 

consciència de nosaltres mateixos». És aquesta atracció cap la recerca del cos 

homoeròtic i la vivència angoixada de la mateixa compatible per al poeta amb la moral 

de la Resistència tal i com es configura a Itàlia entre els anys 1943 i 1948?   

En realitat, la Resistència que practica Paolini és aquella que ja hem comentat que 

descrivia Pavone: una d’actitud, més que no pas d’acció. De fet, després de la fugida de 

mans de l’exèrcit nazi, Pasolini farà poques accions que arrisquin la seva vida. Tot i 

així, un cop és detingut per fer pintades contra l’ocupació, però finalment és alliberat. 

Després d’aquest fet, Pier Paolo llogarà una habitació en una casa pagesa a Versuta, 

prop de Casarsa, per amagar-s’hi. En una carta enviada al seu amic Luciano Serra el 21 

d’agost de 1945, i en la que repassa tots  els esdeveniments del darrer any de la guerra, 

mort de Guido inclosa, reconeix que hi va «estar amagat a Versuta durant un any». No 

pretenc insinuar que Pasolini no corregués cap perill. Els partisans havien mort el 

setembre de 1943 dos soldats alemanys pels voltants de Casarsa, i els milicians feixistes 

perseguien i represaliaven  aquells joves que no s’enrolaven a l’exèrcit de la República 

de Salò (NALDINI, Pasolini, 67; SCHWARTZ, 262). El que sí em sembla evident és que a 

Pier Paolo l’elecció que havia fet el seu germà li posava una sèrie de contradiccions 

importants. En la mateixa carta a Serra, confessa que «a finals de maig del 44 [Guido] 

va partir sense que pogués fer res per a convèncer-lo perquè s’amagués» (PASOLINI, 

Pasiones, 77-87). Guido, en una carta que aconsegueix fer arribar a casa seva des de les 

muntanyes on combat els nazis i les milícies feixistes diu: «el meu pensament torna per 

una estranya fixació a Pier Paolo... què fa? Per què no m’escriu mai? De vegades 

m’obsessiona la idea que ell pensi en mi amb una certa ironia amarga: em fa tremolar» 

(NALDINI, Pasolini, 67). Com veurem més endavant, les relacions complexes en el si de 

la família Pasolini teixeixen unes psicologies tortuoses, que busquen constantment 

l’acceptació de —o el conflicte amb― els altres.  

L’essencial en tot cas de totes aquestes eleccions fetes en un context sense normes ni 

guiatges el resumeix el seu cosí Nico Naldini quan afirma que «una de les coses que li 

fan sentir la necessitat d’identificar-se amb el món de Casarsa és la guerra amb els seus 

terrors alienants; i el desig, en els moments de treva, de sentir expandir-se la força i 

l’alegria popular [de les quals els espectacles i poemes en friülès] van ser, en aquells 

anys, l’humil senyera». Aquest alineament amb el món popular és, per a l’amic de 

Pasolini Contini, una rara qualitat, ben difícil de trobar en altres intel·lectuals coetanis i 

que el mateix Contini resumeix amb aquestes paraules: «l’amor a l’humil i, diria, la 

competència en humilitat» (NALDINI, Pasolini, 67). Pasolini va construint, així, el seu 

univers poètic i polític, però en aquests moments, la poètica i la política semblen 

discórrer per camins propers però paral·lels. Fins i tot amb la mort de Guido, sentida 

amb la humilitat traumatitzada dels pagesos i de les classes populars que estimava. La 

brutal irrupció de la política en la poètica, però, tindrà lloc ben aviat, i afectarà 

decisivament els fonaments de la identitat personal, artística i ciutadana de Pasolini. 
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1.3 El marxisme romàntic de Pier Paolo Pasolini. 
  

Com hem vist, després de la guerra, els anys 1945-1948, Pasolini intenta construir-se 

una identitat com a artista i intel·lectual comunista. En els anys immediats de 

postguerra, la política cultural del PCI busca difondre una ideologia marxista menys 

ortodoxa, per atraure cap a un «marxisme universal» a l’heterogènia intel·lectualitat 

italiana. Pasolini hi volia formar part d’aquesta intel·lectualitat. La seva afiliació al 

partit serà el 1948, però des de 1945 “se sent” comunista. Per fer una recapitulació del 

que he argumentat  podem citar les paraules del seu cosí i biògraf Nico Naldini. Per a 

aquest autor, aquests són anys en què Pasolini incorpora des del «antifeixisme cultural i 

estètic [...] una passió nova que serà definida com populista i humanitària». El 

populisme i l’humanitarisme són per al poeta dos «fets reals de la història... [que 

representen] una inevitable transició des de la classe burgesa en què hem nascut i ens 

hem format, a l’adopció d’una ideologia d’una altra classe social». Però tot plegat és 

encara massa proper a les posicions «culturals i estètiques» fins al punt que Naldini 

reconeix que en aquests anys en què desperta el seu interès polític l’agafen «sense cap 

preparació política» (NALDINI, Pasolini, 99)
18

.   

Un text que dóna idea de com Pasolini entra de forma marginal i tangencial en els 

debats polítics i ideològics de l’antifeixisme és la carta que escriu a Ferdinando Mautino 

després que aquest hagués escrit l’article a l’edició friülana de L’Unità (desembre de 

1949) on es descriuen les raons per les quals el PCI ha decidit expulsar Pasolini. És un 

text que escapa de la retòrica estalinista d’aquells anys. Indica clarament, malgrat la 

somorta i humiliant petició d’ajut, una voluntat de no sotmetre’s a un ordre que «manca 

d’humanitat». A la vegada, hi trobem una les primeres formulacions —si no la 

primera― de l’assumpció de ser, fonamentalment, un traïdor a la seva classe, a la 

burgesia (un tema que reprendrà, com veurem, anys després des d’una posició personal 

més consolidada i segura).   

Fa tres mesos que, com tal vegada ja sàpigues, vaig sofrir la prepotència d’un capellà: o jo 

terminava amb el comunisme o la meva carrera escolar seria arruïnada (...) Fa un mes, un 

onerovole democristià amic de Nico [Naldini] m’advertia molt indirectament que els 

democristians estaven preparant la meva caiguda: per pur odium theologicum —són les seves 

paraules― ells esperaven com hienes l’escàndol que algunes xafarderies permetien presagiar. 

En efecte, en el moment en què la maniobra de Ramuscello, sempre per odium theologicum, es 

duia a terme (...) probablement el Comissari dels Carabiners de Casarsa va seguir les ordres que 

li va impartir la Democràcia Cristiana, posant immediatament al corrent als dirigents, que a la 

seva vegada van fer esclatar l’escàndol en la Procuradoria i en la premsa. La meva mare, ahir al 

matí, estava a punt d’embogir; el meu pare està en condicions indescriptibles: el vaig sentir 

plorar i gemegar durant tota la nit. Jo em trobo sense cap feina, condemnat a la vagabunderia. 

Tot això, perquè sóc comunista. No em meravello de la diabòlica perfídia democristiana; em 

meravello, en canvi, de la manca d’humanitat que vosaltres manifesteu; comprendràs clarament 

que parlar de desviació ideològica és una salvatjada. A despit vostre, sóc i seré comunista, en el 

sentit més autèntic de la paraula (....) Fins aquest matí, em sostenia el pensament d’haver 

sacrificat la meva persona i la meva carrera a la fidelitat d’un ideal: ara ja  no tinc res en què 

recolzar-m’hi. Un altre, en el meu lloc, s’hagués matat; malauradament, haig de viure per la 

meva mare. Espero que treballeu amb claredat i passió; jo vaig intentar fer-ho. Per això vaig 

trair la meva classe i això que vosaltres anomeneu la meva educació burgesa; ara els traïts s’han 
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Per la descripció de la política cultural del PCI, BINETTI, 363. A partir de 1947, aquesta apertura del PCI 

deixa pas al procés contrari: un alineament més ortodox i per tant més tancat i dogmàtic, que acabaria 

amb la sortida del Partit d’intel·lectuals del renom d’Elio Vitorini (íbid,  365-7) 
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venjat de la manera més despietada i terrible. I jo he quedat sol amb el dolor mortal del meu 

pare i de la meva mare (PASOLINI, Pasiones, 129-130). 

El 1949, com hem vist, la guerra freda s’havia iniciat amb força, i l’alineament dels 

partits comunistes sota la ferrenya disciplina estalinista era total, també a Itàlia. 

L’expulsió del Partit Comunista d’Itàlia convertirà Pasolini en un company de viatge 

que haurà de fer front a formidables problemes. L’expulsió del PCI d’un militant el 

1949 era una mena de condemna al silenci en vida o una empenta per a precipitar-se en 

mans dels conservadors. Si bé l’acusació de corrupció de menors i actes obscens va ser 

desestimada anys després en seu judicial, Pasolini efectivament va ser víctima del que 

ell mateix descriu: les lluites polítiques entre el PCI i la Democràcia Cristiana; del 

conflicte social en el camp friülès entre els propietaris de terres i els parcers; i de la 

visibilitat de les conductes homosexuals de Pasolini, en concret amb un grapat de joves 

exalumnes de la seva escola.  

La seva expulsió no és la d’un militant qualsevol. En la cèl·lula del poble de Sant 

Giovanni és ben actiu. Participa en congressos regionals i a finals d’abril del 1949 

assisteix com a delegat al congrés de la Pau de París —la icona del qual va ser el 

popular colom de Picasso―. Molt probablement, hi devia coincidir amb Robert 

Antelme, Dionys Mascolo, Margueritte Duras o Edgar Morin, llavors tots ells militants 

del PCF. Aquesta mena de congressos formaven part de l’estratègia que havia dissenyat 

Stalin per als països d’Europa occidental d’obrir els partits comunistes a una més gran 

presència social per a fomentar en aquests països la via d’arribada al socialisme 

mitjançant un procés democràtic. A la vegada, aquesta estratègia obeïa a la necessitat 

que tenia la URSS de pressionar els Estats Units i evitar que la potència americana —

que havia sortit en el terreny econòmic molt més enfortida que no pas una URSS que 

havia patit molt durament la guerra en el seu propi territori― utilitzés la desigual relació 

de forces  per a guanyar posicions estratègiques polítiques, militars i territorials que 

amenacessin la URSS. El militant Pasolini era, humilment, un peó d’aquesta 

estratègia
19

.  

Però l’abril de 1949, la Guerra Freda era encara molt incipient, i existia en el camp de 

l’esquerra internacional una certa esperança de canvi. Josep Fontana cita al respecte una 

frase  d’Edward P. Thompson, ell mateix en aquells anys un actiu militant del minúscul 

Partit Comunista Britànic, recordava molts anys després d’aquell 1949 que en aquests 

anys d’immediata postguerra «hi havia una alternativa. No crec que fos inevitable que 

hagués de realitzar-se la degeneració que es va produir en tots dos bàndols. Aquest va 

ser un moment autèntic i no crec que la degeneració posterior, en la qual hi va haver dos 

actors, l’estalinisme i Occident, fos inevitable. És necessari recordar-ho i dir que aquell 

moment va existir» (FONTANA, imperio, 96). Entre 1945 i 1949, el nostre autor milita 

dins d’aquest camp de l’esperança, s’emociona per aquest «moment autèntic». El 

capítol dedicat a les lluites pageses al Friül de la novel·la El somni d’una cosa és, com 

veurem, una descripció vívida d’aquesta autenticitat, d’aquest avui en diríem 

apoderament que van protagonitzar les classes populars d’algunes regions d’Europa 

occidental i que Pasolini va viure al Friül. Per entendre, doncs, quin és l’impacte sobre 

el jove militant Pasolini de la seva expulsió del PCI, hem de recordar aquestes paraules 

de Thompson. Molts anys després, Pasolini descrivia així el seu pas pel PCI: «Per 

aclarir certs malentesos ... vull dir que vaig freqüentar el Partit Comunista durant un any 

aproximadament, el 1947-48... Després vaig fer com un cert nombre de companys, no 
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vaig renovar el carnet una vegada caducat». No va ser això certament. En aquells anys, 

Pasolini somiava, com molts altres comunistes europeus, «una cosa» (NALDINI, 

Pasolini, 121) 
20

. 

En realitat, el que aquestes darreres paraules del poeta semblen revelar és el dolor per la 

destrucció del «somni» del comunisme democràtic que tota una generació de 

comunistes d’Europa Occidental van viure —i en van ser en certa manera actors― entre 

1945 i 1956. Robert Antelme, Dionys Mascolo, Edgar Morin —expulsats del PCF 

juntament amb Margueritte Duras el 1950 en un afer en què es va veure concernit  Jorge 

Semprún―; Edward P. Thompson a Anglaterra; o Pier Paolo Pasolini a Itàlia, tots ells 

van conrear en els anys posteriors a la seva desil·lusió comunista un «marxisme 

romàntic», que tenia com hem vist en figures com William Morris —per Thompson―, i 

Gramsci —per la majoria d’ells, i  especialment per Pasolini― uns referents 

intel·lectuals i morals. Efectivament, tots aquests noms citats suara —i alguns més que 

podríem afegir― formen part de la renovació més estimulant del pensament de 

l’esquerra en els anys  seixanta . La seva aportació fonamental va ser vincular el discurs 

polític i social del marxisme amb una «educació del desig», per dir-ho en paraules d’un 

d’ells, la característica principal de la qual és «la crítica romàntica al utilitarisme». Es 

tracta, seguint William Morris, de qui Thompson pren la noció, d’ «ensenyar-li al desig, 

a desitjar millor, i sobretot a desitjar d’un manera diferent». I aquesta és una opció 

radicalment política perquè les idees tenen una missió que complir en el present. En 

tornarem a parlar més endavant. Ara pot ser interessant comentar la lectura que Pasolini 

feia de l’estalinisme d’aquella època. Paradoxalment, seria el desig de Pasolini el que 

l’acabaria estigmatitzant el 1949. 

En el procés de reconstrucció que fa de la seva militància comunista, l’autor de Le 

cenere di Gramsci reconeix que entre 1945 i 1949 «hi van haver grans esperances pel 

comunisme a Itàlia» per afirmar seguidament que l’estalinisme havia tingut al seu país 

un caràcter particular: «ser indistingible de la política de Togliatti». És una observació a 

la vegada força comuna i valuosa. Precisament una de les característiques de 

l’estalinisme va ser clonar al si dels partits comunistes europeus lideratges similars al 

seu però sotmesos al seu control. Per aquí no anem massa lluny. Allò que fa valuosa 

l’afirmació de Pasolini ho trobem en la seva caracterització d’aquesta política. Togliatti 

hauria imprès al seu partit una manera d’actuar «tactista, diplomàtica, autoritària i 

paternalista». Hi ha, doncs, un Pare. Algú que de cara endins utilitza alternativament 

l’autoritat i activa els mecanismes de submissió emocional que fomenta el paternalisme: 

la deferència i la subalternitat respecte, en aquest cas, el Partit. De cara en fora una 

actitud que perfectament podríem anomenar petitburgesa. Pasolini ―diu— va rebutjar 

des de sempre aquesta manera de fer de Togliatti. I de Stalin, afirma, que no en sabia res 

dels seus crims i que es pensava que es tractava de calúmnies. Aquesta darrera és una 

actitud comú en molts intel·lectuals comunistes fins la invasió d’Hongria, el 1956, que 

els trauria la bena dels ulls. Si hi ha «coses greus a dir» respecte de Stalin, diu Pasolini 

el 1971, espera que ho diguin primer els historiadors marxistes. Per a tant, pel que fa a 

l’antiestalinisme, com es va posicionar el nostre autor? Ho va fer, diríem per procuració: 

el meu antiestalinisme resulta una mica curiós, ja que es deriva de la meva posició crítica 

respecte la política seguida per Togliatti. (PASOLINI, Saggi, 1295) 
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Podríem resumir aquestes reflexions recordant que aquesta és la deriva seguida per 

nombrosos intel·lectuals europeus que van trobar manera de distanciar-se de l’ortodòxia 

comunista i ben sovint abandonant els respectius partits comunistes. 

Per a poder continuar el comentari necessito demanar una mica de paciència al lector ja 

que he de definir amb més precisió que entenc per «marxisme romàntic». És una 

categoria on incloure-hi una sèrie d’escriptors i intel·lectuals el tret comú dels quals és 

la relectura  més o menys sistemàtica, més o menys instrumental, que aquests autors fan 

de l’obra de Marx i de la tradició marxista amb l’objectiu de construir una crítica a 

l’estalinisme i a l’ortodòxia burocràtica dels partits comunistes occidentals. Per a tots 

ells la invasió d’Hongria de 1956 va  suposar una divisòria d’aigües que va produir un 

allunyament ―o de vegades l’expulsió— dels partits comunistes on militaven. Una altra 

característica comuna la trobem en la direcció de la relectura de Marx. Cada autor dels 

que he citat i que citaré enriqueix la seva visió de l’obra de Marx ―lectura que, 

insisteixo, pot ser molt sistemàtica o episòdica, com seria el cas de Pasolini— aportant-

hi altres lectures o tradicions, com poden ser les de Benjamin, Lukács, Gramsci,  

Morris, el mateix Marx dels anys 1840, Engels, etc. Però aquest enriquiment sobretot 

cerca d’incorporar a l’anàlisi marxista la vivència individual, el paper de les emocions i 

dels sentiments a l’hora d’estudiar el passat i interrogar el present. Com veurem més 

endavant es tracta tant d’alliberar Marx de l’engabiament abstracte i deshumanitzat a 

què ell mateix es sotmet en la seva investigació sobre el funcionament del capital, com 

de la fossilització del seu pensament fomentada per l’ortodòxia comunista que va 

promoure la URSS des l’ascens de Stalin al poder.   

Entre els anys cinquanta i els anys seixanta, joves comunistes que havien viscut la 

guerra sent adolescents formulen una nova manera d’entendre el pensament marxista. 

Es tracta d’una nova comprensió teòrica que parteix de l’exigència de subjectivitzar el 

pensament marxista —“capturat” per la versió mecanicista i autoritària de l’estalinisme, 

o desproveït de la seva funció emancipadora, i per tant política, per part de la nova 

“doxa” estructuralista que triomfa en aquells anys a França―. És un pràctica de 

pensament i acció que obliga a activar als seus seguidors  una utopia retrospectiva. El 

marxisme romàntic no és un corrent filosòfic, ni molt menys una escola dins del 

marxisme. Caldria veure’l més aviat com una divisòria d’aigües que empeny les que 

cauen de la seva banda cap a una mateixa direcció, tot i que els camins siguin ben 

diferents entre cadascun d’ells —artistes, pensadors, historiadors...―. L’element comú 

a tots ells és, a parer meu, que tots van efectuar un procés d’experimentació del que, 

seguint l’expressió weberiana (però manllevada a Goethe, i abans a Alberto Magno), 

Michaël Löwy ha anomenat una «afinitat electiva». 

Aplicada per Löwy a l’estudi de les correspondències entre el judaisme llibertari o 

revolucionari i el misticisme, l’autor defineix aquesta categoria de la següent manera: 

Per “afinitat electiva” entenc una especial relació dialèctica  que es desenvolupa entre dos 

configuracions socials o culturals que no pot ser reduïda a una causalitat directa o les 

“influències” tal com aquestes s’entenen tradicionalment. Aquesta relació comença a partir 

d’una analogia estructural, i consisteix en una convergència , en una mútua atracció, una 

confluència activa, una combinació que pot arribar tan lluny fins a esdevenir una fusió (LÖWY, 

Redemption, 6-7). 

Per a Löwy el camp que podia recórrer aquesta categoria en el camp de les ciències 

socials —i de les humanitats, afegeixo jo― era vastíssim ja que permet una «recerca 

interdisciplinar» i fa «més dinàmica l’anàlisi de les relacions entre fenòmens econòmics, 
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polítics, religiosos i culturals».  El marxisme romàntic seria un exemple d’aquest 

fenomen estudiat per Löwy. D’una manera no conscient a partir dels anys 1950 —tot i 

que existeixen precedents anteriors, com el jove Lukács o Karl Korsch, entre d’altres 

“heretges” del marxisme― intel·lectuals marxistes europeus perceben una “analogia 

estructural” entre el marxisme “marxià” que centra el seu interès en el materialisme 

històric ―i no pas en les indigestes elaboracions pseudo-filosòfiques del materialisme 

dialèctic i les excrescències dogmàtiques que se’n derivaren―, i l’individualisme rebel 

de postguerra que parteix de la concepció de la subjectivitat com a element catalitzador 

de procés de canvis col·lectius. Aquest individualisme rebel però no solipsista ni egoista 

s’inspira en l’herència revolucionària del segle XIX i en la seva traducció estètica, el 

romanticisme revolucionari. 

Si haguéssim de resumir algunes de les característiques comunes dels autors que podem 

agrupar sota l’etiqueta de “marxistes romàntics”, veuríem que aquestes són ben poques, 

que el marxisme romàntic és més clarament una actitud de dissidència davant les 

explicacions conformistes —o estructuralistes― de la realitat, que no pas un cos de 

doctrina. No obstant això, podem trobar-hi efectivament algunes coincidències 

teòriques. N’assenyalaria quatre: la introducció deliberada d’elements llibertaris en la  

seva concepció del marxisme; la crítica del progrés entès aquest com un camí que porta 

a la catàstrofe (Benjamin, Thompson) o al genocidi (Pasolini); centralitat en la 

comprensió de la realitat dels elements culturals, antropològics, religiosos, normalment 

considerats secundaris per part del marxisme ortodox; finalment la centralitat que el 

desig i els afectes tenen per aquests autors en les motivacions dels protagonistes dels 

fenòmens que estudien o de les obres que realitzen. Però allò que els unifica, insisteixo, 

allò que farà d’ells, i per tant de Pasolini, figures enormement incòmodes en les seves 

societats, i a la vegada personatges molt suggeridors i estimulants, és la seva visió 

dissident i inconformista. És per aquesta raó que crec que entendre Pasolini com un 

“marxista romàntic” ens permet entendre millor la seva obra a partir de 1954 i situar una 

trajectòria individual d’una enorme complexitat dins d’uns paràmetres culturals 

europeus que permeten veure-la millor en la seva especificitat i a la vegada també 

reconèixer-hi allò que de resposta cultural i temporal té als a canvis i crisis dels 

processos polítics i estètics del pensament d’esquerra en aquells anys. Un Pasolini que 

en aquell any de 1954 mira amb un ull el Gramsci que deixa i amb l’altre el romàntic 

Shelley que l’inspira. 

Si el paral·lelisme entre les idees de Thompson i les de Pasolini tenen a veure amb la 

crítica de l’utilitarisme —Pasolini parlarà del capitalisme consumista― a partir d’una 

utopia retrospectiva, no exempta de certa idealització nostàlgica, que aspirava a 

recuperar valors precapitalistes ensorrats o amenaçats pel capitalisme de postguerra, 

Pasolini comparteix amb Antelme (que havia sobreviscut a la deportació a Gradsheim i 

Dachau) i Mascolo (que havia tret el seu amic Antelme de Dachau) la noció de l’humà 

irreductible (CROWLEY, 179). Aquest humanisme apareix precisament després de la 

contemplació de  les ruïnes de l’altre humanisme, del burgès, que fumeja 

crepuscularment en la memòria dels camps d’extermini i dels camps de batalla de la 

segona guerra mundial. És un humanisme «empobrit». Es tracta de la paraula que neix 

d’aquell que s’atreveix a deposar testimoni «de l’esdeveniment més gran del nostre 

temps i tal vegada de tots els temps coneguts, aquell que haurà convertit de nou el nom 

de l’home en un nom que designa l’enigma que tots els treballs de la raó donaven per 

resolt. Això és donar testimoni per tots els testimonis». Això els porta a combatre per un 

«comunisme protestant» capaç de retenir «abans que res l’admirable sospita». Volien 

ser «homes de la societat socialista futura, abans que homes de la dictadura del 
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proletariat» (Mascolo, Esfuerzo, passim). De l’experiència dels camps de Robert 

Antelme, de l’expulsió del PCF, de l’experiència de l’amistat de pensament sense 

reserves, de l’esborrament de les fronteres entre amistat i amor, de l’exemplaritat de 

Robert que projecta sobre els seus amics «una innocència insubmisa, i de vegades 

insurrecta, que sense parar cal reconquerir, a cada cop que es rep i que empeny als 

refugis de la renúncia adulta», de tot això sorgeix l’experiència de ser «judaïtzats per 

sempre», «comunitzats en l’ànima». De tot això, Antelme conclourà que «que 

l’organització de la societat en classes tal com la vivim és ja la imatge de la divisió 

d’aquesta societat en espècies, com als camps [de les SS]». Són paraules, que com 

veurem en un capítol posterior, ressonen també en els poemes i en els articles de 

Pasolini.  

El crucial en tots ells es desplega en dues direccions: una és el vessant llibertari, declinat 

cadascú a la seva manera, que els fa trencar les costures del marxisme que l’estalinisme 

havia encotillat per a poder construir la seva ètica “comunista” particular. Des de 

Mascolo a Thompson, tots estan més disposats a dir-se —i sentir-se—comunistes que 

no pas necessàriament marxistes. La segona direcció és el desplaçament, un cop 

acabada la seva militància en els partits comunistes respectius,  del seu compromís 

polític cap a causes que enfoquen sempre la por de la guerra i de les seves 

conseqüències. Antelme i Mascolo seran inductors i signants del «Manifest dels 121», 

una intervenció de 121 intel·lectuals francesos on es crida a la insubmissió de les tropes 

franceses en la guerra d’Algèria. Thompson serà un dels inductors de les campanyes 

europees contra l’armament nuclear. Pasolini, el menys militant de tots, esdevindrà un 

defensor de les causes dels “diferents” —pagesos en vies d’extinció, negres, 

homosexual, etc.—, tot i que mai integrant-se en una plataforma similar a les anteriors. 

En aquest sentit, era el més individualista 
21

  
Tots pertanyien a la mateixa generació —Mascolo havia nascut el 1916, Antelme el  

1917, Pasolini el 1922 i Thompson el 1924― i, com hem vist, compartien una mateixa 

matriu política i d’experiència aquell 1949. Aquesta breu comparació biogràfica i 

política crec que permet entendre millor la decisiva deriva política, estètica i cultural de 

Pasolini. Ell, com els altres, deixat en la intempèrie ideològica per les seves actituds 

personals i polítiques —recordem  què representava ser expulsat del Partit Comunista en 

ple context de la guerra freda, una intempèrie que Pasolini reflecteix molt bé en la carta 

citada més amunt― han de començar a reconstruir no només les seves biografies sinó 

els marcs estructurals de les seves singladures intel·lectuals. Potser en aquell congrés de 

la Pau de París  —tot i que és difícil― Pasolini no va trobar cap d’aquests personatges, 

però els seus recorreguts intel·lectuals s’endinsarien per camins molt semblants, fugint 

tots ells d’una ortodòxia comunista que les respectives experiències vitals convertia en 
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 Per entendre algunes referències a l’amistat i a l’amor, cal recordar que  Antelme, Duras i Mascolo 

formaven part d’un mateix grup de resistents, que va ser desarticulat per la Gestapo, però només Antelme 

i la seva germana —que va morir en un camp― van ser fets presoners i deportats. En aquell temps, 

Antelme i Duras eren parella. Durant la deportació Duras i Mascolo es van enamorar i van passar a viure 

junts. Al retorn d’Antelme —greument malalt i en un fràgil estat psicològic― va caldre esperar a que es 

recuperés per donar-li la doble mala notícia: la mort de la seva germana i la nova realitat sentimental de 

Duras. Aquesta va escriure una magnífica narració de les seves vivències en aquestes circumstàncies i en 

aquests anys: MARGUERITE DURAS La douleur, Paris, P.O.L. 1985. Sobre la responsabilitat de Semprún 

en l’expulsió de Duras, Antelme i Mascolo, en 1950 GERARD STREIFF, Procès stalinien a Saint-Germain-

de Prés, Paris, Syllepse, 1999, que descriu amb precisió aquest obscur afer de “l’ajust de comptes” 

estalinista en la secció cultural del Partit Comunista Francès. En aquest llibre també es trobaran les 

referències al debat entre Semprún i Monique Antelme a les pàgines de Le Monde del 1998 al respecte de 

l’afer. Una síntesi de tot plegat a CROWLEY,  93-108.  
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asfixiant i que els va obligar a buscar noves formes de declinar un pensament i una 

estètica d’esquerra.  

Tot just nascut com a intel·lectual del Partit, Pasolini n’és expulsat. Amb una vinculació 

més sentimental que efectiva a la Resistència, no pot —com si ho fan altres companys 

de la seva generació intel·lectual com Calvino― construir un relat des d’on esgranar 

una «ètica de la resistència». Inassimilable pels sectors propers a la Democràcia 

Cristiana, Pasolini es troba sol davant del món. Sol amb la seva mare. El resistent 

s’eclipsa. Comença a emergir el dissident. 

Sabem per Naldini  que Pasolini va formar-se políticament més en la lectura de Gramsci 

que en la de Marx. Una versió abreujada de El Capital  i El manifest comunista van ser-

ne la lectura “marxiana”. La lectura de Gramsci li és estimulant. Connecta amb la seva 

visió utòpica dels camperols del Friül amb els que conviu. «L’amor que Pier Paolo tenia 

per la classe camperola, o almenys l’esteticisme estàtic amb el qual admirava la idea 

dels oprimits» escriu Schwartz «podia fondre’s amb el comunisme nacionalista de 

Gramsci» (SCHWARTZ, 311). Què li interessa de Gramsci? La concepció que la 

transformació social era producte d’un complex procediment que mesclava esperança  i 

memòria, mobilitzava impulsos psicològics i valors culturals que jugaven un paper 

protagonista en aquesta transformació al costat de les determinacions econòmiques.  

És el concepte de gramscià de “passió política” una de les incorporacions que farà 

Pasolini al seu marxisme. Efectivament, per Gramsci «es pot parlar de “passió política” 

com a impuls immediat a l’acció que neix sobre el terreny “permanent i orgànic” de la 

vida econòmica, però el supera, fent entrar en joc sentiments i aspiracions en 

l’atmosfera incandescent dels quals el mateix càlcul de la vida humana individual 

obeeix a lleis diverses d’aquelles de l’interès individual»
22

. L’humanisme de Gramsci 

havia d’atraure Pasolini. La feixuga lògica hegelo-marxista de El Capital, amb les seves 

estructures, lleis i processos “tectònics”, inevitables, insalvables, que semblen 

condemnar els éssers humans a ser simples «vectors de la història» que transporten 

intensitats variables de consciència de classe, de lluita social, d’ideologia, etc., no 

casaven gens amb la vitalitat de Pasolini. L’apel·lació gramsciana als «sentiments i 

aspiracions» situa al centre de la política l’individu qui, amb la seva acció coordinada 

amb altres individus, pot canviar el decurs dels processos històrics. Però, com combinar 

la visió profundament històrica de Gramsci amb les tendències culturalistes i 

“etnogràfiques” que desenvoluparà Pasolini? La resposta és: reconstruint amb el seu 

vocabulari algunes de les idees gramscianes i passant comptes amb aquelles que no són 

ja utilitzables en el seu laboratori polític i artístic. Efectivament, podríem dir que 

Pasolini viu dues etapes “gramscianes”. La primera, més lligada a la idea del canvi i a la 

revolució, i que tindria en el seu activisme a Casarsa i la seva fascinació pels camperols 

de la regió la seva expressió més clara. Una segona etapa, que és de fet una relectura 

crítica de  de la influència de Gramsci sobre ell, s’orienta paradoxalment a “fixar” —a 

reificar― conceptes del pensador torinès per poder-los encastar en el pastitx en què es 

converteix la seva obra cinematogràfica, feta de citacions, incrustacions de tota mena i 

contaminació d’estils. Les categories del polític i pensador torinès  no són  utilitzades 

per dotar d’individualitat a la persona en el si de la classe o la massa, sinó per a 

convertir-lo en recipient de determinades característiques culturals elevades 

pràcticament al rang d’arquetips. En un article de 1972 dedicat a un dels polítics més 
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emblemàtics de la resistència a la dictadura del coronels a Grècia, Alexandros 

Panagulis, escriu: «Panagulis en tant que home és exactament aquell home que la 

revolució té com a objectiu, paradoxalment,  conservar: l’home anterior a la civilització 

burgesa, l’home com a expressió d’un món nacional-popular en el sentit que Gramsci ha 

donat  a aquestes paraules, l’home que representa el model d’humanitat  pagesa i 

obrera» (PASOLINI, Saggi, 23).  

El Pasolini de la dècada dels 60, doncs, conserva encara la ressonància amb els coetanis 

marxistes citats més amunt. La revolució, per a tots ells, té a veure també amb la 

preservació de es formes d’organització, de vida, de costums, anteriors a la Revolució 

Industrial i a l’adveniment de la «civilització burgesa». Com el seu admirat Jean-Luc 

Godard, Pasolini també pensa encara el 1972 que el futur és en el passat. La seva idea 

de revolució no és el gran salt endavant maoista, sinó una intensa frenada. Aquesta 

concepció de la revolució com una aturada del progrés havia estat teoritzada per Walter 

Benjamin en els seus escrits pòstums. Benjamin i Pasolini comparteixen un malestar, 

una incomoditat comuns, en la identificació amb el món del proletariat, amb un 

igualitarisme horitzontal que, des de posicions diferents, aquests autors no acaben 

d’assimilar bé. No es tracta d’elitisme —un dels epítets crítics que els dedicaren a tots 

dos els seus companys estalinistes, ni de dretanisme―. Precisament, per Pasolini —com 

per Antelme, Thompson, i abans Benjamin, del qual Thompson ha pres més d’una 

idea― allò on recolza la igualtat de tots els éssers humans es troba en la seva 

subjectivitat, en la seva individualització, en la seva diferència. Allò que és 

revolucionari és la igualtat entre diferents.  La importància rau no en la l’adscripció a la 

classe, sinó en la presa de consciència de classe, és a dir, en el procés individual però 

dialogat que porta a un subjecte a definir-se —és a dir, a identificar-se― com a membre 

d’un grup i per tant com a col·laborador en la construcció d’una ideologia. Tot això 

deriva de la lectura de Gramsci, condimentada amb la d’altres autors. Pasolini no va mai 

arribar a teoritzar aquestes idees, però Thompson sí: 

El que hem descobert ... rau en un terme absent [del marxisme estructuralista]: l’ “experiència 

humana”... Amb aquesta expressió, els homes i les dones tornen com a subjectes; no com a 

subjectes autònoms o “individus lliures”, sinó com a persones que experimenten les situacions 

productives i les relacions donades que es troben en tant que necessitats i interessos i en tant que 

“antagonismes”, “elaborant” després la seva experiència dins de les coordenades de la seva 

consciència y de la seva cultura ... per les vies més complexes (vies, sí, “relativament 

autònomes”), i actuant després a la seva vegada sobre la seva mateixa situació (tot sovint, però 

no sempre, a través de les estructures de classe que els són sobrevingudes) (THOMPSON, 

Miseria, 253). 

No és aquesta observació de Thompson molt propera a la pràctica d’escriptura que 

desenvolupa Pasolini a  les seves novel·les, especialment a Il sogno d’una cosa, però 

també a Ragazzi de vita i Una vita violenta? No trobem en aquests llibres la descripció 

de com «experimenten les situacions productives i les relacions donades que es troben»? 

¿No hi ha una exploració per part de Pasolini de com són les consciències i la cultura 

dels seus personatges —si no és així, que és si no la recreació sistemàtica que fa en fa 

Pasolini de la seva parla? No suggereixo en absolut que les novel·les de Pasolini siguin 

un exemple de “realisme socialista” o de neo-realisme. Thompson tampoc no està 

parlant des d’aquesta perspectiva. Al contrari, per un procés d’observació gairebé 

etnogràfica i de síntesi artística, Pasolini descobreix i crea artísticament, les dues coses a 

la vegada,  una realitat que es representa a ella mateixa en el seu món cultural, però que 

resta desconeguda per la societat benestant en tant que aquesta realitat que expressa 

artísticament Pasolini és marginada a causa de les relacions socials dins de les quals es 
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mouen els personatges que serveixen d’inspiració a Pasolini i és desconeguda per 

aquesta societat en tant que és segregada socialment i espacialment dins de les borgate. 

Es tracta, en les seves paraules, del resultat «del meu amor per la realitat, un amor 

al·lucinat, infantil i pragmàtic» (DUFLOT, Conversaciones, 153). És precisament per 

aquests tres adjectius que Pasolini no intervé en el camp de la investigació històrica, 

sinó en el de la literatura. Per a testimoniar d’allò que acabarà coneixent bé, les borgate, 

i en concret de «la seva filosofia de la vida, [què és] una praxi» (NALDINI, Cronologia, 

LXXIII). 

Per a Pasolini la seva pertinença a la ideologia marxista és el resultat del procés que l’ha 

dut primer a un antifeixisme que ell anomena «cultural» i seguidament, mitjançant la 

seva adscripció sentimental al món humà i paisatgístic del Friül a la militància en el 

Partit Comunista. Així de sòlid, així de feble. S’ha insistit abastament en la idealització 

utòpica que fa Pasolini del món camperol, com un univers gràvid de passats futurs i de 

promeses revolucionàries. Ell mateix no se n’amaga i explica així la seva visió de la 

revolució i la seva vinculació afectiva amb el camperolat en el llibre d’entrevistes que li 

va fer Jean Duflot. Aquest li demana el següent: «[És en el camp] on se situa la font 

d’una certa influència populista [en les seves obres]... en tot cas de la seva inclinació 

apassionada als valors tel·lúrics de les civilitzacions pre-industrials?»: 

No veig que pot tenir de dolent estimar el poble, verificar concretament les seves idees... Per a 

mi les revolucions estan fetes actualment en el món pels pobles més propers a la terra: la 

revolució d’Octubre és una revolució de camperols, les de Cuba, Algèria, igualment. No invento 

res... Els primers anys, els més importants de la meva vida, són “camperols”, de l’època 

“friülana”... Després vaig viure a Roma .. sense deixar de sentir aquella terrible nostàlgia per la 

terra conreada. D’altra banda, el subproletariat romà està format de les “marques” camperoles 

mal integrades en les fronteres de la ciutat... Poc a poc aquesta inclinació [pel món camperol i 

extraurbà] s’ha transformat en ideologia i vaig començar a viatjar freqüentment i a estimar els 

països del Tercer Món, amb un amor de camperol irreductible (DUFLOT, Conversaciones, 25-

26).  

Per a Pasolini, com hem dit, el món camperol representa una utopia retrospectiva. Un 

món sovint idealitzat, al qual li confereix unes característiques l’anàlisi de les quals no 

sempre resulta empíricament sostenible. És dins de les categories polítiques i culturals 

del marxisme romàntic que opera Pasolini. Per això pot afirmar que no hi ha res de 

dolent en estimar el poble. Però aquesta idea és també una idea gramsciana. 

Efectivament, per aquest «a Itàlia els intel·lectuals són lluny del poble, això és de la 

“nació” i en canvi estan lligats a una tradició de  casta, que mai no ha estat trencada per 

un fort moviment polític popular o nacional des de baix: la tradició és “llibresca” i 

abstracta i l’intel·lectual típic modern se sent més lligat [a autors clàssics menors] que a 

un camperol de Puglia o Sicília» (GRAMSCI, Letteratura, 127).  

Advertit per la lectura de Gramsci, sembla raonable pensar que Pasolini intentarà 

reaccionar contra aquest costum dels intel·lectuals italians. Però hem de recordar que el 

nostre autor es troba, en 1945, en una cruïlla vital en què el naixent interès pel món 

camperol és alimentat també per dos focs ben diferents al del marxisme «des de baix» 

gramscià: la seva homosexualitat, decantada definitivament cap a nois més joves que ell 

de classe humil; i la seva progressiva inserció en el món polític i cultural del Friül, 

convertit ja en la seva «pàtria»:. Efectivament, des de 1944 dirigeix i ensenya en una 

petita escola rural per als nens de la regió, funda una revista literària, escriu articles 

sobre la cultura i la política a Friül, i composa el que seran  els seus poemes friülans. 

També en això Pasolini sembla precoç i diferent. Precoç perquè el seu interès genuí per 
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aquests camperols, per la seva llengua, els seus costums, el seu cos i la gestió del 

mateix, en definitiva per la seva cultura, s’avança vint anys a la “descoberta” per part de 

l’esquerra europea i nord-americana d’aquests homes i dones que s’aixequen en armes 

contra els imperis, els derroten i tornen a les seves humils feines. I diferent, perquè en 

aquesta afinitat electiva, Pasolini incorpora la reflexió sobre la caducitat d’aquest món 

que ell veu aviat condemnat ja a l’extinció.  

Una de les categories que defineixen el que anomeno «marxisme romàntic» és  la 

d’utopia retrospectiva. Sota la influència de la lectura de, o bé de Gramsci, o bé  de 

Benjamin, o bé de tots dos autors, intel·lectuals com Thompson o el nostre autor deixen 

de mirar el futur com l’espai inevitable de la revolució, que l’ortodòxia marxista 

presentava mecànicament com la meta final de la història. Tots dos autors ―com 

Antelme, tot i que com veurem amb una diferència d’accent decisiva— perceben que el 

progrés s’assembla cada vegada més a una cursa de destrucció que no pas al camí segur 

pel qual s’assolirà la victòria final del socialisme. Sota la influència de Gramsci i de 

Benjamin, Pasolini i Thompson, formulen la hipòtesi contrària a la del marxisme 

acadèmic: ¿i si el futur en comptes de ser quelcom de descomptat i d’inevitable es 

planteja com un temps d’ incertesa condicionat per factors socioeconòmics que porten 

inclosos tant possibilitats de canvi social com d’involució o fins i tot de destrucció de la 

civilització?  Per a Thompson, per exemple, la possibilitat d’una guerra nuclear que 

assegurés la destrucció massiva de la URSS i Europa i els Estats Units no era una 

fantasmagoria de ciència ficció. Pasolini veu en el neocapitalisme una màquina 

imparable d’uniformització social. La batalla per conquerir un futur revolucionari es fa 

en la salvació en el present del que queda del passat anticapitalista
23

. 

La resposta que els partits comunistes d’Europa occidental donen a aquests perills els 

sembla tot sovint insuficient quan no directament incoherent amb el seu objectiu de 

convertir-se en l’avantguarda revolucionària. El “marxisme romàntic” se situa fora o a 

la perifèria dels Partits comunistes, fuig de la retòrica i de les abstraccions de la teoria. 

Però davant de la incertesa del present-futur necessita cercar noves fórmules de 

comprensió d’aquest temps. Per Antelme, les categories sobre les quals reformular un 

socialisme de veritat transformador cal buscar-les en la «humanitat irreductible» de què 

és testimoni el supervivent dels camps. Thompson trobarà en les lluites populars dels 

primers obrers dels temps apocalíptics de la primera revolució anglesa orientacions 

sobre com actuar en el present incert, però sobretot valors que la industrialització ha 

arrambat com a inservibles i que en canvi eren dipositaris de pràctiques socials que 

protegien la comunitat i els individus de l’explotació o del sotmetiment. Aquests 

contravalors que s’oposen a la lògica economicista del capitalisme, Pasolini els cerca en 

la pagesia. El supervivent dels camps nazis, l’obrer pre-industrial anglès, el camperol 

del Friül, tots ells són portadors d’una veritat que denuncia en la seva desaparició el 

veritable caràcter destructor del capitalisme ―o del feixisme, com a fase extraordinària 

del desenvolupament d’aquest—, i portadors també de valors humans que poden 

convertir-se en llavor d’una nova contestació alternativa a aquest nou capitalisme voraç 

que Pasolini adjectiva d’ «hedonista» i que assimila a una nova i més temible forma de 

feixisme. Aquesta generació d’intel·lectuals marxistes que han vist i patit la guerra, que 

n’han estat o bé víctimes directes ―Antelme— o que han vist la mort de gent estimada 

albiren, en els temps presumptament brillants de la reconstrucció europea de postguerra, 

els signes de noves injustícies.  
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1.4  La cosa somiada: cendres de Gramsci. 

Des d’aquest punt de vista, podem interpretar Il sogno d’una cosa. En aquesta novel·la 

escrita entre 1948 i 1950 (però publicada el 1962), que es divideix en dues parts,  

Pasolini narra en la primera l’amistat de tres joves bracers friülesos —Nini, Emilio i 

Eligio― que, fugint de la misèria de postguerra, decideixen emigrar. Un anirà a Suïssa, 

i els altres dos a la Iugoslàvia de Tito, just en el moment de l’enfrontament entre aquest 

i Stalin, que acabarà amb l’expulsió de Iugoslàvia del Cominforn, i el seu aïllament del 

bloc soviètic. Decebuts tots tres i maltractats en la seva experiència migratòria tornen a 

casa. Ni el món capitalista de la Suïssa rural, ni el comunista de les ciutats iugoslaves 

donen resposta a les necessitats d’aquests joves, però a Iugoslàvia Nini i Eligio han 

experimentat la brutal contradicció entre la teoria i la praxis; entre l’universalisme 

igualitari del proletariat del que parlaven els escrits i la realitat d’uns iugoslaus pobres 

que veuen en la mà d’obra italiana una amenaça i que reacciona violentament contra els 

emigrants italians. En un moment de la seva peripècia, quan ja han decidit tornar, Nini 

diu als seus amics italians: «el comunisme pot ser molt bo, jo tinc aquesta idea i la 

tindré fins al final, però aquests porcs...». Per la seva banda, Emilio descobreix al camp 

suís que no tots els pagesos són iguals, que cada comunitat presenta les seves 

característiques i que, els pagesos suïssos, protestants, són molt més austers amb ells 

però també més llunyans amb els altres. D’ells diu: «A mi em sembla que són gent més 

dura i menys humana que nosaltres»
24

. 

De retorn al Friül, els tres amics es convertiran en participants actius del moviment 

camperol  dels bracers enquadrat en la secció local del PCI, fins a participar en una gran 

manifestació el 1948. Pasolini en va ser un testimoni, i la seva experiència emocionada 

d’aquella manifestació de la tardor de 1948 la descriu en aquest llibre. Els militants 

comunistes de San Giovanni, un poble prop de Casarsa, decideixen marxar amb els 

bracers d’altres pobles cap a les cases dels pagesos rics per obligar-los a complir amb  el 

«decret De Gasperi», una norma aprovada pel govern democristià el 1946 que 

“obligava” els propietaris de terres que tinguessin terrenys sense conrear a contractar 

bracers per tal de posar-les en conreu. Amb tot un seguit de trampes i dilacions, aquests 

propietaris van resistir tant com van poder l’aplicació d’una llei que perjudicava els seus 

interessos econòmics. Una protesta eficaçment planificada pel PCI fa que els bracers 

dels pobles de la zona vagin tots junts a fer pressió als propietaris, amb independència 

del poble del qual siguin. Molts d’aquests propietaris, veient la manifestació organitzada 

s’avenen a complir. Menys els Malacart de San Giovanni, que refusen d’avenir-se a 

raons. L’escena acaba amb una batussa entre manifestants i policia. Els protagonistes, 

aprofitant la confusió, fugen a casa d’un d’ells, on aliens als esdeveniments, s’hi 

quedaran jugant i passant l’estona, fins que la tensió es calmi. Un cop l’ambient s’ha 

tranquil·litzat, i policies i manifestants han deixat d’enfrontar-se, els nois agafen les 

bicicletes, i com si res se’n tornen a les respectives cases, un d’ells cantant «Avanti 

popolo». Tot descrit amb un aire de romeria festiva més que de dura lluita de classes.      

Poques vegades Pasolini haurà pertangut més a un col·lectiu. Ell hi era en aquesta 

manifestació. Però es va revelar una pertinença impossible. La seva condició humana 
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era radicalment allunyada de la dels camperols que tant estimava tot i que va intentar 

teoritzar la seva suposada condició camperola. Ho veiem en un text de molts anys més 

tard: 

Els jornalers friülans, tot i essent més pobres que jo econòmicament i intel·lectualment, en el 

fons pertanyen al meu mateix món, perquè la petita burgesia té les seves pròpies arrels en 

l’agricultura. La relació entre un jornaler friülà i jo era gairebé com aquella entre germà i germà: 

no hi ha un sot impossible d’acaramullar entre la meva mare i pagès friülà (PASOLINI, Saggi, 

1299)  

La seva feina de mestre d’escola que desenvoluparà fins 1948 el permet integrar-se dins 

del si de la comunitat camperola dels pobles on ensenya (Versuta, Valvasone). La seva 

defensa de la llengua i la cultura friülans i la seva pertinença a la secció provincial del 

PCI també reforcen aquests vincles. Al respecte ens diu Naldini: «Amb la rutina de la 

escola de Valvasone, la vida de Pasolini no sembla preveure canvis almenys fins a un 

futur llunyà. Com a intel·lectual i poeta és força conegut en tota la regió, i ara que milita 

en el PCI el porta a ser encara més en contacte amb la classe dels desheretats». No 

obstant això, aquests lligams em sembla que resten com a productes d’una decisió 

d’adhesió sentimental i política, no del fet de compartir les mateixes experiències 

socials i culturals. La novel·la sembla suggerir aquest distanciament. A alguns dels 

experts sobre l’obra de Pasolini no els agrada gens. Així, David Ward hi diu: 

L’entrada del text dins del món de les forces socials i polítiques, que va ser la principal raó per 

la seva entusiasta recepció en el moment de la seva publicació, esdevé poca cosa més, em 

sembla, que una paròdia de la història (WARD, 48) . 

Allò que aquest crític identifica com una paròdia, per altres és una història sobre 

l’emigració d’un jovent que «talla amb el cordó umbilical, [que] supera els confins [de 

la regió]» (GOLINO, 70-71). Una joventut que veu com el seu país els refusa la 

possibilitat de construir-se una vida decent, i que exploraran les possibilitats de la 

societat capitalista (a Suïssa) i la marxista (A Iugoslàvia). El resultat: una decepció en 

tots dos casos. La descripció de la manifestació pagesa, Pasolini la situa no pas al gener, 

quan va tenir lloc, sinó a l’octubre, a la tardor, com suggerint el declivi de les 

esperances nascudes a l’endemà del guerra
25

. 

Però també hi podem veure en aquesta descripció dels dos mons —el socialista realment 

existent i la realitat del capitalisme— un ressò de  l’adoctrinament feixista, que l’autor 

devia viure de manera intensa en els seus anys de formació: en concret, de la  seva 

crítica al capitalisme i al comunisme, i de la seva defensa  d’una comunitat nacional 

cohesionada al voltant del Duce i dels ideals de sotmetiment de l’individu a l partir i 

d’uniformització social.  

Il sogno di una cosa no em sembla una novel·la banal. Ni una paròdia de la història. 

Mantinguda en la recambra durant pràcticament dotze anys, Pasolini la publica quan ja 

ha ajustat comptes tant amb la seva militància marxista, amb el llegat de Gramsci, i amb 

una interpretació de la societat en clau històrica. Pasolini, el 1962 està ja immers en una 

reflexió social o política que es basa en una concepció antropològica, etnogràfica, de la 
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La descripció posterior de la manifestació pagesa de San Giovanni també la reporta NALDINI, 
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societat, i que ja no aspira a la conquesta del futur, sinó a la salvació del passat. Il 

sogno... és ple d’aquestes observacions à l’ethnologue que anuncien alguns dels seus 

treballs de finals dels anys seixanta. Unes observacions fetes des de fora, potser amb 

certa simpatia, però sens dubte amb una gran distància: la que ha de mantenir l’etnòleg 

per a poder fer científicament i asèpticament el seu treball. 

S’ha comentat que l’humanisme de Gramsci ha estat també una influència sobre 

Pasolini (SILLANPOA, 121). Sembla difícil assumir tal qual aquesta idea si posem al 

costat les idees de Gramsci al respecte amb l’obra del poeta bolonyès. Fer-ho ens obliga 

a precisar millor. Per Gramsci cal entendre l’ésser humà com una sèrie de «relacions 

actives (un procés) en què si bé la individualitat té la màxima importància, no és només 

l’únic element a considerar. La humanitat que es reflecteix en cada individualitat és 

compon de diversos elements: l’individu, els altres homes, la naturalesa» (GRAMSCI, 

Materialismo, 34). Si bé en els anys friülans Pasolini podia intentar adscriure’s a 

aquesta definició, el trencament que hi opera durant els anys 50 a Roma esdevindrà 

transcendental. Perquè allunyant-se de la concepció social gramsciana de l’ésser humà, 

Pasolini començarà a descobrir una altra característica fonamental per a ell d’aquest 

ésser humà: la individualitat radicalitzada. 

Disposem d’un document literari cabdal per entendre el procés de canvi que s’opera en 

la personalitat i en l’obra de Pasolini durant aquests anys. El poema “Le cenere de 

Gramsci”, que dóna títol al llibre que va publicar el 1957, però escrit el 1954, 

radiografia amb una violenta llum el tancament d’una etapa vital de Pasolini a la vegada 

que permet detectar la vertebració de noves temàtiques, de nous projectes, i sobretot 

d’una nova actitud. El poema dóna carta de naixement a un Pasolini que abandona 

lentament —en més de 300 versos!― la tutela de Gramsci i el llegat de la lluita 

partisana contra el nazifeixisme. És, doncs, un poema sobre el final de la moral de la 

Resistència en què havia militat Pasolini en la dècada anterior. Si bé, com hem dit, es 

mantindrà fidel al sentiment de pertinença que ha construït respecte d’aquesta, 

políticament se n’allunya definitivament. Escrit el 1954 representa un extraordinari 

examen de consciència. Convé llegir-lo detingudament per a poder aclarir l’envergadura 

del procés de distanciament i metamorfosi que hi exposa Pasolini.  

El poema comença en una hora —un moment vital― foscant, definitivament 

crepuscular. El poeta es troba en el cementiri dels estrangers, al Testaccio, on es troben 

les cendres de Gramsci. Hi ha arribat no se sap com. Els primers versos evoquen amb un 

oxímoron un món caduc en plena primavera. El jo poètic imagina els efectes de la 

caiguda de la tarda i de la llum esmorteïda del sol sobre el Tíber i els turons del Laci. 

Intuïm que, fora del recinte on es troba, la ciutat transmuta els sorolls de l’activitat 

diürna pels que defineixen el vespre. A la sobtada aparició del poeta en el cementiri li 

correspon un ambient, un entorn, vagament sobrenatural. És el poeta qui «apareix» 

davant de la tomba de Gramsci; o, al contrari, per alguna força és traslladat sobtadament 

cap allà?  

No és de maig aquest aire impur 

que el fosc jardí estranger 

fa encara més fosc. 
 

Retinguem de moment que és un maig tardoral. En ell el poeta hi troba  

la grisor  

del món, el final del decenni que ens apareix  
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acabat entre les runes el pregon 

i ingenu esforç de refer la vida; 

el silenci, infecund i podrit... 

 

Aquests deu anys són els que transcorren entre 1945 i 1955. Deu anys que com hem vist 

han estat traumàtics per Pasolini: la mort del seu germà, l’acusació de pederàstia, 

l’expulsió del PCI, l’exili a Roma, la humiliant i a la vegada alliberadora vida a les 

borgate... Però també per a Itàlia. «Maig» enuncia la història i la política. És el mes de 

la gran cita anual del moviment obrer d’esquerres amb el carrer, la demostració de força 

del primer de maig. És també el mes en què el 1945 va capitular l’exèrcit nazi a Itàlia, 

posant fi el dia següent  a la guerra civil italiana. L’aire de 1954 no prové d’aquell altre 

maig que obria el temps de les esperances. Arriba des de les impureses que les han 

malmeses després. No prové dels ideal comunistes, ni de les lluites de l’antifeixisme. Ve 

de les eleccions manipulades per la CIA, les migracions massives del camp a la ciutat 

que el despoblen (ho veurem en un altre poema que comentaré més endavant), l’inici 

d’un desarrollisme de gran intensitat i implacable que conviu amb una pobresa extrema 

de les classes més desafavorides, de la pervivència de sectors feixistes dins de la vida 

pública italiana, de la frustració de les idees d’emancipació alimentades durant els 

primers anys de la postguerra. Deu anys que han vist difuminar-se les esperances d’una 

transformació marxista d’Itàlia. I de la renovació mateixa del comunisme, enterrat  als 

carrers de Varsòvia com ho serà dos anys més tard de la composició d’aquest poema a 

Budapest. 

El poeta contempla la tomba on es guarden les cendres de Gramsci. Hi ha una fotografia 

del poeta en aquest cementiri en 1954, any en què Pasolini data aquest llarg poema: 

dret, amb gavardina baldera que cobreix un cos molt prim, mans a la butxaca, Pasolini 

no se sap si observa o prega. Amb la fotografia al costat, la lectura dels primers versos 

del poema reforça la idea de l’aparició  sobtada de Pasolini davant de la tomba, evocant 

els primers versos de la Commèdia de Dante: «A la meitat del camí de la vida/ em vaig 

trobar dins d’una selva obscura, perquè havia deixat la recta via». El paral·lelisme 

possible entre Dante/Pasolini i Virgili/Gramsci, si existeix, és invers. Mentre que Virgili 

rescata Dant, Pasolini “abandona” Gramsci. La trobada entre el mestre i el poeta, que 

estructura les dues obres —almenys en l’“Infern” pel que fa a la Commedia― té , a 

cadascuna, un recorregut oposat. Mentre que Dant celebra la trobada i canta la 

immortalitat de Virgili, Pasolini sembla reconèixer la mort definitiva de la memòria 

històrica del que representa Gramsci: els ideals comunistes, l’exemple del presoner 

assassinat lentament pel feixisme en una presó, la Resistència i, especialment, 

l’intel·lectual que des de la presó, amb els seus quaderns, pensa tota la història d’Itàlia i 

projecta el seu futur amb un Partit Comunista que n’ha de ser el rector. En Commedia 

assistim a la trobada; a Le Cenere al comiat i abandó. En aquest sentit, els versos 

següents del poema són demolidors. Apostrofa  Gramsci: 

Tu jove, en aquell maig en què l’error 

era encara vida, en aquell maig italià 

que afegia a la vida almenys 

 

ardor, almenys foll i impurament sa 

dels nostres pares —mai pare 

sinó humil germà― ja amb la teva mà prima 

 

delineaves l’ideal que il·lumina 
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(però no per a nosaltres: tu mort, i nosaltres 

morts igualment, amb tu en l’humit 

 

jardí) aquest silenci. No pots 

ho veus?, sinó descansar en aquest estrany 

lloc encara confinat. 

 

A qui parla el poeta? A Gramsci, o al seu germà? Alguns elements de l’estrofa 

justifiquen les preguntes. La conceptualització de Gramsci com un germà, no pas com a 

pare, forma part de la concepció poètica i política de Pasolini, fonamentada en la radical 

exclusió del Pare de la vida del poeta, a causa de l’alineament que el pare de Pasolini va 

fer amb el feixisme. La figura del Pare com a figura  de l’Estat, del Poder, del Feixisme. 

Gramsci forma part dels vençuts pel feixisme, de les seves víctimes, igual que el germà 

Guido. També per a Wallace Sillanpoa «sembla que el poeta està imprimint sobre 

Gramsci la figura i força del seu propi germà mort, jove màrtir tràgic de la  Resistència» 

(SILLANPOA, 127). La identificació entre el germà i el marxista és suggerida també pel 

fet que un poema anterior del mateix recull està escrit en memòria del seu germà. 

Finalment, per què hauria de morir Pasolini per la mort en el 1937 de Gramsci? Pres 

com a epítom de totes les víctimes, l’homenatge que li ret Pasolini ho és també en 

aquest sentit per al seu germà. Com ell, va morir per «l’ideal». La cronologia també 

apunta cap a aquesta identificació. Guido parteix cap a la cerca dels partisans els 

primers dies de juny. La referència al mes de maig del poema podria indicar el moment 

de la presa de la decisió final, tot i que és evident que la interpretació del vers ha de 

recordar també que és en maig de 1921 que Mussolini és escollit com a diputat. Un mes 

“foll” —Mussolini al parlament― i amb “ardor” —la decisió de Guido d’unir-se als 

partisans―. Les figures incorporades en el poema se’ns presenten: Gramsci, Guido. La 

referència als pares també permet deduir en aquest sentit la figura fraterna. Al final del 

fragment, el poeta retorna a Gramsci. “L’ideal” a què  fa referència és el del marxisme 

nacional-popular gramscià, i “el silenci” pot remetre al seu emmudiment, al seu fracàs. 

En el vers “però no per nosaltres”, hi ressona un aforisme de Kafka: “Hi ha esperança 

però no és per a nosaltres”. Per això, Guido/Gramsci només pot descansar en aquests el 

“lloc estrany” què és el jardí humit del cementiri. Un cementiri de Roma que ens porta, 

per sinècdoque, al cementiri de Versuta on va ser enterrat el partisà Hermes. La secció 

introductòria del poema es clou amb un retorn cap l’exterior del cementiri: els sorolls 

del barri, el sol que declina sobre les teulades de les cases populars. El poema es 

compon en aquesta primera secció sota el règim de la devastació política, històrica. Els 

herois “continuen confinats”. Ja no sortiran mai més d’aquest confinament definitiu. 

La segona secció  és una llarga digressió sobre el mateix cementiri i el seu contingut. 

Conegut amb el nom del Cementiri dels Anglesos, en ell eren enterrades les persones  

no catòliques que morien —i eren sepultades―a Roma. És una mena de llimb: «Entre 

els dos mons, la treva en què no som». Un llimbs entre la identitat provisional del ser en 

la història, en el món, i la definitiva de la transcendència, del record o de l’oblit. En 

aquest cementiri de no catòlics en la ciutat santa del catolicisme, una treva, un descans 

de l’afirmació constant de la pròpia identitat. I allà, al cementiri: prínceps caiguts en 

desgràcia, laics, pederastes. És un cementiri de refusats: «aquí el silenci de la mort és fe/ 

d’un silenci civil d’homes que s’han quedat». Un cementiri de combatents per la seva 

pròpia existència, per la seva pròpia passió, pel seu propi exili. 

I és amb el record d’antics combats que s’obre la tercera secció. Ara sembla que hagi 

estat la casualitat la que ha portat el poeta davant la tomba de Gramsci. Com si passejant 
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pel barri hi hagués entrat, cridat per un força que, de moment, el jo poètic no entén ni 

com a força ni com a crida. Només un banal atzar. Hi ha, però, la sorpresa de trobar-se 

davant la tomba on són enterrades unes cendres que són Gramsci.  

Un drapet roig com aquell 

lligat en el coll dels partisans 

i al costat de la tomba, en el ceri terreny, 

 

dos geranis diversament roigs. 

Allí hi ets tu, amb dura elegància no catòlica 

desterrat en una llista entre estrangers 

 

morts: Les cendres de Gramsci... Entre esperança 

i desconfiança vella m’apropo a tu, em duu  

la casualitat per aquest estrany sender 

 

davant de la teva tomba, del teu esperit 

romàs aquí sota entre aquests lliures. 

L’oxímoron (la tomba/l’esperit) activa els tercets anteriors. Hi ha un atzar que en aquest 

maig tardoral (un altre oxímoron) duu el poeta  a trobar-se amb l’esperit de Gramsci. És 

una trobada inquietant perquè està forjada amb la meitat del motllo de la Commedia 

dantiana. La mezza vita porta els dos poetes a un lloc incert —la selva, el cementiri―. 

Però l’altra meitat del motllo és d’un altre model. El viatge dantesc xoca amb la quietud 

pasoliniana. Dante recorre el submón i arriba al Paradís. Pasolini concentra tot el món 

—l’exterior i el seu― en aquest cementiri de desterrats. El diàleg dantesc i virgilià és en 

el nostre autor un llarg soliloqui. 

Seguidament el poema s’intensifica. La trobada, com ja sabem, potser no és casual, i és 

en canvi les freudianes pulsions motrius del psiquisme —eros i tànatos― qui 

l’empenyen, activant a la seva vegada l’emergència del record: 

(o tal vegada és quelcom diferent, tal vegada més extasiat 

I fins i tot més humil, èbria simbiosi 

d’adolescent de sexe amb mort...) 

 

Segueix la tria per part de Pasolini de l’interlocutor. De tots els Gramsci possibles, el 

poeta s’adreça al que va destil·lar  «les supremes pàgines en els dies del teu assassinat». 

Un assassinat com sabem llarg, lent, cruel. És el Gramsci dels Quaderns de la presó i 

especialment per a Pasolini de les darreres Cartes de la presó. Com era aquest Gramsci? 

Segons ell mateix, era un home que tot i que se sent «desgastat», no està desmoralitzat. 

Endurit en la lluita comunista, en la clandestinitat, resisteix la presó i les seves dures 

condicions de vida. «La meva voluntat» —diu― «treu alè justament del realisme amb 

què analitzo els elements de la meva existència i resistència» (GRAMSCI, cartas, 458). 

Davant de la tomba d’aquest Gramsci resistent, i no d’un altre, davant de la tomba de les 

cendres de Gramsci, investida pel poeta de qualitats gairebé oraculars, el poeta se li 

adreça, cercant una resposta a la contradicció «d’amar un món que odio». Allò que 

estima d’aquest món, dirà anys més tard, és la vida, i més que la vida, la realitat «física, 

sensual, objectual i existencial» que és al voltant seu (PASOLINI, Saggi, 1302). 

Inversament, ¿qui és aquest poeta que es presenta davant de la tomba, convertida meitat 

en oracle, meitat en lloc de pelegrinatge, —transsumpte contaminat del món pagà i del 

cristianisme popular a la vegada―? «Un pobre», reconeix: 
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Vet me aquí a mi mateix... pobre, vestit amb la roba 

que els pobres llambreguen en aparadors 

 

de tosc esplendor, i que ha perdut 

la brutícia dels carrers més remots, 

dels seients del tramvia, dels quals 

 

el meu dia s’estranya.  

 

 

És un pobre que, en rigor, ja no ho és tant de pobre. Tal vegada sí que la gavardina li 

vingui baldera, però les millors condicions familiars li han permès marxar dels barris 

«bruts» i trobar un apartament «deliciós i digne», en un edifici acabat de construir com a 

conseqüència de l’inici del “miraccolo economico italiano” d’aquells anys. S’han acabat 

els viatges de gairebé dues hores d’anada i tornada en tramvia, encara que continua el 

treball des de les vuit del matí a les tres de la tarda — el «treballar com un negre», en 

una escola, comenta per carta als amics (PASOLINI, vita, 152 i 162). Tot i que li han 

millorat el sou, «és una cosa insuportable, que jo suporto» (PASOLINI, vita, 152 i 162). 

Com Gramsci va fer amb la presó. Aquesta ambivalència, entre la relativa millora 

socioeconòmica, el traumàtic record de la pobresa humiliant de la qual prové i l’horitzó 

d’expectatives que s’ha construït, afloren per tots els poemes del llibre. Així, en un altre 

dels grans poemes que hi conté, “el plany de l’excavadora” evoca aquest passat recent 

del que tot just sembla sortir-ne: «Pobre com un gat del Colisseu/vivia en un barri tot 

ple/ de calç i pols, lluny de la ciutat/ i del camp, comprimit cada dia/ en un autobús 

ranquejant/ i cada anada, i cada tornada/ era un calvari de suor i ànsies.» 

En un no-lloc, entre la calç i la pols, lluny de la ciutat —i per tant de la cultura de la 

ciutat― i del camp —de la cultura camperola―, desterrat en un espai d’al·luvió, patint 

la promiscuïtat dels espais compartits, i atapeïts, dels pobres: les cases petites, els 

autobusos plens, els llocs d’oci barat o gratuït a petar —com els banys al riu que es 

descriuen a Ragazzi de vita― No, Pasolini, ja no es troba en aquest no-lloc. La seva 

indeterminació social d’aquells anys dels quals comença lentament a allunyar-se, ha 

estat també una indeterminació personal, de la qual només li ha salvat la seva definició 

de marxista, de poeta, i la incipient afirmació de la seva homosexualitat entre els seus 

nous —i alguns d’antics― amics. I, salpebrant la mixtura, la reapropiació de categories 

del cristianisme catòlic, que podríem conceptualitzar sota l’etiqueta de “jesusisme”,  

això és d’una lectura arranada al missatge crístic primitiu. La pietat, el perdó, la 

humilitat, aquests condiments també hi juguen un paper important en la construcció de 

la imatge del poeta en aquesta època. Tot mesclat en una fórmula alquímica poc 

freqüent en aquells anys. La creació d’una paraula en què el marxisme és tamisat per la 

seva sexualitat a la vegada que s’articula poèticament (en contra de la prosa usual de la 

sociologia o de la política marxista), convertint-ho en un emblema de la pròpia 

diferència, és a dir, de la seva individualitat és una de les originalitats de l’obra de 

Pasolini. En una carta al poeta Carlo Betocchi, escrita a la tardor de 1954 —és a dir 

coetània a la composició del poema que comentem― li explica: 

Espero que no m’hagin pres vostès per un criptocomunista... O per un marxista (tant de bo ho 

fos!). La meva posició és la de qui viu un drama: sento en mi esgotades les raons burgeses, i 

sento reduït a pur irracional l’amor cristià. Això és una constatació, no una tesi. D’altra banda, 

res no substitueix a aquests esquemes: no hi ha un altre ideal, diguem-li grollerament així, sobre 

el qual hagi de treballar  per a la puresa de la meva vida interior. Per això miro amb curiositat i 

ànsia l’ideal marxista. I aquesta és una altra consideració. No sé, no puc, no vull escollir. Però 
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no escollint no visc del tot: em deixo anar en un pur i simple amor sensual per al món, en una 

pietat vagament cristiana (PASOLINI, Vita, 163). 

Marxisme, amor sensual, pietat cristiana. Aquest poció, avui anodinament possible, era 

el 1954 força herètica. A la vegada, en les cartes d’aquesta època sorprèn la necessitat 

que sent Pasolini per subratllar que viu un «amor simple», en «relacions concretes», en 

rutines senzilles. Pasolini sembla en un procés d’exfoliació. A Betocchi li confessa 

sentir que està traint  la seva classe, la burgesia, per a refusar la seva ideologia i a la 

vegada el turmenta la manca de coratge per a fer «una viril i definitiva tria per l’altra 

classe i el seu partit» (Ibid., 164). Com pot dir això, algú que hi ha estat militant? Són 

anys de confusió, d’habitar aquest  no-lloc que genera totes les angoixes, però permet 

fàcilment totes les reformulacions, renúncies, o replantejaments. Per això trobem ara al 

poeta de la gavardina baldera davant de la tomba del que havia estat el seu model 

polític, intel·lectual i moral durant els anys recents. S’insinua, si no el comiat —que 

vindrà al seu moment―, sí el distanciament. L’adquisició, millor, de la autonomia de 

judici. 

... i si se m’esdevé 

 

d’estimar el món no és més que per violent 

i ingenu amor sensual 

així com, confús adolescent, l’odiava 

 

llavors, si en ell m’hi feria el mal 

burgès de mi mateix, burgès: ¿i ara, escindit 

—amb tu― el món, objecte no sembla 

 

de rancor i gairebé místic 

menyspreu, la part que en té el poder? 

I no obstant sense el teu rigor, subsisteixo 

 

Perquè no trio. Visc en el no voler 

de l’esvanida postguerra: estimant 

el món que odio —en la seva misèria 

 

menyspreador i perdut― per un obscur escàndol 

de la consciència... 

 

Amb aquests versos acaba la tercera secció del poema. La clau d’interpretació és 

necessàriament el participi “escindit”. Una sèrie d’oposicions mostren la cruïlla 

existencial de Pasolini: estimar sensualment el món i odiar-lo; la pertinença —

inexorable i refusada― a la burgesia; la necessitat de la crossa gramsciana i el fet 

d’haver-ne prescindit. L’escissió, no obstant no és només conceptual. És també moral, i 

aquest és l’interstici on nia l’escàndol. És un descobriment que fa trontollar l’edifici de 

certeses militants de Pasolini, desbordant-lo. Per això la confusió i el rancor: el món de 

seguretats que s’havia construït en el Friül ha desaparegut. S’ha “esvanit”. La 

postguerra és aquí una referència cronològica però també biogràfica, que  representa 

l’espai de la reconstrucció personal després dels anys difícils de la guerra, de 

l’assumpció de la seva homosexualitat, de la mort de Guido. Aquells anys de “guerra” 

havien de ser rescabalats per una “postguerra” que no estarien determinats per l’ “odi” 

adolescent ni pel “mal burgès”. Per entendre aquesta agonia que experimenta en aquells 

anys Pasolini, podem acudir al testimoni que el mateix poeta fa, confessant-li la seva 

homosexualitat, al seu amic Franco Farolfi: «vaig haver de superar els meus propis 
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escrúpols, insatisfaccions, honestedat...., però, en fi, potser ensangonat i ple de cicatrius, 

vaig sobreviure salvant les dues coses, és a dir l’eros i l’honestedat» (ib., 124). Sens 

dubte havia estat una batalla duríssima de la qual el poeta en aquests versos que 

comentem recapitula les pèrdues, i entre elles i en un lloc preeminent, la pèrdua de la 

unicitat, de la coherència, de la claredat superficial i bolcada a l’exterior de la vida 

burgesa. 

El món anterior a la seva arribada el 1950 a Roma, tan idealitzat després, per exemple 

en aquest llibre al qual el poema que comentem li dóna títol, havia estat no obstant 

també un món dur per al poeta. En els versos que analitzem hi ha també l’amargor pel 

claustrofòbic espai vital del Friül: «Per ara» —escriu el juliol de 1949 al crític Giancarlo 

Contini― «no veig en la meva existència embogida en els fets [cap altra cosa que] una 

lletjor extrema (pare paranoic, mare torturant, vida apagada en una escola, vida de gent 

estúpida, pèrfida, odi polític i conjura de silenci)» (ib., 128). Espai mític i presó natural 

a la vegada, Casarsa i la seva regió coexisteixen en la memòria de Pasolini com la terra 

la llengua de la qual va aprendre i mitjançant la qual aprèn «la vida i el realisme... i el 

misteri del caràcter camperol» (DUFLOT, conversaciones, 19). Però també és el límit 

geogràfic, cultural i moral exigu que empetiteix l’experiència vital de Pasolini.  

Però l’essencial continua sent l’escissió. Aquesta escissió l’ha produïda la identificació 

amb l’ideari de Gramsci. Però a la vegada ha estat Gramsci qui ha «escindit» el món, 

assenyalant el bàndol dels justos i apuntant amb el dit amenaçador el dels opressors. 

Haver triat el primer representa la renúncia «al poder». Haver descobert a quina de les 

dues Itàlies vol pertànyer  va ajudar el poeta a superar el «rancor i místic menyspreu», o 

en tot cas a identificar-lo no amb la totalitat del món, sinó només amb aquella part 

posseïda per aquest poder. Ens trobem, Pasolini es troba, en un món polaritzat gràcies a 

l’ensenyament de Gramsci, i amb Gramsci. El poder és, per suposat, el poder burgès. El 

de la seva classe. Pasolini va prendre durant la Resistència partit per la «humil Itàlia» —

un altre dels poemes que conformen el llibre. Es va separar del seu món familiar patern. 

Es tracta d’una escissió política. I per tant hermenèutica: un cop presa la decisió de 

viure en el bàndol dels oprimits, calia interpretar el món amb les eines teòriques del 

Partit de la classe obrera. Aquest és el breviari marxista de Pasolini: el que es composa 

des d’aquesta complicitat amb el pensament gramscià.  

Hi ha, però, una segona escissió. Aquesta no és hermenèutica. No alinea Pasolini en 

front del poder burgès. Al contrari. El situa dolorosament davant del mateix Gramsci. 

Pasolini no pot seguir l’heroi gramscià. No pot incorporar en la seva vida el seu rigor, la 

seva ascesi, la seva resistència en l’opressió, en la humiliació, en la presó. Tampoc la 

inflexibilitat moral de Gramsci, que el poeta sent com esclafadora —però que Pasolini 

aplicarà immisericorde amb els seus oponents dialèctics en els articles dels anys 

seixanta i sobretot setanta―. 

Pensa en aquests versos Pasolini en la duríssima carta que Gramsci escriu a la seva 

cunyada Tatiana Schucht? En aquesta li diu:  

em sembla que els darrers  vint anys, des de la guerra, amb tots els canvis esdevinguts en les 

relacions humanes i especialment en la manera de jutjar el valor de la vida física dels individus, 

van passar sense que t’adonessis: continues sent encara una noble i bona senyoreta com aquelles 

de 1912-13-14. Vaig preguntar-me moltes vegades com ha pogut ser així, però el fet em sembla 

innegable. Per això penso que està bé reflexionar abans d’encarregar-te alguna cosa. Et fatigues, 

de vegades t’esgotes (has de saber que sempre he valorat el que has fet per mi) però el resultat 
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és negatiu, o gairebé, perquè no aconsegueixes comprendre com s’ha d’actuar (GRAMSCI, 

Cartas, 515).   

 

Aquest estil dur, implacable, militant i viril a la vegada —que el mateix Pasolini 

utilitzarà en les seves polèmiques― és sens dubte la superfície perceptible del rigor de 

què parla el poema. Aquest superjò que és Gramsci pel poeta en aquells anys el 

persegueix com una Erínia, acusant-lo de la seva «desesperada vitalitat». Aquesta és la 

temàtica de la quarta secció del poema. 

L’escàndol de contradir-me, de l’estar 

amb tu i contra tu; en el cor amb tu, 

en la llum, contra tu en les fosques vísceres; 

 

al meu traïdor estat patern 

—en el pensament, en una ombra d’acció― 

Em sé lligat a ell en el calor 

 

Dels instints, de la passió estètica; 

atret per una vida proletària 

anterior a tu, és per a mi religió 

 

la seva alegria, no la seva mil·lenària 

lluita: la seva naturalesa, no la seva  

consciència; és la força originària 

 

de l’home, que en l’acte s’ha perdut, 

en donar l’ebrietat de la nostàlgia, 

una llum poètica: i res més 

 

no em sé dir, que no sigui 

just però no sincer, abstracte 

amor, no adolorant simpatia... 

 

Com els pobres pobre, m’aferro 

com ells a humiliants esperances, 

com ells per a viure, combato 

cada dia. Però en la meva desoladora 

condició de desheretat, 

jo posseeixo: i és el més exaltant 

 

de les possessions burgeses, l’estat 

més absolut. Però com jo posseeixo 

la història, ella em posseeix, hi sóc il·luminat 

 

Però de què serveix la llum? 

 

Els primers versos d’aquesta secció han estat examinats per molts dels estudiosos de 

Pasolini.  Han servit per a justificar les contradiccions pasolinianes, per a convertir-les 

en les conseqüències d’un programa vital original que precisament prendria cos en 

aquest poema. «La ideologia pasoliniana viu d’antinòmies, de confrontacions 

dialèctiques» ha dit Golino. En realitat, com ell mateix  ha suggerit seguint aquí  l’amic 

de Pasolini, Gianfranco Contini, el que el poema —i de fet el recull sencer― expressa 
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és la dramàtica tensió entre l’assumpció d’una ideologia marxista fonamentalment  de 

tradició il·lustrada, i una actitud intel·lectual personal que s’ancora precisament en el 

seu contrari, en la «substància antil·lustrada» de Pasolini, tal com la definia el seu amic 

(GOLINO, 126-128).  

Efectivament, el poema descriu al poeta en el seu fracàs de voler ser un alumne 

avantatjat del programa nacional-popular gramscià. Seria la confessió d’un «il·lustrat 

fracassat», vençut pels fets. Ens trobaríem, doncs, no només en un comiat d’aquest 

programa, sinó, com diu Andrea Miconi, en una veritable abjuració: 

Les cendres de l’epopeia resistencial, del “profund i ingenu esforç de refer la vida”, amb 

l’enfonsament de la seva mitologia i de la seva transparència, condueixen Pasolini a una 

lacerant i immediata desconstrucció de la poètica del compromís i de la consciència social, ja 

projectada en l’espai d’un passat mític i intangible.  

 

És el paradigma gramscià, continua Miconi, el que es revela inservible per analitzar el 

present en què viu Pasolini, caracteritzat per «les imatges dionisíaques de la civilització 

de masses». Aquesta «negació poètica del compromís» es fa, afegeixo jo, des d’un altre 

compromís —la lleialtat traumàtica al record del germà―  el contorns definitius del 

qual analitzarem en el següent capítol (MICONI, 66-74).  

En una resposta a una carta d’Italo Calvino en què aquest comenta críticament el poema 

(«el tema de la composició em sembla fluix i gens nou: l’oposició revolució-passió, 

rigor lògic-vitalitat és ja un pobre drama» (NALDINI, Pasolini, 170), li etziba sense gaire 

misericòrdia l’autor de El baró rampant ), Pasolini li replica: 

Tu ets més moralista que jo... Però aquesta falta de prejudicis en mi es veu obstaculitzada per: 1) 

una formació potser més precoç que la teva, jo, a partir de 1937, estava en plena iniciació 

hermètic-decadent; 2) l’excepcionalitat del meu eros, que ha estat un trauma massís i terrible en 

tota la meva adolescència i primera joventut; 3) El fet que el meu germà hagi mort a mans dels 

comunistes (PASOLINI, Pasiones, 214). 

 

El que interessa destacar és precisament la distància moral que dibuixa Pasolini respecte 

de Calvino, un dels  intel·lectuals comunistes més destacats. La qüestió que es tracta en 

la discussió del poema, ve a dir Pasolini al seu amic, no és la de l’oportunitat d’una 

temàtica, sinó d’una experiència personal, intransferible, però poèticament configurada. 

Precisament, Calvino llegeix sota la llum de la literatura del compromís —és a dir amb 

els instruments hermenèutics fornits pel Partit― un text que avança tal vegada a les 

tentines però clarament cap l’abandó i superació d’aquest tipus de literatura, aquest 

tipus d’aquest utillatge. Aquest avançament en realitat és, respecte de l’herència 

il·lustrada gramsciana, una regressió: la llum de Gramsci no pot penetrar les «fosques 

vísceres» del poeta. Diu Miconi  que el poeta s’endinsa cap a una concepció del poble  

«recuperat en la seva dimensió mítica, pulsional, metahistòrica». (MICONI, passim) És 

possible. Però aquestes vísceres parlen de la foscor, de certa consciència del mal, de 

l’abús. En la carta citada, Calvino retreu també a Pasolini l’abús de conceptes com 

“viciós”, “fastigós”... Pasolini admet la crítica i la rebaixa suggerint que són el producte 

de cert manierisme. Com si l’ús d’aquestes paraules fos encara una pàl·lida influència 

de la seva etapa decadentista. Però a la vegada, tal com hem suggerit més amunt, ens 

trobem davant d’una lluita agònica entre la voluntat de creure, de comprometre’s, 

d’exercir la pedagogia, i la pulsió cap a caure en l’«estat patern» i esdevenir «el poeta 

de les cendres» com una vegada es va definir. La paraula «trauma» és central en 

l’argumentació de la citació anterior del poeta. Aquí es refereix al seu eros —pel que 
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diu ja  resolt el 1957—, però nosaltres podem afegir el de la mort del seu germà i la de 

l’humiliant fugida del Friül. Aquestes experiències, fins on actuen dins de les «fosques 

vísceres» de Pasolini? 

Aquesta és, al meu entendre, la llavor d’on creix la substància antiil·lustrada, la gran 

clivella intel·lectual i vital del poeta. D’una banda hi ha l’assagista, el crític literari, 

l’antic militant que espera que la raó porti el progrés anunciat; d’una altra, l’home a qui 

les seves contradiccions ensenyen que aquest progrés és o il·lusori o efímer perquè es 

construeix amb el viure, i amb el desig «no educat» de persones que són febles i 

contradictòries, com ell mateix. 

És  aquest seu «traïdor estat patern» el que està tímidament exposant en aquesta secció. 

Es tracta de la projecció metaforitzada de les tendències depredadores, abusives, 

violentes de tota forma de poder, que Pasolini identifica indistintament amb la 

referència al “Pare”, al “Feixisme” o, més endavant, al “Neocapitalisme”. És el Poder, i 

per tant, el poder de fer mal. Com hem dit abans, en aquesta època de la seva vida, 

Pasolini encara no havia sucumbit a l’exploració de l’epifania d’aquest mal, que s’inicia 

segons el meu punt de vista, a partir d’Edipo re. Però l’enemic interior treu aquí el cap. 

Els següents versos mostren aquest combat. L’ «estat patern» es revela primer en el 

pensament, i tot just en una acció («una ombra», diu), però el que se li apareix ja 

clarament al poeta és que aquest «estat patern» és arrelat al «calor dels instints», a la 

pulsió sexual que el fa buscar cossos, cossos joves, l’atracció estètica cap els quals és 

també passional, això és irracional. En els dos darrers versos de la tercera estrofa de la 

secció, elabora Pasolini una argumentació que esdevindrà central en la seva obra: la de 

la “religió del seu temps” —títol també d’un recull de poemes posterior del 1961―. L’ 

«atracció» cap els nois de borgata és també una atracció cap el proletariat, però un 

proletariat no pas d’obrer industrial, sinó vestit amb les robes amb què la projecció 

idealitzada del poeta disfressa aquests pinxos de barriada en herois del seu temps.  

Pasolini manté aquí l’adscripció ideològic-sentimental. Del costat dels pobres; aquests 

nois són també «vida proletària», però no ho són d’una manera preindustrial, com ho 

podien semblar amb certa voluntat interpretativa els pagesos dels Friül; són 

paraindustrials, o per ser més exactes i sortint momentàniament de la llengua 

pasoliniana, acapitalistes. Ja no són els camperols que ha conegut: la seva emigració 

forçada els ha desarrelat i per tant desculturalitzat. A la vegada, en no inserir-se en la 

lògica productiva de la fàbrica i en l’enquadrament cultural de la vida obrera, 

estructurada aquesta per la pertinença a sindicats i al PCI, es troben en terra de ningú 

antropològicament parlant (el no-lloc a què feia referència abans).  En aquest sentit són 

runes culturals, desferres d’un món estroncat i tot just farciment de poca qualitat dels 

intersticis d’una classe obrera de la que són  complements en les seves feines més 

degradants (drapaires, nois de la vida, etc.).  

En realitat són ja producte de la nova societat que s’està construint, però en forma de 

rebuig, de ganga que s’acumula als marges de les noves relacions socials nascudes a 

partir del creuament de l’incipient «miracle econòmic italià» i la nova cultura de masses 

que eclosiona als anys seixanta. Parlàvem abans de l’avançar a les tentines de Pasolini. 

Hi tenim aquí un exemple. Les velles categories marxistes, que confegien un univers 

d’obrers, camperols, lumpenproletariat, sectors preindustrials i industrials, etc. El 

llenguatge sociològic que en definitiva s’havia heretat del període d’entreguerres —

“classe contra classe”, en el llenguatge estalinista encara dominant el 1954― ja no 

servia per a categoritzar les noves realitats socials que emergien de les runes de la 
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postguerra. Pasolini n’és conscient. Fa un esforç per cartografiar les noves formes de 

socialització. Estem davant d’un precursor. El poema és liminar. Però en ell les novetats 

s’encapsulen encara sota velles categories. La feina de l’historiador és reconèixer la 

novetat sota la vella etiqueta. No, no és veritat que Pasolini se sentit com ell diu «atret 

per una vida proletària anterior a tu» (a Gramsci). Al contrari, aquesta vida «proletària» 

que captura l’eros pasolinià en aquells anys, és posterior a Gramsci. És una novetat 

absoluta, que no coincideix ni amb els hàbits ni els usos —els costums― del món 

camperol del qual prové, aquest si anterior a les categories gramscianes, ni pot inserir-se 

en la cultura obrera industrial.  

La sociologia marxista ha utilitzat sovint el concepte de lumpenproletariat per referir-

s’hi. Aquest “proletariat dels parracs” —tan bé descrit per exemple  a les novel·les 

d’Alfred Döblin o a la tetralogia de l’Alemanya d’entreguerres de Hermann Broch― 

tampoc no coincideix exactament amb la humanitat de les poblacions dels suburbis. 

Amb Pasolini —que en el mateix any de la publicació de Le cenere di Gramsci, havia 

publicat Ragazzi di vita―  descobrim el que ell mateix descobreix i al que encara no 

s’hi ha posat nom: una “humanitat excedent”. Un món d’un 

proletariat sense fàbriques, ni tallers, ni treball, sense patrons. En el caos dels treballs marginats, 

ofegant-se per a sobreviure i recorrent la seva existència com un camí entre les brases (DAVIES, 

233). 

 

Pasolini va ser testimoni de com naixia aquesta nova forma de proletariat marginal, de 

lumpenproletariat neocapitalista. Que a Itàlia aquest fos temporalment reabsorbit dins 

de els categories de les classes socials post-obreres o —per aquells que van tenir més 

sort―dins fins i tot de les classes mitjanes efímeres, no és un obstacle per a reconèixer-

li que ell fos un dels primers en observar que alguna cosa estava canviant en el dibuix 

humà que es perfilava sobre els fons de les noves ciutats neocapitalistes. Les borgata —

com el xabolisme català― són un fenomen nou, tot i tenir angoixosos precedents.  Per 

tant, allò que atrau Pasolini no és el vell material que busca el drapaire,  sinó una 

desferra produïda nova de trinca. 

Com a novetat que és, les característiques d’aquest grup humà que es consumeix en les 

barriades a la perifèria de Roma es resisteix a la categorització. Però a la vegada com a 

atracció pulsional que experimenta Pasolini refusa ser intel·lectualment apresa. Si 

Pasolini ja estava allunyant-se del compromís il·lustrat, el seu eros i la seva vivència de 

poeta marginal i perifèric reforçaven la seva aproximació romàntica —aquí cal entendre 

l’adjectiu com “irracional”― cap aquest proletariat. Per a aprehendre’l, per a fer-lo seu, 

per a «posseir-lo» en definitiva opera sobre ell una cosificació inversa a la que 

realitzaven les categories reificant del marxisme ortodox. La vida d’aquest «proletariat» 

és per al poeta «religió». Aquest és un concepte difícil de precisar en el llenguatge 

pasolinià, i més endavant tindrem el moment de fer-ho. Retinguem de moment que aquí 

es refereix a la sublimació de la pulsió eròtica i fetitxista, una fascinació que recala en 

una concepció romàntica del  caràcter sagrat d’aquest tipus d’atraccions totalitzadores. 

El poema en aquest estadi de la lectura aporta una altra dada: la inversió de la crítica 

marxista a la cosificació que opera el capitalisme sobre els treballadors. En el moment 

de confegir aquest poema, Pasolini està ja transformant el missatge d’alliberament que 

el marxisme fixava en les condicions de vida dels operaris i camperols per un altre que 

per ell era més fonamental: el dret a espiritualitzar la pròpia matèria, allò del que estem 

fets per la nostra constitució física i el nostre psiquisme. Es tracta de redefinir el cos, 
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separar-lo del càstig a què segles de judeocristianisme l’han condemnat per a situar-lo 

políticament en el centre de l’experiència vital de cada individu. Pasolini, a partir 

d’aquest anys, i en especial des del moment que comença a filmar les seves pel·lícules, 

esdevé un precursor en la producció de cosificació. No coses, sinó de cossos. Les seves 

obres cinematogràfiques esdevindran poderoses incorporacions: catàlegs de rostres  i 

cossos  que per l’autor son “temples” on habita la tradició antiga, les formes de vida 

precapitalistes condemnades a l’extinció.  

Hi trobem ja un preludi d’aquest gir hermenèutic de Pasolini. Per exemple en la següent 

estrofa del fragment que estem comentant, en concret en dues oposicions seguides: «la 

seva alegria, no la seva mil·lenària lluita:/ la seva naturalesa, no la seva consciència». 

Pasolini concentrava en tots dos conceptes —l’alegria i la naturalesa― la multiplicat de 

cossos i vida que agabellava a Roma Termini, als carrers estrets de l’antic ghetto, sota 

els ponts del Tíber. Tota aquesta humanitat reduïda a una «naturalesa», expressant no 

pas una consciència, o un relat d’ella mateixa, sinó una «alegria». Expulsat de les files 

de l’unanimisme del Partit, explorant, «pobre com un gos de barriada», els carrers 

polsegosos de les borgate romanes, el poeta descobreix la diferència entre els grups 

humans que ell havia conegut a Casarsa i Bolonya —els pagesos, els terratinents, els 

burgesos, els obrers― i els que troba en aquests barris d’al·luvions humans. Aprèn a 

estimar-los. Descobreix en la seva «naturalesa» precisament la diferència. Si Pasolini és 

el poeta de la diferència com a vector d’identitat, aquesta temàtica neix a partir de la 

seva experiència romana. Però l’autor de La Meglio Gioventù és un etnòleg actiu. La 

diversa «naturalesa», l’«alegria» de nou descoberta necessita ser informada, 

espiritualitzada. Aquesta és l’obligació de l’artista: extreure una forma sensible del que 

és caos i desordre. En aquest procés d’espiritualització que és l’escriptura de Pasolini 

sobre les barriades i els seus habitants —les novel·les Nois de la vida, Una vida 

violenta, alguns poemes de Les cendres de Gramsci i films com La ràbia― el poeta es 

perfila a ell mateix com qui dóna el sentit al caos. En totes les obres citades es  mostra 

l’enorme distància que interposava Pasolini amb aquells que deia «adorar». També en 

aquests versos. Per entendre la naturalesa d’aquesta doble operació —la reificació 

respecte els individus que seduïa i el seduïen; la idealització respecte el propi eros― 

potser és oportú recordar unes paraules que va escriure Leonardo Sciascia, amic 

“allunyat” del poeta: 

Pasolini trobava en canvi “adorable” el que per a mi ja era insuportable d’Itàlia (però també per 

a ell, si recordem un “adorable per insuportable” de les Lettere luterane: i com es pot adorar allò 

que no se suporta?) i que esdevindrà terrible. Trobava “adorables” aquells que inevitablement 

serien instruments de la seva mort. I al llarg dels seus escrits es pot compilar un petit diccionari 

de les coses per a ell “adorables” i per a mi   exclusivament insuportables i avui terribles 

(SCIASCIA, 12). 

 

En canvi el poeta troba en aquesta «naturalesa» la «força originària de l’home», que té 

un caràcter transsubstantiu, teològic. És una potència que es consumeix tota en produir-

se com a acte, deixant sobre la consciència un record d’allò que podia haver estat si 

l’acte realitzat hagués estat un altre. Aquesta nostàlgia, que produeix a la vegada 

l’ebrietat del coneixement líric («llum poètica»), de l’eros dionisíac, s’esgota en el 

sentiment. La paraula ja no serveix més enllà del que ha dit. Aquesta vida proletària és 

pot descriure només momentàniament, precisament fins aquests versos del poema. El 

corol·lari de la descripció és un programa ètic: «abstracte amor, no adolorant simpatia». 

Una ètica però de la interposició. El jo poètic del poeta sembla haver absorbit el jo 

psicològic de Pasolini. La fusió entre literatura i biografia —tan central en la seva 



 

49 

 

poesia, que tot sovint pren forma de diari― ens mostra la naturalesa dels afectes 

pasolinians, aquest amor abstracte que és dionisíac, i que per tant  refusa l’empatia. En 

definitiva, aquesta vida proletària està feta, en aquest poema, de cossos no de persones. 

En el moviment compassat de vida social de la borgata és ell un pobre com els pobres, 

les seves expectatives són igualment d’humiliants, la seva vida, una extenuant lluita per 

la supervivència, com la d’ells. Però fins aquí el ritme vital compartit de la borgata. 

Perquè la seva no és la condició de l’esclau desposseït del fruit del seu treball des dels 

orígens de la història, la seva no és l’experiència secular de la classe explotada. Ell és un 

desheretat, un fill pròdig que no tornarà mai, un refusat. La seva condició desoladora és 

—de nou teològica― la de l’àngel caigut. D’aquell que ha conegut i n’ha estat exclòs, 

d’aquest coneixement. Pel pecat. La seva experiència no és sociològica sinó metafísica. 

La concreció d’aquest coneixement té quelcom de diabòlica. La rebel·lió contra una 

mancança originària que el porta a endinsar-se en aquest món pertorbador fa audible els 

efectes d’aquelles experiències traumàtiques que hem identificat al començament. És 

una totalització que es compadeix malament de les singularitats que no siguin la seva. 

Ells, els altres, són les seves manifestacions: l’alegria, els instints, la força originària. 

Pasolini els posseeix perquè com a burgès que ha estat, posseeix la història. Té el doble 

poder de la història: el de la realització i el de la narració. Tots dos relacionats amb la 

paraula. La realització porta al llenguatge, la narració l’utilitza per a reconstruir el 

procés d’aquesta realització. Pasolini ha viscut de manera molt angoixada aquest procés 

de realització. Ha temut no arribar a completar-lo. El poema, que com hem dit és un 

adéu, també és una recapitulació del camí fet, de la realització acomplerta, del 

coneixement guanyat. Un text seu de 1945 citat pel seu amic Zigaina ens permet veure 

la lluita angoixant que duu a terme en aquests anys per a poder conquerir la capacitat 

expressiva i el seu temor a no sortir-se’n. 

Vivia en un continu terror de perdre la vida; per uns quants mesos gairebé semblava “cert” que 

sortir viu d’aquell infern [de la guerra] no era més que una absurda esperança. Això em donava 

un sentit continu del meu cadàver, cosa que actuava benèficament en el desenvolupament de la 

meva vida interior, que estava paralitzada. Va ser en aquest temps que vaig tenir el sentit de 

“límit” més enllà del qual no era jo sinó que era un altre. Així va ser la meva crisi religiosa (...), 

que em va conduir a entendre hic et nunc, com diuen els existencialistes,  que en aquells mesos 

havia recuperat, com dir-ho, el significat de la paraula “místic”. Això es comprèn millor si es té 

en compte de la real solitud en què vivia, perquè els meus pensaments no podien tenir una 

resolució qualsevol que fos, s’acumulaven l’un sobre l’altre formant una espècie d’humus on jo 

perdia el sentiment del real, que és mesura i resignació (i també hipocresia). Era excessiu en 

tot... Va ser una veritable malaltia de l’esperit; però l’esperit va quedar extraordinàriament 

afinat... No pensava directament en Déu, sinó en l’Altre, cosa molt més important per a mi. 

Amb la descoberta d’aquesta nova dimensió, vaig acabar amb el creure en el miracle i en la 

profecia (ZIGAINA,  26).  

 

Aquest humus de què parla Pasolini, no es troba també, materialitzat aquest cop, en el 

«jardí humit» del cementiri on es troben les cendres de Gramsci? Ni miracle ni profecia, 

tampoc revelació. La trobada del poeta amb la tomba de Gramsci és a la vegada comiat i 

recapitulació. D’aquell humus on es marcien, un darrera l’altre, els pensaments que no 

trobaven resolució neix el poema que descriu el procés pel qual Pasolini va anar trobant, 

mitjançant les tentines, la fisonomia d’aquest “altre”, que és enllà del límit, i que  no és 

l’alteritat, sinó el cos dirigit per «l’instint, la passió estètica»: el refús de la mesura, de la 

resignació i de la hipocresia. El límit com a frontissa que obre la porta, indistintament, a 

la raó i a la passió.  
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S’aclareix així, penso, el significat en el llenguatge de Pasolini del que vol dir la vida 

proletària i les seves manifestacions, es perfila consegüentment també en què consisteix 

aquest «amor abstracte», perquè en els dos casos ens trobem davant de l’exploració del 

seu jo quan no és real, o per a dir-ho potser més precisament, del seu jo no burgès que 

no renuncia a la seva herència intel·lectual —que li permet posseir aquesta vida 

proletària, en concret els cossos en què es manifesta aquesta―, tot i que n’hagi estat 

desheretat de l’estatus —i de la hipocresia―.  

La contradicció, les contradiccions, són importants en l’experiència vital de Pasolini, 

però ho són també en tant que els moments que viu la seva generació són de grans 

canvis, de construcció ideològiques que s’oposen entre elles de manera contundent i  

entre les quals sobreviu una realitat en ràpida transformació que no sempre és 

aprehensible per les interpretacions culturals i polítiques que es troben en lluita. En la 

carta ja citada a Carlo Betocchi,  escrita cinc mesos després d’haver acabat el poema 

que comentem, Pasolini reflexiona de manera crítica:  

Pel que fa a la pregunta “Què és la realitat”? la seva cultura burgesa i cristiana ja té preparada la 

resposta. I, sobre aquesta base, l’eventual interpretació marxista només pot ser rebutjada. Jo li 

tinc enveja a vostè i a aquells de la seva generació que ja tenen preparada aquesta resposta: i 

envejo als que creuen en la resposta encara potencial de la filosofia de la societat marxista. Jo 

em trobo en el buit, ni aquí (si bé aquí per la violència de la memòria, per la coacció d’una 

infantesa i d’una educació) ni allà (si bé ja en l’aspiració, en la simpatia per una vida que es 

renovi, i proposi una fe, si no una altra cosa, en el seu ésser en l’acte). Tot això és escandalós; 

primer perquè implica una traïció a la meva classe i per tant a molts d’aquells (com vostè) que 

són els únics amb els que tinc un diàleg d’amor; segon, perquè no té solució, perquè falta el 

valor d’una definitiva i viril elecció per l’altra classe i el seu partit. Però sempre una posició 

sincera és escandalosa, aquest és un dels conceptes absoluts del cristianisme, no és cert? A mi 

no em manca valor, però sento que en aquest moment una elecció seria un acte desesperat: un 

acte irracional, que requereix una forma de misticisme, si em decidís per l’“allí”; i un acte de 

renúncia, perillosament aviciat, si m’assentés definitivament —a gaudir d’èxtasis catòlics i 

exquisidament burgesos― “aquí” (NALDINI, Pasolini, 153). 

Organitzada tota la secció sota la divisa de l’escàndol de la contradicció, el poema acaba 

amb una greu i important observació escèptica que amaga una altra renúncia, un peça 

important del bagatge rebut que Pasolini ha de deixar en el desert de la travessia, però 

sense oblidar-lo del tot. Allò que al final de la secció és posat en la picota i el poeta es 

prepara a abandonar  és la confiança en la Raó, tal com s’havia expressat des de la 

recombinació teòrica que fan els filòsofs del Divuit de la tradició grecoromana. I amb 

ella, associades, la noció de progrés lineal i mecànic, l’aspiració a la felicitat i la 

convicció de la bondat natural de l’espècie humana. Tota l’herència de la Raó 

il·lustrada, de la qual la Història com a disciplina del coneixement és filla predilecta, tot 

el coneixement —també el de l’experiència―, aquesta «llum» que remet a la metàfora 

de la Il·lustració, que a Itàlia s’anomena illuminismo, de què serveix, es demana el 

poeta?. 

La secció, doncs, es clou brillantment amb la relativització, sinó la liquidació, de dos 

dels  ancoratges de què Pasolini havia tingut menester per a la construcció del seu jo 

poètic i polític. El primer  é el del paradigma de la raó que des de la seva formulació 

burgesa havia passat al marxisme —en concret al marxisme de Gramsci― i que havia 

informat el pensament polític de Pasolini, projectant-lo en una teleologia de la 

transformació social que «l’ètica de la resistència» havia d’anar desenvolupant. Ara la 

revolució ja no és l’alba d’una nova era, ni per tant l’inici del futur. Si hi ha la 

possibilitat d’una revolució, aquest serà en minúscula, individual, no pas un inici de res, 
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sinó un moviment perpetu, un estat, una dissidència. La revolució és ara una altra cosa: 

esclata a l’interior de la llengua, de la cultura de la qual és expressió, en el fer poètic, 

sense perseguir cap esperança de transivitat. Ho diu en un altre dels grans poemes del 

llibre, “El plany de l’excavadora”: «dòcil, violent revolucionari/ de cor i de llengua. Un 

home floria» El segon paradigma, contradictòriament, és  el de la construcció d’una 

vida aburgesada, mesurada i resignada, que el convertissin en un «escriptor» 

respectable. L’expulsió traumàtica de Casarsa del 1949 i les seves conseqüències, 

sumada a la impossibilitat de resoldre el dol per la pèrdua del seu germà, minaran poc a 

poc  aquests dos ancoratges fent-los inservibles. La profunditat en què s’havien arrelat 

en el psiquisme de Pasolini explica el llarg temps que li va caldre per a desprendre-se’n 

definitivament. 

Tornem al poema. A la secció V Pasolini hi tracta tres temes que fan de frontissa entre 

la reflexió oberta a l’anterior secció i el comiat del poema: el pecat, la dialèctica 

freudiana que articula el psiquisme en tres instàncies —superjò, jo, ell (o allò)― en 

relació al pecat, i la vitalitat pagana  de la Itàlia popular. La forma de treballar aquesta 

secció mostra el que serà una pràctica habitual en la seva producció posterior: la 

contaminació. Mesclant elements dispars, tradicions aparentment antagòniques, 

contamina les unes de les altres creant una mixtura nova amb la qual construir els seus 

relats, els seus poemes, les seves pel·lícules. En aquestes estrofes, per exemple, Pasolini 

empelta la pasta viscosa del concepte de pecat catòlic, juntament amb una atrotinada —

però encara bella ― concepció clàssica de la virtù, dintre d’un lliure discurs sociològic 

sobre la Itàlia que s’està parint a ella mateixa dia a dia extramurs del cementiri on 

descansa Gramsci.   

La secció s’obre amb una hermètica referència a la fatalitat del pecat. Aquesta no és una 

obra de l’individu, ni el resultat sociològic de tendències socials. En el comiat del 

racionalisme que representa en determinats moments el poema, Pasolini declina aquí els 

seus versos en clau irracional, més proper a Jung que a Freud.  

No parlo de l’individu, ni del fenomen 

de l’ardor sensual, sentimental... 

uns altres vicis ell (esso) té, un altre 

 

és el vici i el nom i la seva fatalitat 

de pecar... però pastats en ell (esso), 

com a vicis comuns abans del naixement, 

 

com a pecat objectiu! No son immunes 

els actes interns i externs, que el (lo) fan 

encarnat a la vida, de cap 

 

de les religions que hi ha a la vida,  

hipoteca de mort, instituïdes per a 

enganyar la llum, per a donar llum a l’engany. 

 

En la lectura que faig el pronom ell, aquest fa referència a l’id freudià
26

. Però 

l’autoanàlisi que representa el poema sencer mescla de manera conscient la utilització 

                                                 
26

 Pasolini utilitza el pronom esso que en italià és el pronom de tercera persona però que es refereix a 

coses i animals (no així en el femení en què essa pot referir-se també a persones). Per a facilitar-ne la 

lectura l’he traduït per ell per no disposar en català d’una equivalència clara, sent això i allò des del meu 

punt de vista solucions poc satisfactòries també. L’opció natural tal vegada seria aquest però desdibuixa 
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de la forma sacramental catòlica de la confessió i la teoria psicoanalítica que havia llegit 

amb molta atenció en els anys 50. És la tècnica laxa de la contaminació utilitzada per 

Pasolini a bastament en els anys posteriors, tècnica que li permet treballar amb teories i 

referents culturals diversos sense incórrer des del seu punt de vista en apories que 

anul·lessin el contingut estètic-polític de les seves obres. 

En aquestes estrofes citades Pasolini confronta el fet per a ell objectiu d’un inconscient 

on es «pasten» d’una banda els «comuns prenatals vicis» (que aquí serien probablement 

els connectats a la satisfacció de les necessitats i a la tendència a la immobilitat) i d’altra 

les obres de la voluntat, el «pecat objectiu», confrontant doncs amb les religions que són 

—ja ho hem vist abans― fórmules hipòcrites i mortes per domesticar el sagrat rebel que 

s’expressa en el viure popular. De la part de l’inconscient, la vitalitat, la tendència fatal 

a interrompre la lògica de la raó, a fer-la inservible. La confessió pasoliniana al seu pare 

—ideològic, però també en el sentit catequista de la paraula, el germà gran que 

acompanya el catecumen— Gramsci representa també l’anunci d’un abandó. Pasolini 

se’n va del marxisme —o almenys de l’obediència a les línies del partit —, del 

gramscisme; impur com és, contradictori en el seu viure, incapaç de temperar la seva 

«desesperada vitalitat», Pasolini ve a acomiadar-se de Gramsci. 

Ara que li etziba una reflexió ben poc gramsciana sobre el pecat és moment de fer un 

petit excursus. Si la teoria i l’anàlisi del PCI no donen respostes als nous problemes, és 

el temps dels poetes. Voldria subratllar aquest acte fundador de Pasolini. Significa la 

primera formulació clara de l’abandó de l’ètica de la Resistència per avançar cap el que 

serà la creació d’una posició política i moral personal de dissident. Per Andrea Miconi, 

que segueix aquí al curador de l’obra completa de Pasolini, Walter Siti, en aquest poema  

una inspiració formalment radicada encara en els valors, en els motius originaris i en la 

ideologia de la Resistència, en la memòria d’una comunió lingüística  entre grups socials 

antagonistes que només l’experiència de la guerra havia fet possible, es veu doncs destinada a 

transformar-se en el buit de la ideologia, en la neurosi d’una poesia que recorre perennement el 

seu centre... La definitiva fallida estètica i civil de la poesia neorealista... transforma Pasolini 

així d’una manera dramàtica l’experiència de Pasolini en la paradoxa d’un poeta civil que parla 

del poble, però no al poble... [Un poeta] que cerca la dissipació del propi actuar social i al 

mateix temps la seva extrema sublimació... fins a la síntesi de la incoherència en la 

desintegració urbana dels mites literaris (MICONI, 70). 

 

És precisament en aquesta secció V del poema on podem observar aquest procés que 

encertadament analitza Miconi. Efectivament Pasolini es troba acarat davant les cendres 

d’una ideologia —la de la Resistència― que es resisteix a abandonar però al preu de 

reformular-la fins a deixar-la irrecognoscible. Pasolini mai va poder trobar en la seva 

obra escrita una manera de categoritzar el seu pensament polític i estètic al marge de les 

categories marxistes amb les que operava. Situat dintre de la seva pròpia producció 

artística i teòrica, Pasolini utilitzava categories velles per a conceptualitzar noves 

realitats. L’estranyesa d’una part del seu llenguatge poètic prové precisament d’aquesta 

paradoxa formal de designar noves realitats —consumisme de massa, banalització del 

cos ― amb categories antigues —“feixisme”, “decadència petitburgesa”―. El veritable 

trencament amb aquest marc de pensament vindrà amb el cinema com veurem més 

endavant. Serà amb el llenguatge cinematogràfic on Pasolini podrà explorar a fons 

                                                                                                                                               
el sentit del poema ja que en català quan es pronom aquest es pot referir també a persona o cosa. Així he 

optat per traduir-ho per ell i posar entre parèntesi la paraula italiana corresponent. Sobre les lectures 

pasolinianes dels pares de la psicoanàlisi el llibre ja citat de Giuseppe Zigaina dóna molta informació, 

dirigida però a subratllar la per a ell evident influència de Jung en l’obra de Pasolini a partir dels anys 60. 
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tècniques com el pastitx, la utilització deliberada d’anacronismes, la contaminació 

estilística i el muntatge constructivista (que satura l’escena amb significants estilístics, 

musicals, de disseny en una “construcció” al·legòrica que supera la referencialitat 

estricta del que es mostra en escena).  

No vull dir que l’obra literària de Pasolini no tingués una gran originalitat. El comentari 

que estic fent del poema demostra, crec, el contrari. El que sostinc és que el projecte 

artístic de l’autor d’ Una vida violenta va sorgir des del començament de la recerca en 

les possibilitat d’altres llenguatges que poguessin alliberar la paraula i l’expressió dels 

significats d’unes  tenalles terribles  que Pasolini identificava com a origen de la 

destrucció de les classes populars i del seu món. En un braç d’aquesta tenalla hi hauria 

la cosificació acadèmica del coneixement literari i artístic en general, la creació del 

cànon que sanciona el que és considerat dins d’una societat com a element central en el 

discurs  artístic i el que no ho és. I l’altre, trobaríem el procés final que hauria fet de 

l’italià la llengua de la unificació però fonamentalment la llengua amb què es construïa i 

sancionava l’hegemonia burgesa. 

La invenció del friülà com a llengua literària escrita—invenció que té a Pasolini com a 

destacat protagonista― respon precisament a aquest procés precoç d’alliberament de la 

tenalla. El que comença sent, com hem vist, una decisió estètica lligada a una estratègia 

artística vinculada amb el corrent poètic de l’hermetisme, esdevé a partir de la invasió 

nazi del nord d’Itàlia un acte de resistència destinat a separar la cultura de les classes 

populars del Friül de la producció social de la República de Salò i de la connivència 

d’aquesta amb el nazisme. Que aquest pas estigués fet amb dubtes, modèstia i no poques 

contradiccions no impedeix de veure el procés bàsic que duu a terme Pasolini: amb 

aquest acte, en la literatura italiana s’ha aixecat una barricada que impedeix que una part 

d’ aquesta literatura sigui assumible amb l’ordre de la República de Salò pel fet que no 

està escrita en la llengua d’aquesta república. No es pot entendre la proposta estètica i 

política de Pasolini sense aquesta premissa: el feixisme amb la seva política 

d’uniformització cultural italianitzadora, la guerra —com  a procés d’acceleració 

d’aquesta uniformització ― i finalment la identificació total que fa Pasolini entre la 

llengua italiana, l’ordre feixista i la figura contrastiva i dialèctica del pare de Pasolini. 

representen els enemics a combatre, però no són una pluralitat, són manifestacions 

diferents del mateix enemic. Precisament, convé recordar que la figura del Pare 

resumeix les tres categories contra les quals reaccionarà el poeta, el feixisme, la 

uniformització, el patriarcalisme. Aquestes tres categories desenvolupen en el poeta la 

necessitat de resistir a aquestes poderoses forces si no vol que la seva subjectivitat, la 

seva diferència, sigui destruïda.  

En un article del 1965, Pasolini teoritza a posteriori aquesta qüestió. L’objectiu d’aquest 

text, titulat significativament “Dal laboratorio (appunti en poète per una lingüística 

marxista)”, era, entre d’altres, «definir quins són els efectes de la lluita de classes en el 

moment diacrònic de les langues i en les llengües especials». Pasolini en aquest article 

proposa introduir una tercera categoria en la tradicional oposició estructural que formula 

Saussure entre langue i parole. Per al poeta aquest «tertium» seria la «llengua en el seu 

moment purament oral, la llengua del reflex condicionat». Aquesta llengua és 

«escatològica» i s’oposa als usos convencionals i arbitraris de l’italià “nacional” del 

Poder i a les llengües especialitzades a què fa referència en la primera citació que són 

les de les elits. Pasolini quan parla de llengua oral proposa una distinció entre la llengua 

oral pròpiament dita, que seria aquella estructura lingüística que «conserva una certa 

unitat, metahistòrica, a través de les continues estratificacions i supervivències de cada 
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llengua». En canvi, la “llengua oral-gràfica” és un artefacte «instrumental-expressiu [i] 

no és un continent pur i simple de continguts de la consciència de la realitat o sigui de la 

cultura [com ho és la llengua oral]; sinó que és consciència i cultura ella mateixa: és el 

producte directe i immediat de la superestructura com a   moment d’alliberament de la 

necessitat determinant tal vegada econòmicament però no naturalment: necessitats 

morals, religioses, espirituals, literàries, etc.» La barreja entre una terminologia marxista 

—superestructura determinació econòmica...―, la seva versió gramsciana de la 

literatura nacional-popular, i una concepció en canvi herdiana de la llengua com a 

transmissora de continguts de la consciència metahistòrics revelen com de prima és la 

construcció teòrica del marxisme de Pasolini. Però per a ell contradir-se —encara que 

sigui de manera tan evident― forma part de la seva diferència. És, d’altra banda, el 

resultat d’una exploració única que busca trencar o almenys eixamplar els límits d’una 

ideologia marxista que ja no serveix ni a Pasolini ni a molts dels seus coetanis.  En tot 

cas, aquesta llengua  —continua Pasolini― reflecteix «la revolució interna que s’opera 

físicament en les masses —una espècie de transformació antropològica―».  

La reflexió aquí és d’una gran potència. La llengua oral-gràfica —en tant que 

consciència i cultura al mateix temps― pot arribar a ser  a la vegada reapropiació 

subalterna del món arrabassant-lo de les mans de les elits que en proposen una 

uniformització radical del mateix, però a la vegada és una enunciació mil·lenarista —

escatològica― que diu i representa  a la vegada la seva mateixa destrucció: la de 

l’univers cultural d’aquestes classes populars que van sent extingides pel triomf 

abassegador del capitalisme consumista. Superades ja per aquest les barricades de les 

cultures subalternes que s’expressaven en el dialecte o en argot, la darrera defensa que 

queda per aturar aquest avanç inexorable és el cinema. Aquest pot ser «una possible 

llengua de comunicació humana en potència, un possible sistema  o estructura 

lingüística de relació social».  El 1965, Pasolini ja havia abandonat les il·lusions del 

friulià com a “llengua oral” tal com l’ha definida abans. El mateix ha fet amb l’argot de 

la borgata. Només queda el cinema. Només li queda el cinema. Però si l’univers cultural 

que aquestes llengües orals recollien i expressaven també ha estat abolit, què pot 

expressar el cinema que sigui susceptible d’oferir una resitència a la uniformització 

capitalista? El cos i la sexualitat al centre de la diferència, el nucli del qual irradien les 

altres expressions de la subjectivitat. I la importància que jugarien el decenni de 1960 

totes dues coses com a darrers baluarts del la individualitat i de la diferència, Pasolini ja 

l’havia entrellucat en la secció cinquena del poema que comento, i en concret en la 

noció d’un pecat que s’arrela a la vida i s’oposa a la religió, que és un instrument dirigit 

a «enganyar la llum» (PASOLINI, Empirismo, 60-61). 

Entrellucar, perquè estem en una fase molt primerenca d’aquesta nova formulació. Més 

endavant, en aquesta secció, observem l’elegant i gairebé cinematogràfic encadenat que 

fa entre l’inconscient que hem vist en les primeres estrofes i el propi poeta que apareix 

en el darrer terç de la secció: 

la seva consciència... i irònic ardor 

 

liberal... i la llum matussera entre els disgusts 

de dandi provincià amb provinciana  

salut... Fins les ínfimes petiteses 

 

on s’esvaeixen, en el fons animal 

Autoritat i Anarquia... Ben protegit 

de la impura virtut i de l’ebri pecar, 
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defensant una ingenuïtat d’obsés, 

i amb què consciència! viu el jo: 

jo visc eludint la vida, amb el sentit 

 

en el pit d’una vida que sigui oblit 

anguniejant, violent. 

 

Resulta, doncs, que aquest inconscient es construeix una consciència, una liberalitat que 

no pot evitar de fondre en el fornall de la seva animalitat, de la seva condició 

precisament d’inconsciència, la disciplina militant —l’«Autoritat» de què parla el 

poema― amb la pulsió alliberadora de la individualitat i de la diferència —

l’«Anarquia»―. I aquesta consciència és el recer on viu el jo freudià, que en el cas del 

de Pasolini el poeta observa com un jo covard, que eludeix la vida, que, per tant, es nega 

a ell mateix, neuròticament. D’aquí l’expressió de ressons cernudians «d’una vida que 

sigui oblit anguniejant, violent». El poema continua amb una descripció gairebé onírica 

de la remor del vent en el cementiri, on Roma emmudeix, movent uns xiprers 

«descompostos», en una situació en definitiva estantissa, «entollada» ha dit una mica 

abans el poeta. Llavors: 

...Ah, com entenc... 

 

...aquí on emmudeix Roma 

Entre els xiprers cansadament descompostos, 

al teu costat, l’ànima la inscripció de la qual diu 

  

Shelley 

El jo líric desplaça la vista des de la tomba de Gramsci a la de Shelley. S’està operant 

una translació. Un abandó i, simultàniament, una trobada. L’estrofa comença a entornar 

els adéus a Gramsci, al seu model i a la seva manera d’entendre la realitat, poc útil per 

un món que és a l’inici d’una mutació antropològica. El món del pacte entre 

l’optimisme de la voluntat i el pessimisme de la raó ha mostrat  Pasolini el recorregut 

que li permet fer. És l’hora d’explorar el terreny de la imaginació romàntica, de 

començar a construir una manera de dir el nou món que Pasolini elaborarà sota els 

acords del marxisme romàntic. Assistim, una mica torbats però en silenci, a una mena 

de transfiguració del jo líric en l’empelt d’allò que s’eclipsa en ell tot i que no de 

manera definitiva —un estar en el món gramscià, diríem― amb la nova saba de 

l’exaltació del jo del poeta. El nou jo líric no és vell ni nou; és una força del passat 

perquè en aquest nou naixement, millor, autonaixement, el jo líric s’impregna de dues 

fonts del passat —Gramsci i Shelley―, la mescla de les quals dóna la novetat. 

En el fragment de “Les cendres de Gramsci” que acabem de llegir assistim de manera  

diria emocionant a la materialització —poètica― de la relació dialèctica entre les dues 

configuracions. que hem comentat més amunt seguint Löwy quan parlàvem d’afinitats 

electives. En el gest del poeta de desviar momentàniament l’atenció de la tomba de 

Gramsci per a descobrir-hi la de Shelley, som espectadors de com Pasolini és a un pas 

d’endinsar-se en el nou univers que s’obre davant d’ell com a conseqüència de la mútua 

interrogació creativa entre la tradició marxista llibertària i la del romanticisme 

revolucionari. 
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Es tracta, a parer meu, d’un moment transcendental en l’evolució estètica i política de 

Pasolini. D’ell sortirà una mirada renovada cap el cos com a espai darrer d’individuació, 

subjectivitat i expressió cultural d’un passat no alienat encara per la uniformització 

neocapitalista; atraurà l’atenció de Pasolini sobre la religiositat popular i les seves 

manifestacions rituals i folklòriques en què el nostre autor veurà concretament una 

resistència a aquesta uniformitat; finalment, la productivitat de la realització d’aquesta 

afinitat electiva suposarà per Pasolini l’inici d’una etapa creativa d’una gran intensitat. 

Ara bé, què descobreix en aquest Shelley que descansa en el mateix cementiri que les 

cendres de Gramsci?  

Shelley... Com entenc el remolí  

dels sentiments, el caprici (grec 

en el cor del patrici, nòrdic 

 

estiuejant) que l’engolí 

en el cec celeste del Tirrè; la carnal  

alegria de l’aventura, estètica 

 

i pueril (...)   

 

Aquest remolí dels sentiments és el de la vida, la vida que per a Pasolini el 1954 hem 

vist com canvia, com es fa més còmoda, més adaptada al que ell necessita, i que malgrat 

les incomprensions, les persecucions de les seves obres, els processos que des de 

Ragazzi di vita l’acompanyaran pràcticament publicació rere publicació, film rere film, 

Pasolini, malgrat tot això, descobreix una nova vida. I la vol viure. Es tracta fins a cert 

punt d’un fet paradoxal perquè l’accés a unes millors condicions de vida de la família 

no deixa de ser l’efecte del creixement econòmic italià que en aquests mateixos anys 

l’autor critica. ¿La seva participació com a guionista de pel·lícules dels directors més 

innovadors, com és el cas de Fellini, no obeeix a un augment de la producció 

cinematogràfica italiana com a conseqüència de la demanda de cinema que practiquen 

les emergents i relativament cultes classes mitjanes europees de principis dels anys 60? 

Però convé no desviar-se del tema. El Shelley de Pasolini, la segona configuració que 

intervé en la realització de l’afinitat electiva que hem descrit abans, representa per al 

poeta la part irracional, romàntica: el cos, la sexualitat, la resposta a la crida de la gent 

humil que Pasolini havia descobert en el Friül i l’amor per la qual l’havia obligat a 

l’exili. Però aquesta crida ja no és la innocent aproximació dels poemes de Casarsa. 

S’ha adobat per la duresa de la borgata, per la passió que sent pels joves dels 

subproletariat urbà. Una passió que és a la vegada una aventura carnal, un projecte 

estètic, i un joc amb un punt d’inconsciència, pueril. En algunes pel·lícules del nostre 

autor —per exemple, Uccellacci e uccellini, La trilogia de la vida― és senzill 

identificar aquesta visió eròtica, vitalista i juganera dels cossos.   

Tornem al poema. La secció que comentem continua amb una llarga enumeració, de 

caràcter lleument panteista, de les comarques d’Itàlia i de les seves gents cap a les quals 

Pasolini expressa un erotisme representat seguint el model de les èglogues clàssiques i 

renaixentistes de pastors i nimfes  que ell coneixia bé. Itàlia convertida en un eròtic  

locus amenus que es veu amenaçat per la industrialització. Però és el seu món i no en 

desertarà: 

I tu em demanes, mort sense ornaments, 
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que abandoni aquesta desesperada 

passió de ser-hi en el món? 

 

Aquests versos tallants que clouen la secció V semblen escrits per la ira. El poeta, fart 

d’esgotar-se entre l’exigència ètica imposada pel Mestre i la  «passió de ser-hi en el 

món», trenca amb ell. D’un cantó, enrere, hi ha el passat, tot el que hem escrit fins ara. 

Davant, un món que s’obre a un nou Pasolini. La dialèctica Mestre-Alumne serà 

constant en l’obra de Pasolini. Es tracta d’una relació que explorarà incidentalment en 

les seves obres —especialment de manera paròdica en el cinema― i que reprendrà més 

seriosament poc abans de la seva mort en una sèrie d’articles de premsa que recollirà a 

les seves Lettere Luterane sota l’epígraf de “cartes a Gennariello”, un jove napolità 

imaginat per Pasolini al qual dóna consells sobre com ha de viure en la Itàlia dels 

primers anys 70 del segle passat. El poema emplaça també, amb aquesta invectiva al 

mestre Gramsci, la fase final de l’hegemonia dels “mandarins” culturals, dels Maître-à-

penser. 

«És el mestre responsable de la conducta del seu deixeble? Si ho és, fins a quin punt, de 

quina manera (ètica, psicològica, legal)?» (STEINER, 99). Les dues pertinents preguntes 

de George Steiner ens ajuden a redefinir millor la qüestió sobre la relació mestre-

alumne que sembla plantejar la influència de Gramsci sobre Pasolini. Es tracta, per 

suposat, d’un magisteri desplaçat en el temps, i exercit in absentia. No hi ha relació 

carismàtica aquí. Mestre i pupil no es van veure mai, mai no es van trobar. Llavors, de 

quin mestratge estem parlant? Per què uns versos tan durs per a posar fi a una cosa que 

no és més que una influència política? Es tracta d’un cas il·lustratiu d’ «angoixa de les 

influències» que va analitzar Harold Bloom? Una possible resposta la podríem trobar 

novament en la precocitat de Pasolini. En aquest comiat abrupte, descarnat, 

efectivament hi ha una ira que ha nascut en el progressiu desencantament entre la teoria 

de la transformació marxista del món, i la mutació sorprenent que aquest món ha 

efectuat en realitat, però sense corroborar —almenys en aquells anys— les prediccions 

del marxisme. Hi ha en les paraules del poeta decepció cap el teòric, cap el líder màrtir, 

cap el venerat absent Gramsci. Molts anys després, el 1964, Pasolini quedaria molt 

impactat en veure la cerimònia fúnebre del líder del PCI, i company de Gramsci en els 

anys durs del triomf del feixisme, Palmiro Togliatti. L’escena del seu enterrament, amb 

una gernació de militants, apropant-se al fèretre com si fos un sant el van commoure 

tant que la va incloure en dues obres seves: Uccellacci e Uccellini i La divina Mimesi. 

Allò que ell havia abandonat el 1954 era per a molts italians no pas una ideologia sinó 

una mena de religió. Es tractava, doncs, d’això. No és el comunisme una interpretació 

racional del món sinó fonamentalment una fe, una creença, una religió sense déu. Allò 

que el 1966 —any de l’estrena de la pel·lícula citada― Pasolini incorpora irònicament, 

però amb respecte, en el seu film, el 1954 ho deixa amb el sentiment de decepció del 

que se sent pressionat a fer, en nom de la fidelitat, una renúncia abusiva. Però en aquell 

any de l’adéu Pasolini encara pensava que s’acomiadava no pas d’una religió, sinó d’un 

dels pensadors centrals de la gran interpretació progressista del procés històric de la 

Itàlia contemporània. L’adéu és dolgut perquè implica també l’abandó de la confiança 
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en el progrés i la raó, un abandó que com veurem als capítols següents presenta no pocs 

matisos. 

S’inicia la secció VI  amb el descens encara d’uns esglaons desertant de la llum que 

havia posat en dubte en el darrer vers de la secció IV. Si la llum no serveix, què fer? 

Què pensar? La decisió ètica es troba extraviada sense els referents que els hereus del 

pensament de la Il·lustració, entre ells el comunisme, són incapaços d’actualitzar, de 

reformular-los per als nous temps. Les incerteses i les contradiccions socials que, en el 

món de l’incipient consumisme que anuncia el miraccolo italià, s’estan produint no 

troben respostes en les certituds antigues de les «belles banderes». La ira ha disminuït i 

ha deixat pas a un cert sarcasme: 

Me’n vaig, et deixo en la nit 

que tristament descendeix amb dolçor 

per a nosaltres, els vius... 

 

Cau la nit, i al barri que circumda el cementiri canvia el registre de la vida. El treball 

dóna pas a la vida familiar, a la trobada dels amics en el carrers. El poeta juga amb 

l’ambigüitat semàntica quan diu 

... I observa 

com en aquells éssers llunyans 

 

que criden i riuen en els seus carrerons, 

en aquells casalots insalubres 

on es consuma l’infidel 

 

i inevitable do de l’existència, 

la vida és només un calfred, 

una presència corpòria, col·lectiva. 

 

Observa la mancança de qualsevol 

religió vertadera. No és vida 

en realitat sinó subsistència 

 

—potser més feliç que la vida― 

d’un poble d’animals 

en l’arcà orgasme del qual no existeix 

 

altre passió que la del diari afanyar-se: 

humil fervor al qual dóna un sentit 

de festa l’humil corrupció. 

«Observa», que és aquí, un present d’indicatiu o un imperatiu? ¿Qui observa: la nit, la vida, el jo 

poètic, o aquest que apostrofa Gramsci, a l’esperit de Gramsci, perquè vegi com el seu estimat 

“poble” no només no ha esdevingut la classe que transforma la Història, sinó que s’ha convertit 

en «poble d’animals»? Un poble que no viu, que es limita a sobreviure. El sarcasme ha pujat de 

to, s’ha fet de nou irat. Com si el poeta obligués el fantasma en veure en què han quedat les 

seves esperances polítiques utòpiques. 

Què n’és de va —en aquest buit 

de la història, en aquesta ressonant 
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pausa en què la vida calla― 

 

cada ideal. Millor es manifesta 

l’adusta i magnífica sensualitat 

gairebé alexandrina que tot ho minia  

 

i encén quan aquí, en el món, 

quelcom s’enfonsa i en la penombra 

s’arrossega el món, envaint  

 

places buides, tristos garatges... 

Les llums s’encenen ja per tota 

Via Zabaglia, o Via Franklin, 

 

Com he intentat argumentar al llarg d’aquest comentari, en el poema hi ha inscrit un 

programa intel·lectual i vital que Pasolini desenvoluparà en els següents anys. En 

aquests versos podem observar una coda a la ja formulada idea de l’esgotament de la 

Història —i per tant del pensament il·lustrat―; aquesta vegada el poeta introdueix una 

precisió més gran. Les places buides ho estan pel capvespre, però a la vegada la imatge 

remet a les descripció que Pasolini fa a El somni d’una cosa de la gran manifestació que 

desemboca a Gruaro, on la plaça del poble s’omple amb els parcers vinguts de tota la 

comarca: 

En la claror de l’aire, a la plaça, entre dues portes venecianes, es desenvolupaven normalment, 

les activitats del matí... Però gairebé en silenci, com atemorits... els manifestants van començar 

a aparèixer en columnes llargues i desordenades, i en un quart d’hora van haver envaït tot el 

poble (PASOLINI, Somni, 82). 

 

Aquest buidatge de la plaça, que provoca la tristor dels garatges (dels llocs on al matí es 

treballa), apunta de nou cap a la fi dels ideals que ara resulten al poeta «vans». El que de 

veritat emergeix és la vida «alexandrina» recarregada, manierista, oberta a l’incert, a la 

trobada sensual, a l’excels i al putrefacte, una vida que s’arrossega i escriu i il·lustra 

(«minia») a la vegada la vitalitat real, actual en el temps del poema, que fa irrisori 

l’ideal. Aquesta vida, que apareix com a humus que sembla regurgitar del Tíber veí, 

s’escampa per la plaça buida per i de l’ideal. Els següents versos de la secció 

suggereixen aquesta lectura. Hi veiem aparèixer «munts d’immundícia», prostitutes, 

xicots que «són com draps» i a la vegada el poeta els veu «ardents de gosadia juvenil». 

Aquest és el món alexandrí que observa: un abocador d’escombraries és «afrodisíac», 

els tallers de ferralla tanquen «alegrament» les seves portes metàl·liques. Aquí dos 

metalls es troben cara a cara en estats oposats: la porta que és útil i manifesta 

alegrament la utilitat de la seva funció, i la ferralla atrotinada que queda abandonada i 

en clausura en el moment que el cop final de la porta en topar amb el terra els deixa 

abandonats en el seu silenci inútil. En aquests versos la contradicció deixa de ser un 

oxímoron per a ser com els remolins del riu, com els seus corrents secrets, com la força 

desordenada que en direccions múltiples recorre el llit del riu on el cabal, aparentment, 

sembla fluir mansament cap el mar, tot travessant Roma. Va acabant així el poema, en 

un delta enfangat, alexandrí de nou, fet de podridura, deixalles, impureses i a la vegada 

de nutrients, minerals benefactors de les collites, vida en potència, en definitiva. «La 

vida», diu el poeta, «és una remor», 

.... i aquesta gent 

perduda en ella, la perden amb serenor 
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si el cor el tenen ple: i a gaudir 

 

mira-te’ls, miserables, la tarda: és potent 

en ells, inermes, per ells, el mite 

reneix... 

 

De tot aquest magma confús reneix el mite. El logos queda sebollit en l’humus detrític 

d’una vida massa confusa, sensual i contradictòria per a ser ordenada en les velles i 

gastades categories marxistes. La narració mítica s’adiu millor al temps que vénen. Són 

moments per la hermenèutica, per l’etnologia, per antropòlegs i lingüistes. La història, 

el materialisme històric, les nocions gramscianes, la narrativa ordenada pel 

desplegament elegant de les tesis i les antítesis hegelo-marxistes que avancen 

mecànicament en la senda del progrés fins a la victòria final de la classe obrera, tot això, 

ha periclitat. Davant les cendres de Gramsci, en la «pau mortal» que es dibuixa a l’inici 

del poema, un Pasolini espantat davant del futur que se li obre, per acabar el llarg 

comiat, aquest dol que és el poema,  es pregunta a ell mateix, però també al seu mentor: 

 
... Però jo, amb el cor conscient 

 

que només en la història hi  ha vida, 

podré mai més amb pura passió obrar, 

si sé que la nostra història ha acabat? 

 

El darrer vers conté quatre finals. El del mateix poema, el del final de l’ètica de la 

Resistència i del seu projecte polític, el de la fidelitat del poeta a la línia política del 

PCI, i el de la influència de Gramsci sobre ell. El to amorós del darrer tercet («cor» 

«passió», «vida», «la nostra història») penetra inexorable en el nucli del conflicte 

pasolinià. No es tracta d’una desil·lusió ideològica només. Les categories amb les que 

ha actuat des de la mort de Guido fins a aquest moment en el cementiri dels estrangers 

en el Testaccio romà s’han revelat inútils per a viure la vida. És un esperança la que és 

clou. És el món pel qual va morir Guido el que es manifesta com a inassolible. Quina 

mort més inútil!. La història que s’ha acabat amb aquest poema és també la dels Pasolini 

Colussi (el cognom de la mare), la de Pier Paolo i Guido.  

El final de la història no és la poderosa eclosió d’una primavera eterna sense 

explotadors ni explotats, el viril triomf del proletariat després d’una llarga lluita contra 

un enemic implacable. És, al contrari, un tortuós delta, on el riu del progrés i el mar del 

futur es confonen inextricablement, anul·lant-se. Una maresma d’aigües estancades, de 

moviments repetitius, de complexa articulació dels elements que la composen. L’estuari 

és un espai mitològic. En ell hi ha recorreguts, però no travessies. La història ha arribat 

fins aquí. El temps nou que comença ja no és històric. La malenconia del poema és fa 

aquí evident.  

Com ja sabem, Pasolini en sortirà d’aquesta malenconia. Les seves novel·les romanes, 

el cinema dels anys seixanta, les polèmiques dels anys setanta ho demostren. En els 

anys a venir hi ha la decisió d’obrir-se a nous territoris cognitius. Ho explica en una 

ressenya a dos llibres, un de Mircea Eliade i un altre d’ Elias Canetti on comenta la 

pobresa de coneixements etnogràfics que tenen els seus col·legues literats. No és el seu 

cas, perquè ell va triar «pour cause tal literatura», amb la qual fa una apertura 

d’horitzons intel·lectuals «embriagadora». En la conclusió d’aquesta ressenya, escrita 
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vint anys més tard que el poema, ressona els mateixos motius que aquest. L’interès de 

Pasolini per aquests autors rau en que per ells, 

La historiografia [sembla que] sigui pura il·lusió: en no existir successió i unilinealitat 

històrica ... el temps esdevé doncs només mític (PASOLINI, Descrizioni, 367-371). 

 

Pasolini es prepara ja per endinsar-se en el món mitologitzat del lumpenproletariat 

romà. Després explorarà la paraula evangèlica de Mateu situant-la en un pastitx 

geogràfic i cultural d’on és absent qualsevol «unilinealitat històrica». Vindran els films 

sobre els mites grecs, i la trilogia de la vida. Examinarà els no-llocs de la modernitat a 

Uccellacci e uccellini, i finalitzarà en el no-lloc de la teoria de la història de Marx que 

és Salò. Durant una part d’aquest periple l’herència de la Resistència quedarà aparcada. 

Pasolini treballarà no pas pel futur utòpic sinó per crear espais de dissidència en la 

realitat diària: espais de llibertat personal. Però res no és en va per a aquesta lluita 

renovada. Responent a un pregunta del crític Jean Duflot respecte del significat del 

centaure a Medea, Pasolini respon 

En el viure, jo he realitzat un cert nombre de canvis, de dessacralitzacions, d’evolucions. Però el 

que jo era abans d’aquests canvis, d’aquestes dessacralitzacions, d’aquestes evolucions, no ha 

desaparegut (DUFLOT, Conversaciones, 91). 

 

El periple que he esquematitzat fa un moment serà ardu i confús. Perdre el referent 

utòpic, endinsar-se en l’espai i el temps mitologitzats desorienta. El 1968 escriu: 

«Necessito tornar al marxisme —o sigui a l’única ideologia que em protegeix de la 

pèrdua de la realitat» (PASOLINI, Empirismo, 68). Hauran passat 14 anys des del comiat 

a Gramsci. 
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2. LA TEOLOGIA POLÍTICA DE PIER PAOLO PASOLINI 

«Només un mar de sang pot salvar/ el món, pels seus somnis burgesos destinats/ a fer-ne un lloc 

cada cop més irreal./ Només una revolució que extermini/ tots aquests morts podrà conjurar el 

seu mal!»/ Així pot cridar un profeta que no té força/ per a matar una mosca —  un poeta/  la 

força del qual rau en la seva degradant diferència». “La Realtà”  Poesia en forma de Rosa 1964 

(Bestemmia 2, 665). 

2.1 La Teologia Política com a utopia retrospectiva. 

La rosa i la creu. La flor davant de l’escatologia apocalíptica. Entre 1961 i 1964, 

Pasolini escriu el poemari Poesia en forma de Rosa. Hi trobem alguns dels poemes 

fonamentals del seu autor. Una de les seves seccions és  «el llibre de les creus», formada 

per dos llargs poemes escrits precisament com a cal·ligrames en forma de creu: “La 

nova història” i “Profecia”. Aquest darrer adopta un caràcter gairebé programàtic: s’hi 

parla de corts de porcs ―aquest és l’espai on finalitza la pel·lícula Porcile—, de Grècia, 

d’Àfrica, d’Alí dels ulls blaus, que serà el títol d’un recull dels seus escrits breus. El 

poema planteja un tema kavafià —per tant, si es vol, hereu de Gibbon—: la trobada 

entre una moribunda societat petitburgesa —que aspira a representar la civilització en 

majúscules sense adonar-se que ha incubat en el seu sí una profunda decadència― i les 

onades d’emigrants vinguts d’Àfrica. Com els bàrbars del segle Vè, aquestes hordes 

nouvingudes de Pasolini semblen cridades a destruir el vell per a construir un món nou. 

El que fa interessant aquest poema més que un argument pioner és que Pasolini s’apropa 

amb ell al camp de la teologia política. Comencem per les definicions. 

Podem definir la teologia política com un concepte teològic  que designa les posicions 

polítiques que afirmen que la religió i especialment el cristianisme ―que és on ha 

quallat el terme— tenen una dimensió política que cal preservar i activar. La teologia 

política s’activa com un refús 

a la tendència “burgesa” a privatitzar la religió, a fer de la fe un afer privat ... [i apel·la] a una 

crítica de la societat actual en nom de la «reserva escatològica» del cristianisme: les realitats que 

encara han de venir, en un «futur absolut», prohibeixen considerar com a definitives la situació 

actual de la societat, marcada pel segell de la injustícia i la iniquitat. En altres paraules, 

prohibeix la passivitat que s’acontenta amb l’statu quo (SCHLEGEL, Introduction, II-III).  

 

Es tracta, doncs, d’una actuació teòric-pràctica, ja que reinterpreta la història com una 

mena de història «provisional» o prehistòria que ha de ser salvada a través de la 

«reserva escatològica» pel «futur absolut». Si això és així, podem aplicar el terme a 

l’obra de Pasolini, i fins a quin punt? Voldria argumentar que efectivament així és, que 

Pasolini dissenya en les obres d’aquests anys una teologia política sui generis, tot i que 

ell no utilitzarà aquest concepte, que no era massa conegut en aquells anys
1
. 

                                                 
1
 El concepte de teologia política té unes ressonàncies una mica vidrioses, especialment des que el 1922 

Carl Schmitt, el constructor del sistema jurídic nazi, l’utilitzés per a justificar el decisionisme polític i el 

cop d’estat i l’estat d’excepció com a instruments vàlids per aconseguir i mantenir el poder polític. En la 

definició que utilitzo no es troben incorporats tots els matisos i accepcions d’aquesta categoria polític-

filosòfica. De totes maneres sí que incorpora dos vectors que em semblen essencials: l’activació de la 

religió com a força política transformadora, i el contingut escatològic d’aquesta força. Per a tota aquesta 

discussió segueixo a JEAN-LOUIS SCHLEGEL, «Introduction» a CARL SCHMITT, Théologie politique,  Paris, 

Gallimard, 1988 .  



 

64 

 

En què consisteix doncs aquesta «Teologia política» de Pasolini? Hi podem trobar cinc 

aspectes característics. En primer lloc l’elaboració d’una visió escatològica del present, 

que vol aturar la història i redimir el passat. En segon lloc la creació d’un discurs 

mitològic-religiós que es proposa com a alternativa a les ideologies contemporànies. En 

tercer lloc, la projecció cap un futur indeterminat i un subjecte històric imprecís d’un 

canvi radical en la societat occidental . Seguidament, l’actitud individual de situar-se en 

un estadi sistemàtic de dissidència i provocació. I, finalment, en cinquè lloc, una 

progressiva desesperació pel fet que la seva veu i la seva obra no siguin enteses com a 

catalitzadors que mobilitzin contra la «deshumanització perpetrada pel neocapitalisme». 

No es tracta de cap novetat, des del punt de vista teòric ―com veurem més endavant 

aquests són temes que desenvolupa per exemple Walter Benjamin—, ni tampoc són, 

com potser es podria suposar,  posicions gens estranyes en els anys seixanta. Allò que fa 

original la versió pasoliniana l’hem de trobar en la contundència de la seva formulació 

(artística i assagística) així com en una posterior renúncia tràgica a convertir-la en un 

moviment polític. L’autor de “La Realitat” no va pretendre crear un moviment polític. 

El que intentaré argumentar és que durant una part dels anys seixanta  la seva reflexió 

intel·lectual i política va estar marcada per una versió particular d’un apocalipsis 

extàtic, que els va caracteritzar per  una suspensió a actuar  políticament ―no civilment, 

els seus articles són, fins a la seva mort,  contundents toc d’alerta—, com demostra la 

seva negativa a implicar-se de manera clara amb els partits radicals d’esquerra amb els 

que eventualment col·laborava. Com en la seva època havia fet Walter Benjamin, 

Pasolini es converteix en un «avisador d’incendis» que renuncia al decisionisme 

revolucionari que caracteritza la teologia política sense renunciar als seus fonaments 

teòrics
2
.  

Al llarg de la dècada dels anys seixanta i fins a la seva mort Pasolini reflexionarà 

insistentment sobre els canvis culturals que la profunda i vertiginosa transformació 

social causada per els canvis econòmics provoca a Itàlia. Apareixen en aquests anys 

categories com «nova prehistòria»,«mutació antropològica»,  «estat d’emergència»,   la 

sobtada emergència del neocapitalisme amb la seva capacitat mortífera d’homologació 

cultural, el «genocidi» de les cultures autòctones i populars. La majoria d’aquestes 

categories les analitzarem en capítols posteriors. De moment voldria centrar-me en el 

primer que he esmentat. 

El primer que cal dir és que no és una expressió deguda a l’autor d’Il Vangelo. La 

formulació no és seva. Prové d’un antic text del seu amic Alberto Moravia escrit a 

l’endemà de la Segona Guerra Mundial. Un dels textos cardinals del seu autor, i un dels 

més influents de la seva època en què Moravia intenta ordenar el caos que succeeix la 

guerra civil italiana que coincideix amb el darrer any de la guerra mundial. Pasolini va 

mantenir de manera explícita i implícita un diàleg amb aquest text del seu amic ―i de 

vegades també oponent dialèctic— Moravia. Ens caldrà, doncs, detenir-nos-hi una mica. 

                                                 
2
 «Revolucionari» vol dir aquí que trenca la legalitat per aprendre el poder. sens que això impliqui 

necessàriament una transformació social en clau progressista. A la vegada, ho és perquè aquest canvi no 

es fa des de dalt, sinó des de baix. No obstant la Teologia Política com a moviment polític i social és, en 

els seus orígens, clarament partidària de la restauració de l’ordre legal i polític preliberal. En canvi, als 

anys 60, és a dir, coetàniament a l’època en què el nostre autor escriu Poesia en forma de Rosa, la 

teologia de l’alliberament, des del meu punt de vista, s’apropia de d’elements de la Teologia Política per a 

dur a terme una actualització d’un cristianisme amb una vessant transformadora i progressista que 

l’apropa al marxisme. 
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Moravia defineix el seu text com un article que «reflecteix l’estat d’ànim d’aquell 

moment [1946, any en què va ser escrit]... i només vol ésser una reafirmació de 

confiança en el destí de l’home». Es tracta d’un llarg article, subtil i ben travat. Parteix 

de la idea que el maquiavel·lisme és un sadisme. Per l’autor, el geni de Maquiavel rau 

en haver descrit donant forma intel·ligible a un fenomen polític consistent en 

instrumentalitzar els ciutadans per exercir el poder. Maquiavel va analitzar el poder per  

a treure’n totes les conseqüències un cop  

la supremacia espiritual de l’església [ha estat] recusada per les monarquies europees i que la 

política [ha estat] efectivament i pràcticament separada de la moral cristiana
3
  

 

En el fet que el maquiavel·lisme hagi estat una cosa que ha existit sempre però que han 

calgut segles per fer-lo racionalment intel·ligible, aquest pot ser comparat amb el 

sadisme: 

aquesta barreja  de libido i de crueltat anomenada avui en dia sadisme ... era no tan sols 

coneguda, sinó molt practicada, però va caldre un Sade, és a dir la civilització francesa del segle 

XVIII, barrejada d’erotisme, d’il·luminisme i de demonisme, perquè aquest vici rebés finalment 

un nom i fos, per dir-ho així teoritzat. 

 

Escrit després de la Segona Guerra Mundial no és estrany que Moravia compari els 

camps nazis amb manifestacions del sadisme que, per l’autor, és una «epidèmia» que, 

des que Sade la teoritzés, no ha parat de créixer. Què tenen a veure sadisme i 

maquiavel·lisme perquè l’autor els compari? En primer lloc que tots dos són una 

deformació invasora de les practiques socials. El primer de l’amor, el segon de la 

política. I s’escampen des dels terrenys on han nascut per totes les relacions humanes. 

Perquè 

El món humà és un tot i, cada vegada que una idea obté una preeminència damunt les altres, 

tendeix irresistiblement a sortir del terreny que la caracteritza per penetrar en altres amb els 

quals no té res de comú. 

 

En segon lloc que tots dos combinen els seus camps d’origen ―l’amor, la política— 

amb una «raó abstracta», una mixtura de «ciència i d’una tècnica». L’alliberament de la 

moral cristiana que representa la descripció de la política que fa Maquiavel no es fa 

sense un preu a pagar. El maquiavel·lisme  s’ha infiltrat per tot arreu i, diu Moravia, «de 

dues maneres»: 

D’una banda totes les activitats humanes, i ja no una de sola, s’han transformat en tècniques, i 

de l’altra, la política ha esdevingut preponderant i la seva supremacia ha fet de tot el món humà 

un món polític. 

 

Per això, conclou l’autor, «el món modern és un món maquiavèl·lic». Ara bé, diu 

Moravia, si examinem l’ésser humà que habita aquest món modern, veurem que no està 

fet «únicament de raó».  Ben al contrari, si examinem aquest ésser i la seva vida i els 

seus costums podem concloure que la raó «només hi ocupa un lloc modest». Quan el 

                                                 
3
 Atès que procediré al comentari del text de Moravia amb cert detall, per tal de no carregar el text de 

referències bibliogràfiques, exposo la font i les pàgines en general d’on provenen les citacions.  ALBERTO 

MORAVIA, “L’home com a finalitat”, (1946), recollit el 1964 al seu llibre homònim L’uomo come fine. 

Faig servir la traducció de Francesc Vallverdú, publicada a ALBERTO MORAVIA, L’home com a finalitat, 

Aymà editors, Barcelona, 1968, pàgs. 107-162 
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polític, o l’home que ha de prendre decisions sobre un conjunt de persones no utilitza el 

coneixement de la variació de sentiments, interessos, passions i vivències que 

defineixen l’ésser humà, si aquest polític, o aquest «conqueridor vingut d’ultramar» 

―figura metafòrica amb què l’autor descriu en l’article la figura d’un magnat d’aire 

nietzschià—, afirma que allò que ell ha de fer és racional i que per tant la singularitat i 

la diversitat de l’humà s’ha de sotmetre a aquesta racionalitat s’obre pas a la violència.  

La violència és l’únic mitjà veritablement racional, perquè fent ús d’aquest mitjà només podré 

ésser contingut per la raó, és a dir, pels càlculs racionals del meu projecte. 

 

D’aquesta manera, Alberto Moravia planteja que un dilema que retrobarem més 

endavant en Pasolini. Moravia el formula en termes didàctics: Si s’ha de construir una 

carretera que ha de discórrer per un territori habitat, hi ha dues alternatives. La primera 

té en compte la realitat social d’aquest territori: es respecten els camps de conreus, els 

masos i les cases de les poblacions existents. Tenir en compte tot això a l’hora de 

construir una carretera és una irracionalitat econòmica malgrat que aquesta carretera  

seria en el futur beneficiosa per la regió. Si s’aplica aquesta irracionalitat el traçat 

d’aquesta carretera esdevé ineficient o suposa que no es construeixi. En canvi la 

racionalitat diu que l’important és la carretera i que les consideracions individuals no 

han de ser tingudes en compte, la qual cosa justifica la violència explícita  o implícita 

contra els que s’hi interposin al projecte. Es tracta, en el primer cas, de convertir la 

carretera en un mitjà i els habitants de la regió en una finalitat, mentre que en el segon la 

carretera és la finalitat i els habitants «matèria usada per a assolir la fi, o sigui en 

mitjans».  La crida que fa l’autor quan escriu aquest article sobre les runes d’una Europa 

destruïda i que ha deixat darrera un munt immens de cadàvers és, precisament, 

renunciar a utilitzar l’home com a mitjà. La utilització de la violència és sempre utilitzar 

l’home com a mitjà. I això vol dir «no tenir respecte per l’home, de no saber què és 

l’home i de no tenir una idea clara i suficient de l’home». 

Els camps d’extermini, amb tota la seva lògica organitzativa i la seva tècnica 

d’assassinat el massa, explotació dels cadàvers i destrucció dels mateixos representen 

«un fi únicament racional, assolit per mitjans purament racionals, un fi inhumà perseguit 

per mitjà d’un home... És el producte d’un esperit malalt, la invenció aberrant d’un 

foll». 

Plenament conseqüent amb els nous aires filosòfics existencialistes que van ventilar 

Europa després del maridatge infernal del voluntarisme decisionista nietzschià-schmittià 

i del desenvolupament tecnològic que permetia indiferentment la producció massiva 

d’objectes i  l’enquadrament efectiu de les masses, l’humanisme de Moravia redueix el 

paper de la raó a un rol auxiliador de l’ésser humà: 

La raó ens advertirà, amb consternació, que proposar-se com a fi l’home i no la raó 

mateixa significa proposar-se com a fi alguna cosa d’irracional, inefable, 

d’incommensurable, d’incognoscible. Que és irracional, inefable, incommensurable, 

incognoscible, ho entenc justament de la raó, que essent part de l’home no pot conèixer 

el tot. Fins aquí el paper de la raó, en veritat ben modest. Però, si permetem que la raó 

surti de la seva esfera d’auxiliar i envaeixi els terrenys que no són de la seva 

competència, es convertirà ràpidament i fàcilment en tirànica i paradoxal i ens 

demostrarà amb la més gran preocupació que el fi no és l’home, sinó el benestar d’una 

determinada societat, o el rendiment d’una determinada fàbrica, o la glòria d’una 

determinada nació, i que l’home només és en veritat un mitjà, o sigui que aquests fins 

justifiquen la mort, el dolor i l’opressió de milions d’homes.  
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Demano una mica de paciència al lector. Aquesta lectura al detall del text de Moravia 

ens ha de fer servir per a poder observar millor no tant les fonts on beu Pasolini sinó 

l’actuació que fa sobre elles, com opera intel·lectualment sobre els seus referents per a 

construir un nou discurs que elabora mitjançant una dialèctica reactiva. Paral·lelament 

ens ajuda a resseguir el procés de conversió de Pasolini en un dissident. Efectivament, 

en el llarg article que comentem ressorgeix de les cendres el vell humanisme aristotèlic, 

convençut que la virtut resideix en el terme mig. Pasolini, en canvi, cancel·larà després 

d’una aspra discussió amb les seves referències culturals clàssiques aquest humanisme 

moderat per col·locar la virtut en un extrem radicalitzat, des del qual tota perspectiva 

global queda engolida en el principi de l’expressió de la subjectivitat (en aquest cas la 

de Pasolini). Continuem encara una mica més amb Moravia i ara ja per analitzar com fa 

aparèixer el concepte de Nova Prehistòria. 

L’home ha deixat de ser tabú, continua l’argumentació de Moravia. És un motiu comú 

en l’Europa de 1946. Auschwitz n’és l’evidència. El nazisme ha representat una 

monumental regressió de l’humà: «En realitat», prossegueix,  «no tan sols s’ha evaporat 

el cristianisme, sinó l’antic concepte antropocèntric i humanístic que l’humanisme que 

el cristianisme havia salvat de les ruïnes del món precristià». No és just dir que el món 

actual sigui neopagà, protesta l’autor, sinó que és més correcte identificar els canvis que 

s’operen en el món modern com el procés mitjançant el qual es perfila «una 

neocivilització de les cavernes, una neoprehistòria». 

Per què per a Moravia  aquesta neocivilització representa una regressió? Perquè 

Auschwitz ha abolit tant l’humanisme grec com la seva reinterpretació cristiana. Però 

no ho ha fet com un trencament, com una ruptura civilitzatòria  ―i aquesta és una de les 

novetats teòriques de Moravia—, sinó com el seu acompliment.  Hitler era també cristià 

i això demostra, diu l’autor, que el cristianisme com a moviment històric ha acomplert 

el seu objectiu. Ha fet cristians tots els homes. Avui tots som cristians psicològicament, 

però el que s’ha evaporat ―i aquesta és la inversió nova — és el cristianisme ètic. Aquí 

costa seguir Moravia. Si intentem acompanyar el text i mirar-hi a dins de 

l’argumentació podríem dir que la nostra comprensió del temps ―psicològica— és ja 

cristiana: principi i fi vectoritzats per la idea de redempció i/o apocalipsi ―encara que 

aquests dos conceptes  siguin declinats en règim secular—. En canvi, el nostre estar en 

el temps ―l’ètica— ja no n’és, de cristiana. La redempció no és una salvació, introduint 

a l’interior del concepte una contradicció que el fa esclatar. En els camps d’extermini 

déu ha mort, no només l’ésser humà. Aquesta és l’evaporació del cristianisme a què es 

refereix ―crec— Moravia. I en canvi, hi ha un nou món. El temps ha basculat 

vertiginosament fins a sortir dels seus golfos projectant-se en una nova realitat ―la 

neoprehistòria— que ha abolit el passat. La conclusió que formula l’escriptor és seca: 

«Han calgut vint segles perquè l’home es fes psicològicament cristià, desautoritzant així 

la funció ètica del cristianisme». Idea que podríem interpretar  com que han calgut vint 

segles perquè  l’home abandonés la concepció cíclica del temps, la seva identificació 

com a part de la naturalesa que sabia utilitzar, que fins a cert punt havia domesticat, 

però que la vegada el dominava a ell, i que per tant la seva singularització estava en 

relació contextual amb el  món circumdant. En canvi, en el transcurs d’aquests vint 

segles l’ésser humà s’ha secularitzat, psicològicament s’ha posat al final de la cadena i 

ja no és considera una baula de la mateixa. El testimoni de la salvació, l’espera 

messiànica ―concepte al que tornarem més a baix—, la «funció ètica» del cristianisme 

ja no són conceptes útils: la finalitat de l’home ja no és ser una fi en ell mateix, viure 
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personalment el testimoniatge de la igualtat radical i sagrada dels éssers humans, sinó 

percebre aquesta igualtat com una indiferenciació.  

«Tota ètica», ara és Moravia qui parla, «està creada per plegar, ordenar i informar 

segons ella mateixa una psicologia rebel i hostil». No va més enllà, potser per 

prudència. Però la conclusió a la seva argumentació segons la qual el cristianisme ètic 

que defensava que cada home era un fi i no pas un mitjà ―que en cada home es podia 

produir la redempció atorgada pel Crist— ha desaparegut deixant un cristianisme 

psicològic només es pot entendre si pensem que es tracta d’una crítica a la desactivació 

de la cerca activa d’aquesta redempció per una acceptació passiva i complaguda de la 

conversió de l’ésser humà en instrument del «benestar d’una determinada societat... o la 

glòria d’una determinada nació». Si és així, Moravia rebla: «el món modern és absurd». 

També el socialista. L’home, quan després d’una crisi decisiva es posa a reflexionar, pot 

sortir de la distracció en què el món modern l’aliena i si reflexiona seriosament 

observa fàcilment que el seu treball és un esclavatge, i els honors, les recompenses i els 

encoratjaments són enganys, il·lusions i somnífers, que la cultura és una llagoteria per a seduir-

lo, un soroll per a impedir-li pensar, una propaganda per a convèncer-lo, i la religió un altre clau 

per a afermar-lo més sòlidament a la seva creu.  

  

Que pasolinià sona tot això, o per a ser exactes, que moravià sonen, llegit aquest article, 

que Pasolini podia haver trobat el 1946, però segurament va llegir en la recopilació on 

va sortir el 1963, les disquisicions de Pasolini sobre la mutació cultural provocada pel 

neocapitalisme. I hi ha cap remei per a evitar que l’ésser humà continuï sent un mitjà i 

no una fi en ell mateix? Hi ha manera d’aturar el procés pel qual la humanitat es 

converteix en un formiguer? es demana l’autor de l’article. L’única solució és aturar 

abruptament la instrumentalització de l’ésser humà. Com? en primer lloc  reconeixent, 

mitjançant la reflexió atenta, que el dolor que els homes i les dones experimenten en el 

món modern prové «del sentiment de profanació, de sacrilegi, de degradació que només 

l’home, entre totes les criatures, sembla capaç de sentir». Però aquest dolor, que «des de 

Crist a Dostoievski», tenia una funció catàrtica, ara ja no la té. Al contrari, sembla 

que només pot produir bestialitat, barbàrie, estupidesa, corrupció i esclavatge. Aquest és ... un 

dels aspectes principals del fracàs del cristianisme en els temps moderns. 

 

Cal tornar, doncs, a aquesta funció catàrtica del dolor. Però per a fer-ho cal invertir la 

seva simptomatologia. L’home ha de deixar de patir perquè és un mitjà, i ha de 

començar a patir per no ser una finalitat. No s’ha de veure patint a l’interior de la massa, 

sinó patir per sortir-se’n. Ha d’alliberar la voluntat, el  lliure arbitri, del fatalisme de la 

cadena de muntatge, del míting que ens converteix en massa, de l’uniforme que esborra 

les diferències: «sofrir de no ésser home és una condició moral activa», diu. 

Aquest home mogut per una renovada condició moral ha de crear una nova imatge d’ell 

mateix. Una imatge de l’home com a finalitat que l’empenyi a esforçar-se per arribar-hi. 

Un horitzó utòpic, diríem, però d’una utopia que individualitza, que respon als anhels de 

cadascú. Així se superarà el dolor moral actual. 

És necessari que s’organitzi un nou concepte de l’home entorn de la negació del binomi 

dolor-existència. El cristianisme defugí la dificultat descarregant el dolor de la 

humanitat damunt del Crist. El món modern s’ha de deslliurar d’aquesta mateixa 

angoixa prenent consciència del caràcter catàrtic de l’alegria. L’home ha de retrobar 

l’orgull d’ésser home, és a dir, el centre i el fi últim de l’univers.   
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Com fer-ho? Dues consignes s’imposen. Sostreure’s de l’acció, fugir de l’actuar per 

actuar; acollir-se a la contemplació. Ha estat precisament la preeminència de l’acció 

sobre la contemplació ―és a dir, el triomf afegim nosaltres de la conversió del temps, 

per tant del món en mercaderia— la que ha ofuscat «la idea de l’home en el mateix 

home». Però la contemplació no serà suficient. cal reduir el món, cal limitar-lo a una 

escala humana. Un món que es mesura en termes de nacions, de megalòpolis, 

d’organitzacions multiindustrials ―de globalització, afegiríem avui— i no pas en 

termes d’individus i de comunitats humanes és un món mesurat per a convertir l’home 

en un mitjà més. Només el retorn a l’antropocentrisme en un món fet de nou a escala de 

l’home, de la polis grega, pot tornar l’ésser humà a la seva condició de sagrat fi. 

El llarg escoli de l’article de Moravia ens ha de servir per  a fixar els termes en què el 

poema de Pasolini “Profecia” que comentaré en aquest capítol esdevé una transició des 

de la concepció moraviana de la neoprehistòria com una regressió des de la qual iniciar 

una nova era humanista, a la de Pasolini, segons la qual la Nova Prehistòria esdevé 

sense més la fi d’un món viscut i ordenat per l’ésser humà per a esdevenir, en funció del 

que Pasolini anomena la «mutació antropològica» un món deshumanitzat regit pels 

interessos pulsionals del capitalisme i l’inici d’una nova humanitat caracteritzada per la 

seva degeneració cultural a causa del consumisme. 

Al llarg de la dècada dels 60 Pasolini va utilitzaré freqüentment la paraula «profecia». 

Al 1969 el veiem en canvi abjurar-ne tant del concepte com del poema. Explicaré més 

endavant les raons d’aquest canvi que, com sempre en el cas del nostre autor es ple de 

matisos. Si l’anuncio ara és perquè crec que ajuda a entendre l’estat de confusió i 

desorientació que els canvis socials dels anys 60 provocaven sobre artistes i 

intel·lectuals de la generació de Pasolini. També ens posa sobre avís per advertir com 

reacciona davant dels canvis i es rebel·la contra la confusió interessada produint una 

obra cinematogràfica molt al·legòrica i personal, a la vegada que es desdobla  en 

articulista agut i provocador, amb una altíssima capacitat de saber conceptualitzar els 

temps convulsos  que li tocà viure. 

El cinema, la poesia, l’articulisme són els instruments a partir dels quals durà a terme 

les seves exploracions  sobre els efectes d’aquesta mutació. Durant la primera meitat 

d’aquesta dècada dels seixanta, Pasolini construeix una poètica que des de la melancolia 

per un passat idealitzat contraposa un temps messiànic al temps històric. El seu cinema 

s’omple de paràboles (Il vangelo, la ricotta, Teorema), al·legories (Uccelacci e 

uccellini, Edipo re, Medea, Porcile) en un intent d’elaborar una nova mitologia que 

remogui les consciències dels seus coetanis per tal de produir una radical aturada en el 

procés de consolidació del Neocapitalisme, que Pasolini entén com una forma subtil ―i 

exitosa— de feixisme. L’entusiasme pels processos de descolonització, que el portaran 

a  intentar filmar una “Orestiada” en les naixents nacions africanes; la seva admiració 

pels canvis promoguts en l’Església per Joan XXIII, a qui dedica afectuosament Il 

Vangelo; el seu interès per les revoltes dels afroamericans; tot aquest conjunt 

d’esperances s’aniran apagant poc a poc, tornant la seva obra cada cop més pessimista, i 

desil·lusionada. Si havia començat la dècada seguint els preceptes de Moravia de 

«reduir el món», al final dels anys 60 Pasolini ja no pot pensar el la Nova Prehistòria 

com a un nou inici, sinó que la veu més aviat com la supressió definitiva de qualsevol 

pretensió antropocèntrica. Porcile (1969) és el punt de partença d’aquest pessimisme. 

He de recórrer doncs el trajecte que porta des de “Profecia” (1962) a Porcile (1969). 

M’hi aturaré just abans d’entrar-hi. 
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2.2 La civilitat dels bàrbars. 

A principi dels anys 60, els signes del temps semblen incontestablement els d’un canvi 

d’època. Signes en són, entre molts altres, l’assassinat dels dos germans Kennedy i de 

Martin Luther King als Estats Units; l’inici de les revoltes estudiantils que culminaran al 

maig del seixanta vuit; l’aparició d’una nova cultura popular jove que transforma de dalt 

a baix els costums i la sentimentalitat occidental. Paral·lelament, Europa assisteix a 

l’ensorrament estrepitós de l’edifici colonial. El juliol de 1962, després d’una duríssima 

guerra d’alliberament i de cop d’Estat a França, Algèria aconsegueix la seva 

independència. Es va accelerant  així la gran onada d’independències africanes. Algèria 

ha polaritzat l’opinió pública francesa i de retruc ha generat un debat que ha arribat a 

Itàlia, on Gillo Pontecorvo filmarà —en coproducció algerina― una de les pel·lícules 

essencials de la dècada: La battaglia di Algeri (1966). 

En l’estiu de 1964 mor Palmiro Togliatti, el patriarca del comunisme italià que havia 

dirigit el PCI amb mà de ferro i pilotat amb eficàcia el procés de desestalinització del 

Partit, després d’haver estat un alt funcionari del Komintern entre 1937 i 1944. El seu 

enterrament va ser seguit al carrer per més d’un milió de persones. Un any abans havia 

mort Joan XXIII el Papa que havia posat en marxa la posada al dia de l’Església, sense 

poder-la veure acabada. La mort del “Papa bo” o del “Papa sant” es produeix  massa 

aviat, però l’onada de canvi que provoca en l’Església Catòlica no té precedents des de 

la Contrareforma. Aquestes dues defuncions esdevenen un símbol combinat de la crisi 

que travessaran en els anys 60 dues de les institucions conformadores d’identitat per a 

milions d’italians. Es tractava no pas de la desaparició de dues figures carismàtiques, 

sinó del final d’una època, especialment per al PCI. Les transformacions que sacsejaven 

Itàlia eren d’una profunditat desconeguda fins llavors; transformacions econòmiques 

producte del gran creixement del període de 1955-1965, acompanyades de profundes 

transformacions culturals i socials. L’historiador Guido Crainz ha descrit de la següent 

manera aquest procés: «havien desaparegut o gairebé els bracers, els recol·lectors, els 

camperols sense terra del Mezzogiorno, “dispersats” en aquells colossals fluxos de 

poblacions que havien transformat poblacions i formes tradicionals de sociabilitat. Nous 

subjectes  començaven a emergir, sobretot en la nebulosa del món juvenil, i la mateixa 

classe obrera era modificada en els seus contorns, en la seva cultura, en les seves 

diferències internes» (CRAINZ, 159). 

Els canvis són fulgurants i profunds. El món que Pasolini havia estimat a Casarsa estava 

en vies de liquidació. Les borgate romanes en què havia ambientat les seves dues 

primeres novel·les publicades eren abatudes per les piconadores per crear nous barris 

dormitoris. A diferència d’altres intel·lectuals de la seva generació, ell ha viscut 

aquestes desaparicions des de dins, i el que és més important, les ha poetitzat en les 

seves obres. Cada decenni sembla acabar amb una part del món tradicional, i dóna pas a 

un altre pitjor, degradat. El món camperol que havia conegut al Friül es transformava en 

les avingudes de treballadors pobres que arribaven a les ciutats industrials en 

assentaments humans fets de qualsevol manera, veritables bidonvilles avant la lettre.  

Dels quaranta als cinquanta aquest havia estat el trajecte de Pasolini, i d’Itàlia. Què 

passaria en la dècada dels 60? Ja a l’any 1954 havia formulat en una carta a un conegut 

seu la idea que potser «el nostre temps sigui ja llunyà», i li confessa que en escriure’l 

«em sembla ser una figura d’un poema de Kavafis» (PASOLINI, Vita, 163). El poeta de 

que entra en els seus quaranta anys ha acumulat una experiència vital, artística i política 

que li permet interrogar el sentit del present històric dins del qual viu, encara massa 

amorf per a ser fàcil de diagnosticar. Com el poeta d’Alexandria va intuir respecte el 
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futur de l’hel·lenitat diaspòrica, Pasolini veu en els canvis del seu país l’escombrada de 

tot un temps a través de les runes de cultures en les quals ell encara ha pogut passejar-

s’hi. 

L’evolució de Pasolini no és lineal. Aquesta dècada és la de la seva consagració com a 

artista i intel·lectual. La seva obra oscil·la entre la denúncia lúcida de les estratègies 

destructores dels individus dirigides mitjançant el consumisme per part d’un capitalisme 

cada vegada més despersonalitzat i la cerca d’algunes alternatives. En tot cas, es tracta 

d’aturar la història, de parar el temps, d’evitar que la catàstrofe sigui irreversible. Un 

exemple: en un article de 1970 pel diari «Il Giorno» escriu: 

A l’Àfrica hi ha alguns pobles o tribus que refusen acceptar el nou món i per tant, pràcticament, 

la història. S’ha estudiat mai científicament un fenomen d’aquest gènere? Que té l’equivalent, a 

Europa, en els zíngars (aquells zíngars que ningú no recorda com les víctimes més innocents de 

la solució final de Himmler, com si encara avui, als nostres ulls, no fossin homes  del tot dignes 

de viure). Fenòmens com aquests dels zíngars comencen a presentar-se com molt comuns i 

típics en l’Àfrica actual... Les tribus [africanes] nòmades de pastors són, sobretot, les que han 

rebutjat la història en una misteriosa decisió col·lectiva i irrevocable (PASOLINI, saggi, 212). 

 

Amb gran nostàlgia Pasolini admira aquests esforços per evitar el sorgiment d’una nova 

època, la del Neocapitalisme el que ja ha vist a «la envellida Europa». Pocs mesos 

després d’aquest article muntarà Appunti per Un’Orestiade africana.  En el fragment 

citat condensa els materials que donen forma a aquesta mena de teologia política que 

comentem. S’hi troben: el final apocalíptic (la solució final), l’aturada de la història, el 

refús del progrés, l’exemple que suposen els casos que comenta. 

 

Un anys abans, el 1964,  en una entrevista per a la revista «Energie nuove» havia 

identificat clarament el seu enemic: la burgesia com a classe i el liberalisme  com a 

ideologia del sistema capitalista que representa de fet «una negació de la llibertat 

despietada» perquè deshumanitza els éssers humans. El comunisme arriba tard per fer 

front a aquest formidable enemic. Sol no el pot vèncer. Pasolini apunta que potser una 

aliança amb les persones «veritablement religioses», no pas el clergat, es pot aturar 

l’avanç d’aquest capitalisme tecnocràtic que és gairebé inatacable, que no ofereix cap 

flanc des d’on ser desafiat. Aquesta aliança entre religió «veritable» i revolució és 

potser l’única possibilitat: «amb els catòlics evangèlics em sembla que, si més no, ha de 

ser possible  trobar un enemic comú, identificable en el materialisme ateu i 

deshumanitzador que és precisament a la base del neocapitalisme i que és la síntesi de 

tot el que és condemnat en l’Evangeli» (Ib. 1576-9)
4
. 

Aquesta situació profundament contradictòria tenyeix d’una progressiva desesperació la 

seva obra. Aquest to cada vegada més agre és el que ha alimentat la idea d’alguns 

estudiosos de l’obra de Pasolini que la seva mort va ser una manera de sacrifici. Des del 

nostre punt de vista, la combinació entre el combat  psicològic contra els processos 

judicials en què es troba implicat ―la seva real sensació que hi havia una conspiració 

en contra d’ell per part de la Itàlia burgesa oficial—, el rerefons traumàtic que hem 

comentat al capítol 1 i que opera  com un procés de consumpció psicològica sempre 

present, sempre retornant en Pasolini, i, finalment, la fallida sortida de tota aquesta 

                                                 
4
 No només Àfrica desvetlla les seves esperances. A partir sobre tot de1966 mostra un gran interès pels 

moviments de resistència negra als Estats Units. Per una mostra d’aquest interès es pot consultar el seu 

article sobre la poesia política negreafricana de totes dues bandes de l’atlàntic,: “La resistenza negra” a 

PASOLINI, saggi,  2344-2355) 
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pressió en la forma de la seva  teologia política, tot a la vegada, doncs, podria haver 

provocat una implosió ideològica i psíquica que, efectivament, deixaven l’autor després 

de Salò en una situació expressiva que si bé no era tancada ―Pasolini tenia projectes 

ambiciosos en marxa—, si que es trobava en una situació cada cop més aïllada i 

radicalitzada. 

En aquest sentit, el seu amic Giuseppe Zigaina va escriure un cop mort Pasolini un 

documentat llibre sobre el pensament escatològic del poeta. Per Zigaina, tot just després 

d’Accattone (1961) ―que segons ell divideix l’obra del seu amic en dues parts— 

Pasolini aniria alambinant una profecia de la seva mort, concebuda com un sacrifici que 

hauria de posar necessàriament en valor de manera recapitulatòria la seva obra. Sota el 

seu lema d’ «esprimersi e morire o restare inespressi e immortali», Pasolini, durant la 

dècada dels seixanta i en els seus escrits especialment, va perfilant aquesta teoria de la 

mort, i va acumulant la tensió escatològica que en un conjunt de poemes com el que 

comentarem a continuació ha de ser formulada en forma de profecia. Per a consolidar la 

seva tesi, Zigaina ens recorda que un dels textos decisius d’Empirismo eretico, 

«observacions sobre el pla-seqüència» redactat el 1967, Pasolini escriu: 

fins que jo no sigui mort ningú no podrà garantir conèixer-me veritablement, això és de poder 

donar un sentit a la meva acció, que així, [ara] com a moment lingüístic, és de mal desxifrar. 

 

Zigaina elabora de manera molt brillant un mosaic de referències arramassades de l’obra 

de Pasolini en què en observar la tessel·la corresponent no arribes a albirar el sentit del 

que l’autor vol proposar ―en el cas de l’article citat, la seva lectura sencera, i 

convencional es pot interpretar com una reflexió sobre la necessitat de tancar les obres 

cinematogràfiques com a opció estilística, és a dir: com a afirmació convençuda en el 

sentit, immanent en aquest cas, de les accions humanes—
5
. Però un cop s’observa el 

conjunt de la reflexió de l’amic pintor, la imatge que en surt de Pasolini és el d’una 

persona marcada per una forta pulsió de mort ―i no de qualsevol mort, sinó de mort 

sacrificial— a partir de la qual s’articularia una canalització  d’aquesta pulsió per a 

preparar-se espiritualment per a la seva realització final que seria la decisió sobre com i 

quan morir. Així Zigaina conclou el seu monumental assaig amb aquesta afirmació: 

el que puc dir avui que he descobert és el Projecte de l’escriptor: un Projecte que consisteix en 

una llarga i detallada teorització de la mort (la seva) com un acte de revaluació semàntica de 

l’obra (ZIGAINA, 453 i 456) . 

 

                                                 
5
 De fet aquest text central en la poètica cinematogràfica de Pasolini s’estructura com una reflexió teòrica 

sobre la relació entre el pla-seqüència i el muntatge ―una discussió teòrica fecunda en la història del 

cinema— a partir de la pel·lícula que un espectador va fer de l’assassinat del president nord-americà 

Kennedy. Només és en els darrers cinc paràgrafs que, de manera molt à la Montaigne, introdueix el tema 

de la mort que desenvolupa a partir de la noció que la mort és «un muntatge fulminant de la nostra vida» i 

li’n dóna el sentit que mentre vivim és encara inaprehensible. Sense anar tan lluny, el seu biògraf Barth 

David Schwarz suggereix que el trencament amb Ninetto Davoli, que s’havia casat i ja tenia dos fills, va 

ser un cop que Pasolini no va poder assumir mai. El mateix Schwarz explica l’anècdota que a  la 

dedicatòria d’un llibre seu que fa  al seu intèrpret suec que l’havia acompanyat en unes jornades a 

Estocolm, Tom Johanneson,  li va escriure: «amb el cor el fil d’una vida (la meva) que ja no m’interessa 

més. 30 octubre de 1975», això és  dos dies abans de la seva mort,  vegeu SCHWARZ op. cit. pàg 31. Nico 

Naldini no abona aquesta idea, però el darrer capítol de la seva biografia és un impressionant muntatge de 

cites d’entrevistes i escrits de Pasolini que reflecteixen aquest estat negatiu i pessimista (NALDINI, 

Pasolini, 354-378). Sobre el caràcter «desesperat» de Poesia en forma de Rosa, ENZO GOLINO, Pasolini. 

Il sogno d’una cosa, Bolonya, Bompiani, 1985, pag. 138 i 141. 
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Al llibre Poesia en forma de Rosa ja es pot observar, segons Zigaina, l’elaboració 

d’aquest projecte pasolinià. De ser així, es tracta d’una primera fase d’aquesta 

elaboració, on el poema central de la qual seria l’important “Una vitalitat desesperada” 

on llegim: 

Com un partisà 

mort abans de maig de 1945 

començaré poc a poc a descompondre’m 

en la llum lacerant d’aquest mar, 

poeta i ciutadà sumit en l’oblit. 

 

Aquest poema obre, en els seus primers versos, la fase «psicagògica» de Pasolini, 

paraula que Zigaina interpreta en el sentit esotèric greco-romà d’aplacar l’ànima del 

difunt i ajudar-la a trobar el seu lloc a l’hades. La interpretació alquimística-esotèrica de 

Zigaina, que converteix Pasolini en un deixeble  de Mircea Eliade i de Jung no ens pot 

servir aquí, tot i que hi haurem de tornar més endavant. El que sí que hem de recollir és 

la seva lectura que amb aquest llibre de poemes Pasolini introdueix en la seva obra una 

nova aproximació cap a la realitat, que recolza sobre el mite i el pensament religiós com 

a manifestacions socials a examinar per a reactualitzar-les i d’aquesta manera fornir-se 

de referents interpretatius que ajudin a sortir del caos del present. Per la seva banda, i 

d’una manera molt personal, Pasolini recorrerà a l’etnografia i l’antropologia com a  

instruments teòrics que han de permetre articular aquestes manifestacions en la seva 

visió teològic-política convertint-les en ariets de la seva crítica al Neocapitalisme
6
. 

Anem al poema. 

 

 

2.3 Pasolini a l’ombra de Benjamin. 

Havia llegit Pasolini a Walter Benjamin i en concret el text  “Tesis sobre la  filosofia de 

la Història”, que em sembla que s’amaga com un palimpsest en algunes de les obres de 

Pasolini? Aquesta és una pregunta que obsedeix alguns comentaristes de l’obra del 

poeta bolonyès, tantes són les semblances que hi ha en la crítica al progrés capitalista i 

en l’afirmació d’un marxisme propi. Mereix la pena aturar-se un amb calma sobre la 

relació entre el pensament de Walter Benjamin i el de Pier Paolo Pasolini perquè la 

convergència entre tots dos en el punt que estem tractant és molt notòria. En un estudi 

molt recent, Filippo Trentin  ha assenyalat la recurrent observació dels estudiosos de 

l’obra d’aquesta convergència entre els dos autors. Trentin aclareix aparentment un dels 

dubtes que han tingut alguns d’aquests estudiosos, a saber: quins llibres de Benjamin 

podia haver llegit Pasolini. Trentin demostra que a la biblioteca de l’autor, conservada 

per la seva neboda Graziella Chiarcossi, només hi havia tres volums: L’opera d’arte 

nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (Torí, Einaudi,, 1967), Il dramma barocco 

tedesco (Torí, Einaudi, 1971), i Avanguardia e rivoluzione (Torí, Einaudi, 1973) 

(TRENTIN, 1021-1041). Per tant, en el moment de la publicació del Poesia en forma de 

rosa (1964) cap d’aquests tres llibres es trobava disponible. En canvi, sí que ja s’havia 

publicat, el 1962!, el primer llibre en italià de Walter Benjamin, Angelus novus (Torí, 

Einaudi, amb un estudi introductori del traductor, Renato Solmi).  

                                                 
6
 Sobre el paper de l’etnografia i de l’antropologia a l’obra de Pasolini i el context històric en què aquest 

interès es desenvolupa parlaré al capítol següent. 
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En la selecció d’aquesta edició, que no he pogut consultar,  he pogut constatar no 

obstant que ja es troba una primera traducció del text “Tesis sobre la  filosofia de la 

Historia”. Això situa a l’abast de Pasolini un text que convergeix amb algunes de les 

línies fonamentals del pensament del nostre autor que es van creant en aquells anys, i en 

concret amb el poema que estem comentant. Es tractaria només d’una curiosa 

coincidència si la coincidència no fos tan profunda. L’article de Trentin explora 

aquestes coincidències significatives ―a partir de la més significativa de totes, que tots 

dos van viure en un moment de canvi antropològic, com veurem més tard— i que 

examina a través de lent del concepte de «signatura» que Giorgio Agamben poleix en 

diàleg amb el Foucault de Les mots et les choses.   

Per aquest darrer, en l’obra de Paracels i Jakob Bohme es troba una teoria de la 

signatura que qüestiona les lectures semiòtiques materialistes. Aquest qüestionament  

permet  Agamben desenvolupar una teoria alternativa que doni compte de la semiologia 

del pensament mil·lenarista, apocalíptic o escatològic. Una observació que fa Agamben 

respecte Böhme ens pot ajudar en la discussió que estem tenint i aclarir si efectivament 

el concepte de signatura tal com el formula el filòsof italià i l’aplica Trentin ens són 

d’utilitat per a entendre el que es xifra en el poema “Profecia” que estem comentant. 

Agamben reconeix que en Bóhme els conceptes de «signatura» i «signe» no són 

coincidents, al contrari, la signatura  

és allò que fa intel·ligible [el signe]: l’instrument ha estat preparat i signat en el moment de la 

creació, però produeix coneixement en un moment ulterior, quan es revela en la signatura, quan 

la ―i aquí cita a Bóhme— “la interioritat es revela en el so de la paraula, ja que aquest és el 

coneixement que l’ànim té d’ell mateix”. Amb un terme que remet a una tradició que és, a la 

vegada, teològica i màgica Bóhme defineix com  «caràcter» el moment actiu en què la 

significació travessa la revelació (AGAMBEN, 22). 

 

Aquesta teoria demana que hi hagi, doncs, un codi anterior, un «paradigma», que 

assigni a cada signe o fenomen la seva significació profunda, que és la que ha de ser 

revelada. Per a Böhme aquest codi anterior és la Cristologia, perquè ―i ara és Böhme 

qui parla— «el Verb de Déu és el fonament de tots els éssers». Màgia, ciència, medicina 

i teologia van ser els camps en què la teoria de les signatures va experimentar un 

recorregut més fecund. I és per la teologia, o una de les seves manifestacions, la teologia 

política per on podem analitzar l’homologia entre el pensament tardà de Benjamin i el 

de Pasolini. Però encara no hem de deixar a Agamben, qui ens recorda que la primera 

formulació del concepte de signatura que ell utilitza es deu a un comentarista italià de 

Foucault, Enso Melandri, que avança una definició de «signatura» que no es pot trobar 

en l’obra del filòsof francès. Per a Melandri 

La signatura és una espècie de signe en el signe; és aquell índex que, en el context d’una 

determinada semiologia remet unívocament a una interpretació. La signatura adhereix al signe 

en el sentit que l’indica, per mitjà del mode en què ha estat fet, el codi amb el qual desxifrar-lo 

(AGAMBEN, 31). 

 

De l’anterior, Agamben  extreu que «els signes no parlen si les signatures no els fan 

parlar», per finalment concloure que  

No seria errat afirmar que en la base d’una gens menyspreable part del pensament del segle XX 

podia suposar-se una cosa semblant a una absolutització de la signatura, és a dir, una doctrina 

del primat constitutiu de la signatura respecte de la significació (Ibid., 31). 
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És, doncs, aquest el concepte sobre el qual Trentin organitza l’anàlisi de les 

«correspondències» entre les idees de Benjamin i les de Pasolini. És necessari encara 

aproximar-nos lentament i mitjançant aquests autors al cor del pensament messiànic de 

Benjamin perquè aquesta lectura de Trentin reforça segurament sense proposar-s’ho la 

interpretació esotèrica de l’obra del filòsof i la del mateix Pasolini. És la marca que 

deixa ―la “signatura”— la utilització del concepte de «signatura».  Així, el punt de 

partença de la interpretació de Trentin és 

que la tempesta social, cultural i política que va caracteritzar els dos contextos històrics en què 

Benjamin i Pasolini van operar principalment ―l’Alemanya de Weimar i la Itàlia de les dècades 

de 1960 i 1970— va dur als dos intel·lectuals a elaborar nocions teòriques alternatives  de 

temps, d’espai i de narrativa. Malgrat les òbvies diferències socio-històriques i polítiques entre 

les dues fases, el que sembla que permet posar l’Alemanya de Weimar i la Itàlia de postguerra 

dins d’un domini epistemològic similar és la percepció d’una fractura temporal provocada per la 

intensa empenta de la modernitat capitalista (TRENTIN, 1023). 

 

És tracta d’una idea, aquesta de la semblança significativa entre les dues èpoques 

històriques, que el mateix Pasolini reforça. Com Trentin assenyala en el cèlebre article 

conegut com «L’article de les cuques de llum», Pasolini analitza la mutació cultural que 

segons ell ha tancat definitivament una fase mil·lenària de la història humana i n’obre 

una altra, un veritable «trauma històric» marcat per la «violenta homologació» de la 

cultura i dels individus imposada per la industrialització. Per Pasolini la violència del 

canvi, la seva profunditat ha estat més contundent a Itàlia. Buscant un antecedent, 

escriu: 

el trauma italià del contacte entre l’arcaisme pluralista i l’anivellament industrial potser tingui 

un sol precedent, l’Alemanya anterior a Hitler. També aquí els valors de les cultures 

particularistes foren destruïts per la violenta homologació de la industrialització, amb la 

consegüent formació d’aquelles enormes masses, ja no antigues (camperoles, artesanals) ni 

encara modernes (burgeses) que van nodrir el cos salvatge, aberrant, imponderable de les tropes 

nazis.  
 

Però si la comparació és possible, el mateix Pasolini la matisa de seguida quan diu, 

a Itàlia s’està esdevenint una cosa semblant, i encara amb més violència, perquè la 

industrialització dels anys seixanta és una “mutació” decisiva fins i tot comparada amb la de 

l’Alemanya de fa cinquanta anys. Com tothom ja sap, no estem ja front a “temps nous”, sinó a 

una nova època de la història humana, d’aquesta història humana els terminis de la qual són 

mil·lenaris. Era impossible que els italians reaccionessin pitjor de com ho van fer davant d’un 

semblant trauma històric. En uns anys es van convertir (sobretot en el Centre-Sud) en un poble 

degenerat, ridícul, monstruós, criminal. 

 

L’article prossegueix explicant Pasolini com havia estimat aquests italians del “Centre-

Sud”, i com gràcies a aquest amor havia pogut percebre «amb els meus sentits com el 

comportament  imposat pel poder del consum refeia i deformava la consciència del 

poble italià, fins a una degradació irreversible» (PASOLINI, Saggi, 407-8).  

La semblança hi és certament, però la cronologia imposa certes cauteles. el 1962, any 

del poema que estem analitzant, Pasolini no emmirallava la realitat italiana amb la de 

Weimar. Com he dit anteriorment es tracta del principi de la construcció del seu 

pensament escatològic que el culminarà precisament amb els  Scritti corsari, Petrolio, el 

guió per la pel·lícula San Paolo i Salò. El que em sembla útil de discutir amb Trentin és 

si l’origen d’aquestes correspondències se situen en una esfera esotèrica ―tan estimada 
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per tots dos, Benjamin i Pasolini, però profundament treballades les respectives idees 

esotèriques  per la raó— de «correspondències», «imatges dialèctiques» i 

«constel·lacions» ―tres categories benjaminianes—, o si, al contrari, ens trobem davant 

d’un fet més concret i fàcil d’explicar des d’uns postulats més terrenals. Perquè molt 

probablement, l’afinitat entre Benjamin i Pasolini també la podríem trobar entre 

Kracauer i Pasolini, i fins tot entre Gustav Landauer i Pasolini. És a dir, el que tenen en 

comú tots quatre autors és que tots ells ―tot i que Kracauer en una mesura més 

modesta— estan treballant per elaborar una «teologia política», això és una teoria i una 

praxis del pensament i de la creació que doni resposta a uns estats d’emergència 

personal que s’integren dins ―o son percebuts com a conseqüència de— contextos 

històrics marcats per trencament socials molt forts. Sense desmerèixer el d’altra banda 

brillant anàlisi de Tertin, allò que em sembla més important de la «correspondència» del 

pensament de Benjamin i de Pasolini és la actuació en convergència sobre els dos autors 

de tres processos que marcaran un punt-i-apart en el seu pensament.  

Aquests tres processos són, en primer lloc, la ràpida acceleració del temps històric que 

impregna la modernitat capitalista en els dos països, però en direccions diferents: a 

Weimar com a escissió de la societat entre els que pertanyen al volk i els que en són 

exclosos; a Itàlia, al contrari, per la homogeneïtzació radical de tots els grups socials en 

un conjunt uniformitzat de valors. Trentin ha vist bé que hi ha una semblança en aquests 

dos processos, però Pasolini ha vist millor la diferència radical que hi ha entre el primer 

i el segon. En tots dos casos, a la vegada, també està en crisi el paradigma de 

reconstrucció nacional després de l’experiència traumàtica de la guerra (la primera en el 

cas d’Alemanya i la segona en el cas d’Itàlia). Trentin no dóna tampoc prou importància 

al fet que tots dos moments històrics estan marcats per les aliances antinaturals per 

aturar la progressió electoral dels comunistes, aliances que poden, en tots dos casos, 

coquetejar amb l’extrema dreta. En aquest sentit, en els anys de Weimar pel que fa a 

Benjamin, i en la dècada dels 50 i dels 60 ―com ja hem vist abans—, es perfilen també 

les respectives dissidències marxistes de tots dos autors.  

El segon procés és més de caire biogràfic. Té a veure amb la progressiva 

automarginació dels dos autors del nucli emocional de la cultura a la que volen 

pertànyer. En el cas de Benjamin per la impossibilitat de viure dins d’aquesta cultura ja 

abans de la pujada de Hitler al poder, i més contundentment a partir de llavors, fet que 

el portarà a l’exili i a la mort. En el cas de Pasolini la força dels traumes a què va haver 

de fer front l’empenyen a una autopercepció del seu paper dins de la societat italiana 

com el d’una centralitat extemporània. Assetjat per les incriminacions per blasfèmies i 

delictes similars, Pasolini no es rendeix i lluita, però al llarg dels anys 60 va construint 

un discurs a la vegada lúcid i despietat que nega cap  possibilitat de transacció amb la 

cultura que l’ha vist emergir. Tots dos esdevindran perifèrics a les seves realitats 

culturals. Com a resultat d’aquest doble procés social i psicològic, tots dos agafaran per 

a fugir del trencament interior definitiu un paper oracular. Aquest és el tercer factor a 

tenir en compte. Als darrers escrits de Benjamin, en concret el que ens ocupa, aquest 

accent és molt marcat. A la dècada dels seixanta Pasolini incorpora en les seves obres 

aquest registre oracular. El poema “Profecia” és un exemple, però dins d’aquesta 

categoria podríem incloure també el Crist d’Il Vangelo, les diferents manifestacions de 

la vidència i la profecia que apareixen a Edipo re i Medea, la figura de l’àngel de 

Teorema, entre d’altres. La seva poesia d’aquesta dècada també incorpora aquest 

registre. Al poema de 1966, “Da Bestemmia”, Pasolini es presenta a ell mateix 

preparant un film no ell serà «un mag que no nomina les coses sinó que les mostra» 

(Bestemmia 4, 662). 
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Trentin sosté que «tot i que no hi  ha proves d’una connexió directa amb l’obra de 

Benjamin al llarg de les milers de pàgines que va publicar Pasolini durant la seva vida, 

es pot argumentar que l’intel·lectual alemany i l’italià comparteixen una mateixa visió 

perifèrica sobre al realitat que es materialitza en les seves nocions anti-positivistes de 

al·legoria, història i muntatge» (TRENTIN, 122-123). I tanmateix crec que existeix una 

prova indirecta que permet establi aquesta connexió. Com he comentat abans al primer 

poema de la secció del “Llibre de les creus” on es troba “Profecia” hi ha abans el poema 

“La nova història”. En els seus versos hi trobo el que em semblen cites directes de les 

“Tesis”  que va escriure Benjamin. No només de les “Tesis”. En un altre text, escriu: 

«No tinc res a dir. Només a mostrar». (BENJAMIN, Paris, 476)
7
. Aquesta formulació 

recorda enormement a la que acabem de reportar del poema de Pasolini. Però n’hi ha 

més.  

 

Les “Tesis” són un conjunt de reflexions breus escrites a finals de la dècada dels trenta i 

reescrites a partir de 1940 sota l’impacte del pacte germano-soviètic que obria les portes 

a la invasió de Polònia i a l’inici de la segona guerra mundial. En aquestes tesis 

Benjamin qüestiona radicalment la interpretació històrica que ha fet la Socialdemocràcia 

europea dels afers contemporanis que han  portat al triomf del feixisme. Això el duu a 

començar una reflexió seguint el seu mètode fragmentari sobre el concepte d’Història. 

Descobreix que la història com a disciplina ha estat segrestada per una idea equivocada 

de progrés, que s’ha identificat amb el desenrotllament de la tècnica i l’alienació 

consegüent que comporta creure en la seva neutralitat i que en les seves infinites 

possibilitats es trobarà la anhelada emancipació dels oprimits. Per a l’autor alemany 

només l’historiador format en Marx pot fer front a aquesta concepció mistificada de la 

tasca de la història. Adverteix que ha estat aquesta mistificació la que ha portat al triomf 

del feixisme, i reclama del nou historiador marxista una visió crítica i alternativa a la 

narrativa del progrés que fins ara havia estat la dominant dins del moviment obrer.  

 

Reformulades sota el perill de caure en mans de la Gestapo, i tot contemplant el 

formidable avanç de les tropes de Hitler per tot el continent europeu, les “tesis” 

representen també un angoixat crit d’alarma per preparar-se, també teòricament, per fer 

front al nazifeixisme. Sovint, la seva formulació pren un to oracular. Benjamin escriu 

amb urgència el que considero una agenda per una història nova, sense parlar en cap 

moment  de nova història. Un dels element que aquesta nova història haurà d’incorporar 

és un nou concepte de temps, Benjamin li diu Jetztzeit. 

 

Tots els comentaristes de Benjamin coincideixen en afirmar que aquest neologisme és 

essencial en la comprensió de les “tesis” Sobre el.... Pous el tradueix com “«suara-ara»”, 

Löwy com a «temps actuel», Rusch «à-present»,  Bonola i Ranchetti utilitzen el terme 

«adesso», en castellà «tiempo actual», tot i que el traductor de la versió castellana que 

tinc al costat  observa en nota que la traducció literal fóra «ahora-tiempo». Löwy en la 

seva obra  sobre aquests textos de Benjamin explica que l’origen del concepte fa 

referència a la contraposició entre el temps “homogeni i buit” de la historiografia 

burgesa i de la socialdemocràcia i el nou concepte d’història que Benjamin reclama per 

poder fer front a l’exacta comprensió del present, que és condició necessària per poder 

activar la revolució, el motiu fonamental pel qual la història, com a disciplina del 

coneixement, dins del materialisme històric tal com l’entén Benjamin, té una funció en 

                                                 
7
 Ha estat un text d’Alain Naze qui m’ha posat sota la pista d’aquesta citació de Pasolini, ALAIN NAZE, 

Portrait de Pier Paolo Pasolini en chiffonier de l’Histoire. Temps, récit et transmission chez W. Benjamin  

et P.P. Pasolini (vol. 2), Paris, L’Harmattan, 2011. Dec la referència d’aquest text a José Luis Delgado. 
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la caravana de la humanitat. En concret, Löwy sintetitza al meu parer correctament els 

termes del debat quan diu: 

 
El passat conté l’actual, el «jetztzeit» -«en el  present» o «temps actual». En una variant de la 

tesi XIV defineix la «jetztzeit» com un «material explosiu» al qual el materialisme històric 

afegeix la metxa. Es tracta de fer explotar el contínuum de la història amb l’ajut d’una 

concepció del temps històric que el percebi com a «omplert», carregat de moments «actuals», 

explosius, subversius (LÖWY, Avertissement, 103) 
8
. 

 

On es troba exactament l’estupefacció dins d’aquesta reflexió? Quin és el  galze que el 

permet encabir-la-hi? Cal buscar-ho en la connexió entre els conceptes de temps, de 

revolució, i en la crítica subjacent que «estupefacció» activa contra els conceptes 

derivats d’una domesticació del materialisme històric de què s’havia apoderat la 

socialdemocràcia. Efectivament, l’estupefacció  suposa la supressió de la normalitat, o 

millor dit, la percepció clara que aquesta «normalitat» no n’ha estat mai de normal. 

Implica el descobriment de la violència que sustenta aquesta «normalitat». 

L’estupefacció socialdemòcrata que critica  Benjamin es presenta en un «moment 

actual», en el que rompre amb la «normalitat» de forma revolucionària, és a dir, trencant 

el contínuum de la història, s’imposa com la darrera i urgent solució per evitar una nova 

inflexió negativa, un agenollament més dramàtic, en la vivència de la caravana humana 

que contempla l’àngel i que precisament aquesta estupefacció inhabilita l’acció. La 

urgència d’aquesta feina de trencament, que a Benjamin se li presenta com a 

indefugible, és íntimament lligada al «suara-ara» des del qual escriu l’autor, però també 

des del qual jo el llegeixo. Perquè l’enemic que « no ha cessat mai de vèncer» (tesi VI) 

ha imposat aquest contínuum en la percepció de la història, que suggereix una 

ineluctable  doble necessitat: que les coses són com són i que no han pogut ser d’una 

altre forma (tesi VI). Les “Tesis” diagnostiquen les causes del fracàs del moviment 

obrer, tant del comunisme com de la socialdemocràcia, per fer front al feixisme (tesi 

VIII),  a la vegada que constitueix una sofisticada eina d’interpretació, d’actualització 

—un concepte d’altra banda molt benjaminià també— de la història contemporània que 

ens permet observar l’actual estat de precarietat de la humanitat no com una 

conseqüència inevitable del progrés, sinó com la darrera conseqüència de la violència 

sobre la que es construeix aquesta noció, també ella violenta, de progrés.  

 

Torno a demanar paciència al lector. Tota aquesta argumentació s’adreça cap a Pasolini. 

Reprenem l’estupefacció socialdemòcrata. És filla del conformisme
9
 (tesis VI i XI),  que 

està a punt d’arrabassar la tradició dels oprimits (tesi VI), que ha corromput el 

moviment obrer en fer-lo creure que nedava «seguint el corrent», i  que aquest corrent 

s’identificava amb el desenrotllament  tècnic (tesi XI), que creu que el progrés és una 

«norma històrica» (tesi VIII), i per tant inviolable.  

 

                                                 
8
 Per a tot aquesta secció he consultat fonamentalment  W. BENJAMIN, Sul concetto di storia , a cura di 

Gianfranco Bonola e Michele Ranchetti, Einaudi, Torino, 1997. W BENJAMIN, «sur le concept 

d’histoire», a W. BENJAMIN, Oeuvres III, Gallimard, Paris 2000; W. BENJAMIN, «Tesis de filosofía de 

la historia» a W. BENJAMIN, Angelus novus, traducció de H. A. Murena, Editorial sur/Edhasa, 

Barcelona, 1970, amb un pròleg d’Ignacio Solá-Morales, M. LÖWY, Walter Benjamin: avertissement 

d’incendie. Une lecture des théses «Sur le concept d’histoire», PUF, Paris, 2001. En general, com es pot 

observar els comentaristes prefereixen traduir el títol alemany de les “Tesis” per  “Sobre el concepte 

d’història”. Al llarg del meu comentari alterno els dos títols. 
9
 Com es recordarà el conformisme és un dels conceptes claus de la definició que Pasolini dóna de 

petitburgès.  
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La concepció mecànica del progrés, la identificació dels canvis socials amb una 

evolució entesa de forma precisament ahistòrica i que descansa en una visió també 

mecànica dels canvis en la naturalesa, i en concret, en una reducció de les idees de 

Darwin, i ne la seva mistificació dins el darwinisme social, tots aquests processos van 

portar a la socialdemocràcia a perdre de vista el caràcter històric, per tant, particular, és 

a dir, del «jetztzeit» dels moments històrics que va viure, i la va lliurar lligada de mans  

al feixisme.  

 

Com es pot deduir de tot l’exposat, en la seva essència, les “tesis” sense dir-ho 

d’aquesta manera reclamen una nova història. Pasolini en el poema “La nuova storia” 

sembla posar-se mans a l’obra per a construir una versió poètica de la mateixa. El 

poema descriu el vol d’un àngel —de vegades és femení, de vegades masculí—sobre el 

temps present del poeta. 

 

La figura de l’àngel ocupa un lloc central a la tesi número IX, que de fet és una ècfrasi 

filosòfica d’un quadre de Klee que, com és sabut, Benjamin va comprar i portava 

sempre amb ell. La tesis s’encapçala amb un text del seu amic Gerhard (Gershom) 

Scholem que diu: «L’ala preparada al vol torno gustós enrere; encara que restés 

tostemps tindria poca fortuna». Després ve la tesi, que diu el següent: 

 
Hi ha un quadre  de Klee que es titula Angelus Novus. Representa un àngel com si estigués a 

punt d’allunyar-se d’alguna cosa que mira fixament. Els seus ulls són violentament oberts, la 

boca desclosa, les ales esteses. L’àngel de la història se li deu assemblar. Té el seu esguard girat 

al passat. On nosaltres veiem una cadena de dades, ell hi veu una sola catàstrofe que no para 

d’acumular ruïnes sobre ruïnes i que ell tragira amb el peu. Prou voldria fer-hi temps, despertar 

els morts, reajustar tot el que ha estat trossejat. Però bufa, del paradís estant, un vent oratjós que 

se li ha embullat a les ales, talment  fort que ja no les pot tancar. Aquest vent oratjós l’empeny 

irresistiblement cap el futur, al qual està d’esquena, mentre el cúmul de ruïnes creix i creix 

davant seu i omple el cel. Això que anomenem progrés, és aquest vent d’oratge (BENJAMIN, 

Tesis sobre la filosofia, 136-137). 

 

Intento demostrar que el poema de Pasolini és un comentari dialogat amb aquesta tesi 

del pensador alemany. L’àngel de Pasolini s’allunya del bosc de xops on s’hi estava. 

Aquest xops havien estat sagrats per «oncles i cosins en els anys conclusos en el sol dels 

segles». Hi tenim doncs, com a la tesi, un passat absorbit pel vent de la història aquí 

convertit en el «sol dels segles». Dels xops es passa als gratacels, unint, com a la tesi en 

una llarga cadena el passat remot de l’adoració dels xops a la construcció dels edificis 

més tècnics de l’època. Al costat de fàbriques que expressen «la potencia d’una dura, 

absorta modernitat», l’àngel hi veu un «arc neoclàssic... potser que fins i tot 

modernista» es troba en un lloc absurd ja que sembla una resta d’un conjunt més noble 

(«potser construït en honor dels petits reis del XIX», diu el poeta) enmig d’un barri que 

no li escau. L’arc està fet del material de les tombes i potser no és més «un missatge 

abandonat allí des del segle XVII». L’àngel, que ara és una ànima, continua sobrevolant 

el paisatge que sabem que és dels voltants de Milà. Hi veu les fàbriques dels propietaris, 

que són els únics que tenien «veu i força». Aquesta ànima/àngel sent una d’aquestes 

veus que reclama la propietat del que l’altre veu, mentre que a la vegada li explica 

breument la vida que aquells escenaris ha contemplat en el transcórrer dels segles. Així, 

l’ànima entra en una tomba «ensordidora» que és una «gàbia de ferro». Es fa un silenci 

poètic. Una estrofa sencera és una successió de punts suspensius. I qui surt de la gàbia 

és el jo poètic.  
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Surt al carrer i ningú no el mira. Se sent «com un paper rebregat, un tros de diari 

arrossegat pel vent sobre les llambordes». Se sent com una imatge del «futur de l’home» 

en passar davant de l’aparador d’un banc. En aquesta ciutat ningú «no en sabia res de la 

pietat, de l’esperança». El jo poètic es incapaç de comprendre què pot interessar als 

habitants d’aquesta ciutat «de gossos», que viuen al ritme de la «llum de la nova 

història». Els contempla sense saber que pot «tenir significat per a ells, de moure’ls al 

riure, al plor». Abatut l’antic àngel, l’ànima, aquest jo,  

era un tros vell de diari, 

arrossegat pel nou vent 

entre els seus peus d’Àngels (Bestemmia, 2, 703-710) . 

 

Les evidències respecte la coneixença directa de Pasolini almenys de la tesi número IX 

de Benjamin cap allà el 1962-4, que és quan devia composar el poema,  són indirectes. 

Però aquí hem de tenir en compte el treball poètic. Crec que Pasolini posa al seu 

obrador la lectura de la tesi o el seu record . La desmunta i comença a actuar amb la 

seva matèria. El  vent de la història que és un oratge no s’emporta tota la història 

passada sinó a aquest individu que ha estat, per una estona, el mateix àngel benjaminià. 

Si no el mateix, sí de la mateixa naturalesa, és a dir, un àngel de la història que surt del 

fons dels segles per fer un trajecte cap a una encarnació i que en aquest trajecte 

contempla la modernitat d’Itàlia. Com l’àngel del quadre de Klee aquest vol despertar 

no als morts, sinó als vius que semblen morts. L’àngel benjaminià obre la boca i no pot 

dir res; el pasolinià no sap com cridar-los l’atenció, ignora què els pot interessar, no sap 

com desvetllar-los. Si l’àngel de Benjamin contempla el passat i el futur com una 

cadena de catàstrofes des de la porta del paradís estant, el de Pasolini ha baixat a la 

terra, a sacsejar amb la seva presència els vius perquè s’adonin d’aquesta catàstrofe que 

converteix la imatge d’un home rebregat en l’aparador d’un Banc en el futur de la 

humanitat. En un vers del poema ja citat “Una desesperada vitalitat” el poeta crida «El 

Neocapitalisme ha vençut» (Bestemmia 2, 742). El que l’àngel del paradís contemplava 

horroritzat com una possibilitat propera, aquest ho viu en la seva carn, corporeïtzat per 

esdevenir un paper al peu dels nous àngels del Neocapitalisme. 

Hi ha encara un altre ressò. Per la mateixa època de la composició de “La nova 

història”, Pasolini escriu el següent: 

És necessària arrencar al tradicionalistes el Monopoli de la tradició ... Només la revolució pot 

salvar la tradició: només els marxistes estimen el passat: els burgesos no estimen res, les seves 

afirmacions retòriques d’amor pel passat són simplement cíniques i sacrílegues: potser, en el 

millor dels casos, aquest amor és decoratiu, o “monumental” ... no certament ... real i capaç de 

nova història (TRENTIN, 1032). 

 

Comparem aquest fragment amb la tesi número VIII de Walter Benjamin: 

La tradició dels oprimits ens ensenya que l’«estat d’emergència» en què vivim és la regla. Cal 

que ens fem un concepte d’història que hi correspongui. Així tindrem davant els ulls, com a 

tasca nostra, la institució d’un estat d’emergència realment efectiu; amb això millorarà la nostra 

posició en la lluita contra el feixisme. La xamba del feixisme, i no pas en darrer terme, és que 

els seus adversaris li surten al pas en nom del progrés com a llei de la història. ―Estranyar-se 

queles coses que ens toquen de viure siguin possibles «encara» en la nostra centúria, no té res de 

filosòfic. No està en cap principi de coneixement, sinó d’aquell que la noció d’història de la qual 

prové ja no pot tenir-se dreta (BENJAMIN, Art, 136). 
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Aquest ressò també és notable. En tota l’obra de l’autor italià aquest ressò és tan 

persistent perquè assisteix ell també a l’aparició d’un «estat d’emergència» que 

qüestiona a la vegada el concepte de progrés instrumentalitzat per la burgesia i el seu 

Estat i el concepte d’història amb què treballava l’esquerra. Mentre el PCI defensava «el 

salari de l’obrer de Milà» en nom de la tradició de lluita del proletariat i el camperolat, 

el que realment està passant és que aquesta tradició està sent destruïda, i per a 

reconstruir-la cal fer-ho des d’aquells marges, perifèrics als grans processos socials que 

estan canviant Itàlia, on viuen grups socials que per la seva insignificança econòmica i 

social, per la seva marginalitat o per  situar-se en regions perifèriques del centre 

capitalista poden encara preservar alguns trets d’aquesta tradició. Com diu Filippo 

Trentin en una lectura en clau benjaminiana de Pasolini 

 

Però en aquells anys, encara hi havia, malgrat tot, espai per l’esperança. D’això parla 

“Profecia” 

 

2.4 “Profecia”. Entre Marx i Crist. 
 

Profecia
10

 

A Jean-Paul Sartre, que em va 

explicar la historia d’Alí,  

el dels ulls blaus 
Hi havia en el món un fill, 

i un dia se’n va anar a Calàbria 

Era estiu i estaven 

buides les xaboles, 

noves, de pa de sucre, 

com contes de fades color 

d’excrements. Buides 

Com corts sense porcs, enmig d’hortes sense verdura, camps sense terra, ribera 

sense aigua. Els camps conreats per la lluna, creixent les espigues en les boques 

dels esquelets. El vent de Jònia sacsava la palla negra com en els somnis profètics. 

I una lluna d’excrements 

conreava les terres 

que mai va estimar l’estiu. 

Va poder començar l’amor 

en els temps del fill 

i no va començar. 

El fill tenia ulls  

de palla cremada, ulls 

sense por, i va veure tot 

el que estava malament. Res 

no en sabia ell d’agricultura,  

de reformes, de la lluita  

sindical, dels Ents Benefactors, 

Però tenia aquells ulls. 

La lluna tràgica del ple 

                                                 
10

 Per facilitar el seguiment del comentari del poema, que questa vegada no el faré vers a vers, he optat 

per presentar la traducció del poema sencer a l’inici de l’apartat. Això permetrà gaudir-ne de la qualitat 

del mateix. 
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sol estava allà, conreant 

aquelles cinc mil o vint mil 

hectàrees esquitxades de cases de contes 

del temps de la televisió, 

baconeres de pa de sucre, 

imitada dignitat del món de l’amo. 

Però allà no hi qui visqui. Ah, fins quan seguirà lluitant l’obrer de Milà amb tanta grandesa pel 

seu salari? Els ulls cremats del fill, en la lluna, entre les tràgiques hectàrees, veuen tot el que no 

sap el llunyà germà  

septentrional. Era el temps 

en què una nova cristiandat 

reduïa a penombra el món  

del capital. Acabava una història 

en un crepuscle en què tenia lloc 

els fets, acabant i naixent  

coneguts i desconeguts. Però el fill 

tremolava d’ira el dia 

de la seva història. Era un temps 

en què el  camperolat calabrès 

sabia tot d’adobs químics, 

de la lluita sindical, de les bromes 

dels Ens Benefactors, de la  

Demagògia de l’Estat 

i del Partit Comunista... 

...així que havia abandonat 

les seves xaboles acabades de fer, 

com a baconeres sense porcs, 

sobre els descampats color d’excrements, 

sota els turons rodons 

a la vista de la profètica Jònia. 

Es van esvair tres mil·lennis, 

no tres segles, ni tres anys i en l’aire de malària es palpava de nou l’espera dels 

colons grecs. Ah, fins quan seguiràs lluitant, obrer de Milà, només pel teu salari? 

És que no veus com et veneren tots aquests? 

Gairebé, gairebé com a l’amo. 

Et portarien aquí dalt, 

des de la seva antiga terra, 

fruites  i animals, els seus 

fetitxes foscos, per a posar-los 

amb l’orgull del ritu  

a les teves saletes del XIX, 

entre la nevera i el televisor, 

atrets per la teva divinitat, 

Tu, del Comitè d’Empresa, 

tu de la CGIL, Divinitat aliada, 

en el meravellós sol del Nord. 

A la terra de races  

diverses que ells pobles 

la lluna conrea un camp que 

els has proporcionat inútilment. 

A la seva terra de dimonis 

Familiars, la lluna 

és mestra d’ànimes que 

Inútilment has modernitzat. Ai, però el fill sap: la gràcia del saber és un vent 

capriciós. Potser ara estigui bufant des d’Àfrica i tu escolta el que graciosament 
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el fill sap (Si no somriu 

és perquè, per a ell, l’esperança 

no va ser llum, sinó racionalitat. 

I la llum del sentiment 

d’Àfrica, que de sobte  

escombra les Calàbries, fos un signe 

sense significat, vàlid 

per a l’esdevenidor): que  

vas a deixar de lluitar pel salari i armaràs 

la mà dels Calabresos. 

 

Alí dels ulls blaus,  

un dels molts fills de fills, 

arribarà des d’Algèria, en vaixells 

de vela i rem. Amb ell vindran 

milers i milers d’homes 

de cos menut i els ulls 

de gos pobre dels seus pares, 

en pasteres varades en els Regnes de la Fam. Portaran amb ells als seus nens, i el pa i el 

formatge, en els papers grocs del Dilluns de Pasqua. En les trirrems robades en els ports 

colonials, portaran a les seves àvies i els seus ases. 

Desembarcaran en Cretona o Palma, 

milions d’ells, vestits amb parracs 

asiàtics i camises americanes. 

De seguida diran els calabresos 

com malvolent a malvolent:  

«Guaita, han arribat els vells germans 

amb els seus fills, el pa i el formatge.» 

Des de Cretona o Palma pujaran 

a Nàpols, i des d’allà a Barcelona, 

a Selènica i Marsella, 

en les ciutats de l’Hampa. 

Ànimes i àngels, rates i polls, 

amb la llavor de la Història Antiga,  

volaran davant de les Vilaller. 

Ells sempre humils 

ells sempre dèbils 

ells sempre tímids 

ell sempre ínfims 

ells sempre culpables 

ells sempre  súbdits 

ells sempre petits, 

ells que mai no van voler saber, que van tenir ulls només per implorar, que van viure com 

assassins sota terra, que van viure com a bandolers en el fons del mar, que van viure com a 

bojos a mig del cel,  

ells que es van fabricar 

lleis fora de la llei, 

ells que es van adaptar 

a un món sota el món, 

ells que van creure 

en un Deu serf de Deu, 

ells que cantaren 

les massacres dels reis, 

que ballaren 



 

84 

 

les guerres burgeses, 

que pregaren a les lluites obreres... 

... abandonant l’honestedat 

de les religions camperoles, 

oblidant l’honor 

dels baixos fons 

traint el candor 

dels pobles bàrbars, 

i rere d’ells, Alí 

dels ulls blaus ―sorgiran de sota terra per al saqueig— pujaran del fons del mar per a 

l’assassinat ―baixaran del més alt del cel per al robatori— i per ensenyar als camarades  obrers 

l’alegria de la vida — 

per a ensenyar als burgesos 

l’alegria de la llibertat— 

per a ensenyar als cristians 

l’alegria de la mort 

―destruiran Roma 

i sobre les seves ruïnes 

deposaran la llavor 

de la Història Antiga. 

Llavors amb el papa i els sagraments 

pujaran com a gitanos 

cap el Nord i l’Oest 

amb les banderes roges 

de Trotskisme al vent... 

 

Comencem pel títol. El poema es composa amb la veu de la profecia. La tradició 

profètica no és estranya en el marxisme. Ja sigui com a conseqüència de la concepció 

unilineal del progrés que converteix automàticament una predicció en una conseqüència 

mecànica de la inexorabilitat del cientisme del materialisme dialèctic; atrets pel 

potencial de l’arsenal analític del materialisme històric per a polititzar el present 

imantant-lo cap a metes socialment transformadores, quan no directament utòpiques, 

alguns dels líders i pensadors marxistes han vestit les robes penitents dels profetes per 

augurar un futur millor, o per advertir dels incendis que el progrés estava generant —

aquesta és una feina que el marxisme romàntic assumeix de bon grat―  

El poema es troba en una secció, “El llibre de les creus”, la quarta del llibre,  que 

contenia aquest i “La nova història” que sí bé és present a l’edició d’abril de 1964 del 

llibre Poesia in forma di Rosa, va ser eliminada pel poeta a l’edició del juny del mateix 

any. El poema, “Profezia”, va ser recuperat en un llibre posterior de textos de l’autor, 

titulat Alì dagli occhi azzurri, aparegut el 1965. El titubeig, el dubte sobre la veracitat de 

la pròpia paraula profètica, és també característica dels profetes. Si Pasolini corregeix el 

llibre tan ràpidament es deu potser a aquest dubte sobre la qualitat de la seva veu? A les 

obres completes els poemes són restituïts al llibre original, sense més explicació. 

 l prefaci de la  poesia completa Giovanni Giudici afirma que «Pasolini és el poeta que 

dona “escàndol”», que vol «donar escàndol», perquè sense escàndol no es dóna poesia, 

que és germana o parent de la fe, d’alguna fe que és germana i antagonista a la seva 

vegada de l’«abjuració» (GIUDICI, p. xi). Potser Pasolini trobava els dos poemes 

excessivament contundents? L’escàndol que acompanyava les seves obres, el va fer 

recular i treure del nou llibre dos poemes polèmics? No he sabut trobar cap explicació 
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que justifiqui aquesta decisió, en tot cas no afecta crec la meva argumentació perquè els 

poemes hi són, a la primera edició del llibre. 

Prosseguim. Que tenia dubtes seriosos de la seva pertinència ho veiem en una llarga 

entrevista que li fa Ferdinando Camon el 1969 revisa la seva mitologia del 

sotsproletaritat romà i de la pagesia del Tercer Món. Parlant del poema li diu al 

periodista que és un poema dedicat a Sartre del qual ara (1969) «voldria clarament 

renegar». Es tracta d’una negació ambivalent. D’entrada afirma que el poema era 

efectivament una profecia, i que quan la va fer era l’únic en formular-la. Era —diu― 

«una profecia justa llavors però en tant que era equivocada; era un caprici vital i fecund 

de la passió política, una perversió volguda i conscient del bon sentit del futur». 

L’equivocació prové de l’esperança de llavors, del 1962, en la potencialitat 

revolucionària dels pagesos Tercer Món. Aquesta potencialitat existeix, però ja no és 

revolucionària, 

Els estudiants [que s’han revoltat] són burgesos. Voldrien exorcitzar el món camperol pobre i 

industrial, evocar-lo com una entitat metahistòrica, i posar-se’l al davant com una guia 

apocalíptica. Per a fer la Revolució? No, per fer la Guerra Civil. O també la guerra santa 

(PASOLINI, Saggi, 1644). 

Hi ha una abjuració, hi ha també un dolor, però és per l’esperança dipositada en un 

canvi del que s’ha apropiat el sector rebel de la burgesia, els joves contestataris del 

seixanta vuit. De la crítica de Pasolini a aquests joves, en parlaré en el capítol final del 

treball. Ara el que vull destacar és la por que manifesta Pasolini a que aquests joves 

provoquin un enfrontament que no seria transformador sinó que permetria a l’ordre 

burgès desfermar una repressió que a la seva vegada iniciés una onada de violència. 

Pasolini aquí anticipa el que serà l’escenari del terrorisme post-seixanta-vuit. Aquesta és 

la guerra civil de què parla: la que por provocar el fanatisme  d’extrema esquerra. 

La llarga resposta a Ferdinando Camon permet resseguir l’avatar del poema: Pasolini 

més que una abjuració en fa una glossa política avaluant, a set anys de distància, la 

vigència del mateix.  

Hem de retornar al 1964. L’autor, doncs, es proposa com a profeta d’una «”veritat” 

certa perquè no [és] revelada i potser [no és] revelable: [és] la seva quête, el seu Graal» 

(GIUDICI,  xi). L’hermetisme que suggereix el crític forma part també de la materialitat 

del poema que comento. La profecia, com veiem, es proclamada amb dubtes, potser 

amb certa por sobre l’efecte que tindrà, en tot cas amb reserva que necessita una 

justificació, set anys després d’haver-lo publicat, sobre el perquè del poema. Malgrat 

tot, hi ha una profecia. 

Com estem veient els dos poemes formulen, per dir-ho així, una alternativa amarga. La 

nova història rebrega fins a convertir-los en escombraries els individus que no accepten 

el Neocapitalisme. A Itàlia i Occident aquest ha vençut —fins aquí l’alternativa que 

ofereix “La nova poesia”—. Si hi ha d’haver un canvi, vindrà de fora d’Europa. Aquesta 

és l’alternativa que s’expressa a “Profecia”.   

Pasolini ha calculat amb precisió l’ambigüitat del poema. No hi ha profecia sense ella. 

N’ha menester per poder travessar el temps, per a projectar-se a la vegada cap el futur, 

estrictament com a profecia, però polaritzada per la seva orientació política, imantada de 

la tensió teològica; i cap el passat, com a recapitulació escatològica que és tota profecia: 

la conclusió de la crisi, el final del procés llargament larvat ―i de nou aquí l’orientació 

teleològica de tota teologia política—. Mirem un moment el final: el moment 
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estrictament profètic. Seran Alí i els seus seguidors qui duran a terme el «futur absolut» 

a què aspira qualsevol teologia política, també la pasoliniana. 

Llavors amb el papa i els sagraments 

pujaran com a gitanos 

cap el Nord i l’Oest 

amb les banderes roges 

de Trotski al vent... 

 

Hi trobem els elements essencials que defineixen tot programa teològic-polític. El 

caràcter polític de la religió (el papa i els sagraments), ben visible a l’Itàlia 

contemporània del poema, on amb el Concili Vaticà II es posava en marxa una entrada 

de part de l’Església catòlica en els debats, polítics i socials de l’època. A 

Llatinoamèrica, com hem vist, els debats es converteixen en acció que dóna sortida als 

anhels de moltíssims catòlics pobres de dur a terme els canvis socials necessaris per 

acabar amb les injustícies d’aquell subcontinent.  Aquest papa  innominat pot ser algú 

molt semblant a Joan XIII. L’onze d’octubre de 1962, el papa Roncalli havia fet  el seu 

discurs sacsejador a l’apertura del Concili  on afirmà que  l’objectiu del concili era de 

buscar els camins perquè l’Església acompanyés els fidels en el món contemporani. Per 

això el papa i els sagraments acompanyen a Alí i els seus. El papa és presentat com el 

curador del que és essencial de la fe ―els sagraments—.   En segon lloc, la fe ha de ser 

revolucionària ―les banderes roges— i ho ha de ser de manera imparable perquè en 

l’escatologia de la Teologia Política el «futur absolut» és un futur perpètuament 

revolucionat. Per això les banderes roges no són qualssevol: són les de Trotski, el teòric 

de la revolució permanent. És la fusió entre la religió i la revolució. En tercer lloc: el 

caràcter ecumènic del procés. Aquestes hordes s’estenen pel nord i per l’Oest ―és a dir 

per l’Occident que lidera el món capitalista—, però provenen del sud, i porten idees de 

l’Est. Finalment, l’abolició de la Història. Van desplaçant-se com a zíngars.  

Sabem què són els zíngars per Pasolini gràcies a un article que ja hem citat més amunt, 

el que feia referència a l’Àfrica negra. Parlant de les tribus africanes que refusen el 

progrés, arriba als zíngars: «aquells zíngars que ningú no recorda com les víctimes més 

innocents de la solució final de Himmler, com si encara avui, als nostres ulls, no fossin 

homes  del tot dignes de viure» (PASOLINI, Saggi, 212). Són la innocència dels màrtirs, 

les víctimes als quals ha de redimir la Revolució que abolirà definitivament el passat 

injust. La tonalitat aquí és marxiana, del Marx del Manifest. De 1848 a 1962 un fil de 

suspensió escatològica del temps uneix el pamflet i el poema. Però els zíngars indiquen 

una altra cosa: són en ells mateixos un poble sense història, un poble que refusa la 

història. A mesura que atenyin els seus objectius ―el Nord, l’Oest— en ells 

desapareixerà les confrontacions de classe que, recordem-ho, són pel Marx i Engels del 

Manifest l’essència de la Història: «La història de totes les societats existents fins al 

present es la història de la lluita de classes». Amb aquestes paraules comença el primer 

capítol, «Burgesos i proletaris», del Manifest. Sense aquesta lluita la història, el temps 

històric, quedaran abolits (MARX-ENGELS, Manifest,39). 

No hem d’oblidar el Manifest quan llegim “Profecia”, un llibre en genera molt present a 

l’obra poètica de l’autor. De fet, tota la secció «El llibre de les creus» està situada sobre 

l’ègida d’una altra cita del famós pamflet: «en la seva evolució posterior, aquesta escola 

va acabar en vil ploriqueig». Aquesta escola a la que al·ludeixen Marx i Engels és la 

que ells anomenen “socialisme petitburgès”. És interessant aturar-nos en la 
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caracterització que fan Marx i Engels d’aquesta escola perquè il·lumina allò el substrat 

del poema de Pasolini. Per Marx i Engels, aquesta «escola» de crítica al capitalisme, 

representada per Sismondi, té aspectes positius i negatius. Entre els primers, Sismondi 

Va posar en relleu les hipòcrites idealitzacions dels economistes. Va demostrar irrefutablement 

els efectes destructors de la maquinària i de la divisió del treball, la concentració dels capitals i 

de la propietat de la terra, la superproducció, les crisis, la necessària ruïna dels petits burgesos i 

camperols, la misèria del proletariat, l’anarquia de la producció, les clamoroses desproporcions 

en la distribució de la riquesa, la guerra d’extermini industrial de les nacions entre elles, la 

dissolució dels antics costums, de les antigues relacions familiars i de les antigues nacionalitats 

(el subratllat és meu) (Ib. 73) 

 

Entre els aspectes negatius, subratllen que aquest socialisme «pretén restaurar els antics 

mitjans de producció i de tràfic i amb ells les antigues relacions de propietat i de l’antiga 

societat ... dins del marc de les antigues relacions de producció».  I, abans del text que 

cita Pasolini, conclouen d’aquest socialisme: «és reaccionari i utòpic a la vegada»
11

.  

És fa difícil no projectar aquesta caracterització al propi Pasolini. Pasolini devia veure 

en la força escatològica del Manifest un estímul per construir-ne la seva. Però sobretot, 

lúcid com era, percep sens dubte que és insalvable  el món que està abolint el 

capitalisme a Itàlia i que és el que ell precisament voldria salvar. Aquesta paradoxa 

―identificar-se amb allò que Marx i Engels consideren un moviment que acaba en el 

«vil ploriqueig»— la podem trobar reflectida en la mateixa secció a la qual pertany el 

poema que comentem. Escrita de manera cal·ligramàtica gairebé, la forma de la creu 

remet òbviament al calvari, al sacrifici, i a l’espera ―que no l’esperança— messiànica: 

l’aturada del temps que es prepara per a la nova parusia.  

No debades, en un altre grup de poemes del mateix llibre, inclou el cèlebre poema del 

qual llegir  Orson Welles un fragment a La Ricotta: “jo sóc una força del passat” (escrit 

el 10 de juny del 1962). El poema il·lustra aquesta aturada temporal: 

Jo sóc una força del passat. 

Només en la tradició està el meu amor. 

Vinc de les ruïnes, des de les esglésies, 

els retaules d’altar, des dels pobles 

abandonats sobre els Apenins o els Prealps 

on van viure els meus germans 

(...) 

I jo, fetus adult, dono voltes i revolts, 

més modern que tots els moderns 

buscant germans que ja no existeixen (PASOLINI, Bestemmia 2, 637) 
 

El passat és el futur. Pasolini és el pont per on passar d’una banda a una altra. La seva és 

una funció «psicagògica», però ara el concepte l’hem d’utilitzar en l’accepció de 

preparar l’esperit per a la concentració i la reflexió. Però aquesta és una funció que el 

sobrepassa. Ell és veu a si mateix com «un profeta que no té força/ per matar una mosca 

―un profeta/ la força del qual rau en la seva degradant diferència», llegim en un altre 

dels poemes del recull («la realitat»). No té forces pel que caldria fer, i el que s’ha de fer 

                                                 
11

 Pel que fa a l’impacte del Concili Vaticà II, vegeu  (CRAINZ, 175-184). Sobre el caràcter escatològic del 

manifest i del primer Marx, cfr.  la introducció de HOBSBAWM, pàg. 28 i 29, a KARL MARX, FREDERICH 

ENGELS, El manifiesto comunista, Barcelona, Crítica, 1998, pàgs.28-29,  tot i que es pot trobar una 

literatura ingent. El vincle estret entre Pasolini i aquest text de Marx i Engels es comentada en tractar Salò  

a GIMÉNEZ MERINO, 148-152. 
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ho diu una mica abans en el mateix poema: «Només un mar de sang pot salvar/ el món, 

pels seus somnis burgesos destinats/a fer d’ell un lloc cada cop més irreal». L’apocalipsi 

no només és cultural. També és personal. Al poema que dóna títol al llibre, un dels més 

durs, desesperançats i autodestructius del poeta, afirma que s’ha equivocat en tot i que 

només cal esperar «Una Nova Prehistòria», que el poeta contraposa a la civilització, a la 

raó, a la felicitat veritable de l’esperit. És una caiguda de nou en l’animalitat i tot i que 

el sentit és vagament el que li dóna Moravia al concepte en Pasolini es tenyeix amb tons 

molt més foscos perquè anticipa més una mutació antropològica de la humanitat, més 

que no pas —tot i que també— una regressió moral (que és el sentit que dóna l’autor 

d’El menyspreu a l’expressió. 

¿És, doncs, impossible que el Pasolini que cita el fragment del Manifest Comunista ho 

faci no pas com una crítica la ideologia petit burgesa, sinó que, al contrari, estigui fent 

una al·lusió irònica a la seva pròpia ideologia, marcada per una ferotge ―i creixent!— 

nostàlgia d’un món idealitzat la projecció real de la qual està mutant al batec del 

creixement urbanístic i la generalització dels models culturals del capitalisme tardà? I 

no sembla ara més clar que aquesta nostàlgia es transmuta en una paralitzant 

malenconia que creix com les «roses de dolor» de què parla el poema “Poesia en forma 

de Rosa”? Al capítol 1 explicava com el marxisme romàntic sortia de vegades dels 

paràmetres del marxisme tout court En aquesta irònica reivindicació del que Marx 

critica tenim un exemple d’aquesta deriva amarxista d’aquest corrent. 

Sense «germans», sabent que cal un mar de sang que ell és incapaç físicament i 

moralment de provocar, sentint-se un profeta que conjumina la «força del passat» amb 

el modern, no és un procés comprensible que Pasolini se senti atret per aquest 

pensament messiànic que hem definit com a «Teologia política»? 

S’ha insistit sovint en el fet que Pasolini no posseïa interessos religiosos personals. 

Sovint es declarava ateu, i afirmava que la seva observació sobre el món religiós es feia 

des de la perspectiva etnogràfica.  Afirma no haver tingut una formació religiosa. 

Mostra el seu rebuig primerenc a les classes de catecisme i diu que «el col·legi de 

religiosos em semblava el pitjor dels presidis». Els anys d’estudis al Liceu Galvani de 

Bolonya, van ser definitius, comenta, «per fer de mi un incrèdul en el sentit més literal 

de l’expressió», però seguidament sembla contradir-se quan diu: 

Jo no estimo el catolicisme, com a institució, no per ateisme militant, sinó perquè la meva 

religió, o més bé el meu esperit religiós ―és una altra cosa que una pertinença— s’ofusca 

davant d’ell. Queda per aclarir aquest cripto-cristianisme  amb els que els més agressius 

m’estigmatitzen. Podria dir, per respondre’ls, que és difícil per a un occidental no ser 

cristianitzat, cosa que no vol dir que siguis un cristià creient (DUFLOT, 29-32). 

 

L’artista es troba entre dos focs. D’una banda hi ha tot un sector de la dreta que l’acusa 

no només d’ateisme militant sinó també d’immoral i blasfem. El nombre de denúncies 

davant de la justícia així ho testimonia. En segon lloc, l’esquerra radical el té, a final de 

la dècada que ens ocupa, com una persona ideològicament ambigua, un resultat estèril 

que «no va donar cap lliçó ni política ni sociològica» de «l’impacte entre comunisme, 

catolicisme conservador i elitisme aristocràtic que ha convertit en anacrònica a gran part 

de la cultura italiana»
12

. 

                                                 
12

 La citació sobre l’esterilitat del missatge de Pasolini és del diputat socialista Ugo Intini feta en un 

article al diari Avanti el 5 de febrer de 1991. La trobo a MARCO TULLIO GIORDANA, Pasolini, un delito 

italiano, Barcelona, Ronsel, 2004, pàg. 21. Un exemple d’aquesta incomoditat sobre algunes de les 
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Pasolini, un exemple estèril? Pasolini aristocràtic? Pasolini conservador? Alguns dels 

estudiosos que més l’admiren se senten provocats i incòmodes amb algunes de les seves 

posicions. Per exemple sobre la crítica en contra de l’avortament i la seva oposició a la 

seva despenalització. I en canvi, amb totes les seves contradiccions a cavall, Pasolini va 

obrint escletxes definitives en el conformisme que amenaça convertir qualsevol societat 

en una societat homogènia i passiva.  

El poeta Pasolini s’immisceix tot sovint en la tasca de l’articulista i assagista Pasolini. 

Lluny de ser un problema, aquesta contaminació  té una pràctica artística sobretot 

poètica. Fins i tot en alguns dels seus assaigs més teòrics hi ha un pensament que 

explora més que no pas que un sistematitza. Un ull que descobreix, una veu que 

balboteja perquè enuncia una paraula nova, una «meditació» ―una paraula molt 

pasoliniana— que s’obre al nou, més que no pas reconstruir amb nous conceptes el vell. 

Tot això és sabut. Pasolini accepta la contradicció d’intentar unir Raó i Irracionalitat, 

Passió i Ideologia.  

Però aquesta contradicció, enunciada a mitjans dels anys 50 a Les cendres de Gramsci 

no era tampoc un programa. Al contrari, en la investigació d’aquesta Pasolini es 

descobrirà en un incessant procés de construcció com artista i de reconversió com a 

polemista. No és freqüent en la història de l’art i la literatura una personalitat com la de 

Pasolini que hagi pogut ser tan brillant en camps com la poesia, la narrativa i el cinema 

a la vegada. I en tots tres camps deixa un obra que encara ara ens interpel·la. Com hem 

vist al capítol 1, una de les explicacions que trobàvem a aquesta incessant recerca és 

omplir l’esquerda psíquica produïda pels esdeveniments traumàtics que van fitar la seva 

vida.  

És per això potser que en aquesta recapitulació feta amb Duflot es descobreix a ell 

mateix com una persona que s’inclina cap a 

un cert misticisme, a una contemplació mística del món, és clar. Però és per una espècie de 

veneració que procedeix de la meva infantesa, una necessitat d’admirar els homes i la 

naturalesa, de reconèixer la profunditat allà on els altres només descobreixen l’aparença 

inanimada, mecànica, de les coses. 

 

I acaba defensant el seu Crist d’Il Vangelo reconeixent que li hagués estat més fàcil per 

a ell construir un Crist revolucionari i amb això s’hagués guanyat el nihil obstat del 

marxisme oficial, però ―diu— «no ho he fet perquè va en contra de la meva naturalesa 

profunda dessacralitzar coses i persones. Al contrari, tendeixo a sacralitzar-les el més 

possible» (DUFLOT, 29-37). 

 

Ajuda tot això a aclarir en què l’obra cinematogràfica i poètica d’aquests anys és pot 

conceptualitzar com una teologia política? Sí, si tenim en compte que es tracta d’una 

posició que Pasolini mai no defineix com a tal, i que està en construcció, i si  

paral·lelament entenem que la perspectiva que adopta Pasolini ―perquè no pot ser 

d’una altra manera— és la d’un “profeta desarmat que dirigeix la seva acció política cap 

a la demolició intel·lectual dels fonaments del Poder, ja que no està en disposició de 

prendre’l. 

                                                                                                                                               
posicions de Pasolini encara ara podríem veure en un comentari d’un autor espanyol que diu  a que la 

posició de Pasolini en el debat sobre l’avortament no tenia «oportunitat política» i es tracta entre d’altres 

coses de la «idealització de la maternitat» (GIMÉNEZ, 103-105) 
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Efectivament, el camp en què Pasolini  farà esclatar el seu poderós discurs disruptiu és 

en el de la Cultura, entesa aquesta com el conjunt de manifestacions simbòliques, 

consuetudinàries, tradicionals que caracteritzen un grup humà. La seva crítica al 

consumisme com a forma superior i perfecte de la darrera fase del capitalisme es 

tenyeix d’arguments religiosos perquè Pasolini és progressivament conscient del 

caràcter sacrificial d’aquesta mutació, de trencament apocalíptic, que representa el 

consumisme a Itàlia ―i a Occident— i del trencament revolucionari que caldria dur a 

terme per a aturar aquest procés. L’autor de La ricotta no desenvolupa ni un cos teòric 

sobre la seva teologia política ni s’adscriu a cap moviment concret ―tot i que 

col·laborarà amb moviments cristians de base i amb Lotta Continua de l’extrema 

esquerra marxista— i en canvi construeix un entramat d’elements estètics, mítics i 

polítics que  no s’articulen en un conjunt sistemàtic ―cosa que Pasolini mai no va 

intentar, sent l’oracular i de vegades confús Empirismo Eretico, la seva obra més 

ambiciosa des del punt de vista teòric—, però que a la vegada permeten de trobar 

disseminades en el conjunt de la seva obra determinades “marques” que apunten cap 

aquesta fusió de cristianisme i marxisme romàntic que anomeno, forçant el concepte i la 

seva genealogia, la «Teologia política» de Pasolini. 

Si defenc que en la seva obra nien les llavors d’una inclinació  com la que comporta 

aquest moviment, és a dir, la de l’actuar en el món per aturar la seva dessacralització, és 

perquè aquesta obra en aquests anys percudeix insistentment en dues idees cardinals per  

als teòrics de la teologia política. En concret, un dels pares de la comprensió moderna 

de la  teologia política conservadora, ―i un dels ideòlegs de major alçada juntament 

amb Heidegger del nazisme— Carl Schmitt, en resumeix la primera quan diu que és 

característic del desencantament del món «la deriva ... especialment en el que fa en el 

seu biaix econòmic cap a l’Estat total, aquest Estat que identifica l’Estat i la societat», o, 

en una altra formulació seva segons la qual el liberalisme equivaldria a una mena de 

nihilisme. La segona idea de l’escatologia política que Pasolini també interroga és  la 

noció que, en el món contemporani, s’acompleix perversament el somni de la raó 

il·lustrada en tant que, i ara cito de nou Schmitt, «la llibertat hauria d’entrada 

reemplaçat la raó, abans que la novetat ―el prurit de la novetat— reemplaci a la 

mateixa llibertat, consagrant així la desaparició de valors encara lligats a la llibertat»
13

. 

No és aquest el nucli de la crítica de Pasolini als joves del 68? Per exemple quan parla 

de «l’adulació als joves, per una banda i l’acovardiment davant la seva actitud 

terrorista» que impedeix  analitzar el fenomen de la contracultura «amb la sinceritat i la 

llibertat crítica necessària». En aquest mateix article d’on extrec la cita ―una recensió 

d’un dels màxims exponents de la contracultura italiana i fundador de la important 

revista contracultural Re nudo— Pasolini desacredita tot impuls rebel als “capelloni” 

italians: 

El que revela el llibre a través del seu llenguatge és una espantosa misèria cultural. Formalment 

és el producte de la més pura subcultura. El nostre Valcarenghi, a més de no haver pensat mai 

en el que és la petita burgesia contra la que es rebel·la, tampoc no ha pensat mai en què es la 

rebel·lió. Totes les seves opinions són automàtiques, rellisquen sobre una realitat que no oposa 

resistència... Valcarenghi a més de les característiques de la seva cultura, revela les de la seva 

psicologia... És un cadell que s’ha deixat anar per atzar de la corretja i ha vagarejat pel món (és 

a dir, entre Milà i Roma) freturós de fer-li festes a nous amos. La seva humilitat substancial fa 

                                                 
13

 Les idees schmittianes sobre la identificació entre estat i societat, del liberalisme com a nihilisme, i de 

la destrucció dels valors lligats a la llibertat a la introducció que fa JEAN-LOUIS SCHLEGEL al llibre de 

CARL SCHMITT, op. cit, pàgs. XI, XVI i XVI-XVII respectivament. 
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que les seves actituds rebels siguin totalment mecàniques. La seva rebel·lió és merament 

mimètica.[El subratllat és meu]  

 

O bé i referint-se al «prurit de la novetat» de què parlava Carl Schmitt : 

El nou poder burgès necessita consumidors amb un esperit totalment pragmàtic i hedonista: un 

món totalment tècnic i purament terrenal és aquell on pot desenvolupar-se el cicle de la 

producció i el consum en conforme a la seva pròpia naturalesa. 

 

O bé, i ara s’examinen els valors relacionats amb la Resistència: 

Concloc amb amargura. Les màscares repugnants que es posen els joves en la cara, que els 

enlletgeix com a putes velles  d’una iconografia injusta, recreen objectivament en les seves 

fesomies el que sempre han condemnat verbalment. Han sortit  a relluir les velles cares de 

capellans, jutges, oficials, anarquistes espuris, empleats bufons, picaplets, saberuts, mercenaris, 

intrigants, carques brètols. La condemna radical i indiscriminada que han pronunciat contra els 

seus grans ―que són la història en evolució i la cultura anterior― ha aixecat contra d’ells una 

barrera insuperable, ha acabat aïllant-los, impedint-los mantenir una relació dialèctica amb els 

seus grans. Però només mitjançant aquesta relació dialèctica ―encara que fos dramàtica i 

extremada― haurien pogut tenir consciència històrica d’ells mateixos i avançar, “superar” els 

seus grans. En canvi, l’aïllament en què s’han tancat, com en un món apart, en un gueto reservat 

a la joventut, els ha mantingut en la seva realitat històrica inamovible, amb la consegüent i fatal 

regressió. En realitat han tornat més enrere que els seus pares, ressuscitant en la seva ànima 

terrors i conformismes i, en el seu aspecte físic, convencionalismes i misèries que semblaven 

superats per sempre
14

. 

  

Es tracta d’un exemples d’aquestes concomitàncies, si no d’afinitats electives tal com 

les he definit al capítol anterior, en tot cas d’aquests paral·lelismes entre les perspectives 

amb què treballa la teologia política d’arrel schmittiana ―que és una part important de 

tota la teologia política— i les de Pasolini. Efectivament, no hi ha en Pasolini un ideal 

de restauració teocràtica com el que anhelava Schmitt. La nostàlgia del sagrat no és 

comparable a la identificació entre Estat i Església (o Partit) que proposava Schmitt el 

1922. És, en Pasolini, una teologia política manquée. Es tracta en el nostre autor d’una 

pulsió nascuda precisament de l’origen traumàtic de la mateixa, de la seva expulsió del 

PCI, de la seva percepció de la destrucció dels ideals de la Resistència ―dels seus 

ideals de la seva Resistència, la que l’unia de forma sublimada al seu germà Guido al 

qui plora encara, recordem-ho el 1967—. La restauració del món antic és el que Pasolini 

desitja. Però sap que no és possible, raó per la qual el recrearà artísticament en una sèrie 

de pel·lícules decisives per la comprensió dels anys 60 i 70 del segle passat. En aquest 

conjunt de films ―que van des de Edipo re fins a la Trilogia della vita (1971-3)— 

d’una manera «homèrica», especialment a la trilogia, Pasolini reconstrueix el record 

inventat  —aquesta és la font de tota utopia retrospectiva: la creació d’una narració 

sobre un passat irrecuperable per inexistent que acaba convertint-se en record— d’un 

món pre-modern que s’expressa sobretot en els cossos i en els rostres. La virtualitat 

revolucionària d’aquests cossos i rostres és per a Pasolini, des de finals dels anys 60 

nul·la.   És el desencís que trobem a Appunti per Un’Orestiade Africana (1970). Però 

durant el decenni que ens ocupa, el nostre autor encara escrivia i filmava en una clau 

escatològica, amb una «espera» que per l’escletxa del temps irrompi el messies. És un 

                                                 
14

 Les citacions de les crítiques als joves contraculturals italians a PIER PAOLO PASOLINI, Escritos 

corsarios, op. cit, pàgs. 188, 193, 23 i 17 respectivament. Per una visió més matisada de les revoltes 

estudiantils italianes i dels moviments contraculturals, cfr. Guido Cranz, op. cit., pàgs: 188-293.  
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trajecte curt, però essencial. Que va des d’ Il Vangelo... fins a l’Orestiada, on podem dir 

que acaba el camí de la seva excursió teològic-política. 

I tanmateix, el recorregut fet durant aquests anys 60, si és llegeix de la manera que 

proposo em sembla especialment visionari dels processos que emergiran en les dècades 

següents i que s’estan covant de manera més o menys secreta en aquest decenni dels 

seixanta, quan Pasolini s’autodefineix com «una força del passat». Aquest a mirada 

mística cap a un passat idealitzat defineix també un projecte intel·lectual i polític. 

Seguint Rancière quan parla de Benjamin, Pasolini s’inscriuria en el que ell anomena el 

«gir arqueomodern» de la modernitat: 

Per tal de mostrar la bona emancipació del significat, la prosa de ciència i filosofia, hom ha de 

tancar amb clau el poder dispersiu [de significat], convertir-lo en un significat adormit, esperant 

el seu alliberament però a la vegada anticipant-lo. 

 

Seguint la lectura que Hegel fa en la seva Estètica de les primeres obres del 

romanticisme, Rancière caracteritza aquesta «dispersió del significat» com «l’anàrquica 

disposició de l’escriptura... que roda lliurament d’un costat a un altre». Es tracta de 

l’estratègia retòrica utilitzada pels primers romàntics alemanys que va disgustar Hegel. 

Aquest oposava a aquesta fantasia romàntica, la imaginació concebuda «com una 

facultat figurativa: un primer estadi en la vida del significat ... [però ja] una cosa-de-la 

raó; una raó encara captiva en la figuració però la vegada sent una premonició d’ella 

mateixa, oferint el seu contingut a la lectura, al desxiframent». 

Per Rancière, el gir arqueomodern « funda  dues categories: la de la raó figurativa o del 

significant adormit, i la categoria temporal d’anticipació. Aquestes dues categories 

combinades defineixen un concepte que serà crucial per la autointerpretació de la 

modernitat: el de prehistòria». Aquesta prehistòria 

significa dues coses: és l’estar adormit, el “no encara” , una  modernitat encara no complerta, 

però al mateix temps, és el moviment cap enrere que s’origina en la discrepància interior; el 

“massa aviat” de la modernitat. 

 

Així, el concepte de prehistòria ―que com sabem es central en el primer Marx  i en el 

darrer Pasolini— es bifurca entre el fet de ser pròleg del «futur absolut», en una 

regressió temible que és la que intueix Moravia, o en l’inici d’una posthumanitat, que és 

el que tem el nostre autor. Pasolini se situaria en aquest gir «arqueomodern», si tenim en 

compte que, com veurem més endavant, el seu ús del concepte de prehistòria esdevé una 

al·legoria del progrés del capitalisme consumista entès com una màquina de 

deshumanització i que en realitat no assenyala una regressió sinó una nova humanitat no 

humana. l’«arqueomodernitat» de Pasolini niaria en la convicció pasoliniana ―i 

benjaminiana— que cal suspendre el progrés i que cal oposar regressivament a les 

nihilistes formes de vida ultramodernes les formes de vida ancorades en una concepció 

sagrada de l’existència, que s’expressa en la pluralitat de les diversitats de parles, de 

cultures, de vivències culturalment particulars dels marcs generals com podria ser el 

cristianisme. Indagar en el arqueològic que encara està inscrit en el present no és un 

antiquarisme sinó un agrupament de forces abans de la darrera catàstrofe, de la 

definitiva derrota. Si ha d’existir un anhel de restauració d’un ordre anterior perquè 
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puguem parlar de Teologia Política, és aquest reagrupament de forces que proposa 

Pasolini ciant en les aigües del Manifest de Marx i Engels 
15

.  

Significa, també, reconèixer que existeix un «límit» en l’experiència de la humanitat, 

que aquesta no pot acceptar en estar en continua evolució ―progrés— perquè aquest 

porta a l’anihilació de la diferència i a la conversió del l’humà en mercaderia 

prescindible. Aquesta és la veu “profètica” que s’arma amb una instrumental teologia 

política que es considera a ell mateix com una força del passat i que en canvi se sent 

«més modern que els moderns» 

En el poema “La nova història”, que obre la secció del «Llibre de les creus» al qual 

pertany el poema “Profecia”, el poeta s’adreça a ell mateix en referència als seus 

coetanis: 

I jo, incapaç de comprendre 

que gaudia del poder d’interessar-los, 

de tenir significat per a ells, 

de moure’ls al riure, al plany, 

era un tros vell de diari, 

arrossegat pel nou vent 

entre els seus peus d’àngels. 

 

Haurem de retornar sobre aquest fragment, perquè evidencia al meu parer que Pasolini 

havia llegit com a mínim la famosa tesi 9 del «Sobre concepte de la Història» de Walter 

Benjamin. Però ara el que m’interessa observar és l’enfonsament psíquic que observem 

en tot el conjunt de citacions extretes del poemari. Sense «les belles banderes» ―un 

altre dels poemes centrals del llibre—, que, arnades ara ja, representaven el vell ideal de 

la Resistència, sol, només li queda reivindicar el món dels que vindran després, com ho 

fa a la secció «Una desesperada vitalitat»: 

I, per un bri de ciència de la història que em dóna experiència 

del gran que és la tragèdia d’una història que s’acaba, 

em quedo amb tota la innocència de la vida per venir
16

. 

 

Aquest és el «futur absolut». Aquesta vida per venir que treu el cap aquí i allà del 

poemari. També a “Profecia” com hem vist.  

Compost de  set fragments —set creus―, el poema està dedicat com es veu a Jean-Paul 

Sartre, amb qui havia compartit taula rodona després de la projecció d’Il Vangelo a 

Paris. Poc després poeta i filòsof van tenir una trobada personal amb l’excusa de parlar 

de la polèmica recepció que el film havia tingut  a França quan es va estrenar el 

desembre de 1964. El poema està escrit, segons la indicació que ens fa l’autor a l’edició 

del llibre Alì dagli occhi azzurri, entre 1962 i 1964. La raó de la dedicatòria  és que 
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 El concepte de «gir arqueomodenr» a JACQUES RANCIÈRE, “The archeomodern turn” a MICHAEL P. 

STEINBERG, Walter Benjamin and the demands of history, Ithaca and London, Cornell University Press, 

1996, pàgs. 24-40. Les citacions es troben entre la pàgina 25 i la 27.  
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 El poema “La nova història” a Bestemmia 2, 703-710. “Una desesperada vitalitat”, Bestemmia 2, 744-

766, que es troba al recull, Poesia in forma di rosa, és un dels poemes importants i emblemàtics del seu 

autor. Tots el comentaristes de la seva obra l’espigolen per trobar claus d’interpretació de la mateixa. En 

certa manera en aquest llarg poema escrit el 1964, en una mena de divisòria d’aigües on es recapitula tot 

el Pasolini anterior a la seva data de composició  i s’anuncia algunes de les reflexions i temes que 

alimentaran la seva obra. 
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Sartre li havia explicat la història d’Alí el dels Ulls Blaus. El poema en parla, d’aquest 

Alí, que és un protagonista de la lluita per la independència d’Algèria. Té interès 

resseguir aquesta història. 

Alí “z’yeux bleus” era el nom en clau de Mohamed Oudelha, un dels primers líders de 

la revolució algeriana contra l’ocupació francesa, que va esclatar el 1954. Va ser, 

juntament amb Ali La Pointe i Mohammed Jafar, l’encarregat de dur a terme sota les 

ordres de Saadi Yacefi Ben M’Hidi la fase de la lluita armada en la capital algeriana 

coneguda com La Batalla d’Alger (1956-1957). Gràcies al seu aspecte europeu (els ulls 

blaus que li donaven el sobrenom), Oulheda va poder moure’s sense aixecar sospites en 

els barris francesos de la ciutat i preparar i efectuar els atemptats. Entre ells, l’assassinat 

d’un comissari de policia, i l’atemptat contra un home clau la Direcció de Seguretat 

contra el Terrorisme. Detingut en una emboscada a finals de 1956, va ser torturat, 

condemnat a mort, i executat el 8 de febrer de 1958
17

. 

No sabem amb exactitud què li devia dir Sartre a Pasolini sobre Alì “Z’yeux bleus”, 

però sembla raonable pensar que alguna cosa tindria a veure amb el seu aspecte d’àrab 

amb rostre i maneres europees i el seu paper a la Revolució algerina. Pasolini utilitza la 

figura del revolucionari per donar títol a un recull de textos sobre el tema de les 

migracions i la «constitució del mite del subproletariat i de la seva crisi, [per passar 

després] a la formació del mite del Tercer Món i de la Nova Prehistòria» (MANNINO, 

85). Amb aquest concepte Pasolini formulava una idea que recorre tota la seva obra, des 

dels anys friülans: la necessitat de crear un imaginari que salvi de la destrucció el que es 

pugui del món arcaic agrari europeu ―que vivia encara en una certa prehistòria «bona», 

és a dir no deshumanitzada— i s’oposi a la constitució d’una realitat humana amorfa 

―animalitzada, que com hem vist és el que pel poeta representa com aquesta nova 

prehistòria—destinada a ser consumida en els processos destructius del neocapitalisme.  

En un text de 1963, diu el següent al respecte:  

[Tinc una idea que no està encara ben definida] és la idea d’una nova prehistòria És a dir, els 

meus subproletaris viuen encara en l’antiga prehistòria, mentre que el món burgés, el món de la 

tecnologia, el món neocapitalista va cap a una nova prehistòria... Quan el món clàssic serà 

esgotat, quan seran morts tots els camperols i tots els artesans, quan la indústria haurà convertir 

en imparable el cicle de la producció, llavors la nostra història s’haurà acabat
18

.  

 

Sabem que la imatge de la nova prehistòria és de Moravia, sabem també que Pasolini 

actua en clau d’artista: un reconvertidor de materials heteròclits, en un drapaire —la 

imatge és de Benjamin— que combina per a crear el seu imaginari i les seves obres 

sense ser massa escrupolós sobre els orígens i els deutes intel·lectuals contrets en aquest 

manlleu i posterior ús. Aquí en concret el trobem passant el concepte a través del  seu 

marxisme romàntic que utilitza les seves lectures amb un ordre que tergiversa el de la 

citació estricta per activar-les en un conjunt de referències pròpies que constitueixen el 

rerefons teòric des d’on parla Pasolini. En concret en aquest text, Pasolini fusiona dos 

utilitzacions del concepte de «prehistòria» ―el de Moravia i, com veurem, un de 

Marx— de caràcter escatològic per a crear una metàfora que esdevindrà fèrtil en la seva 

obra.  

                                                 
17

 Prenc la informació de la següent pàgina web: http://che1951.skyrock.com/637783781-Le-8-fevrier-

1958-a-3h30-a-ete-execute-Mohamed-Oudelha-dit-Ali-Z-yeux.html  
18

 La citació de Pasolini la trobo en el següent web oficial sobre l’autor: 

http://www.pasolini.net/ideologia04.htm 

 

http://che1951.skyrock.com/637783781-Le-8-fevrier-1958-a-3h30-a-ete-execute-Mohamed-Oudelha-dit-Ali-Z-yeux.html
http://che1951.skyrock.com/637783781-Le-8-fevrier-1958-a-3h30-a-ete-execute-Mohamed-Oudelha-dit-Ali-Z-yeux.html
http://www.pasolini.net/ideologia04.htm


 

95 

 

Efectivament, en aquesta declaració del nostre autor el ressò marxià no és gens llunyà. 

En rigor és una inversió d’un molt conegut text del filòsof alemany, el  pròleg a la 

Contribució a la crítica de la filosofia política. En aquest text —un dels més cèlebres 

del pensador alemany—, Marx realitza una síntesi molt enèrgica de la història universal 

per acabar concloent amb un altre pronunciament “profètic” quan diu que «Les forces 

productives que es desenvolupen en el si de la societat burgesa ofereixen, al mateix 

temps, les condicions materials per a resoldre aquest antagonisme [entre classes socials 

enfrontades]. Amb aquesta formació social [la capitalista] es tanca, doncs, la prehistòria 

de la societat humana» (el subratllat és meu) (MARX, Contribución, 8). 

Ara podem comprendre millor la inversió escatològica que fa Pasolini respecte de Marx 

i Moravia. El capitalisme per Pasolini no acabarà amb la seva pròpia autodestrucció. El 

final de la prehistòria no serà el salt a una Història de la humanitat alliberada, sinó un 

nou estadi de barbàrie, de destrucció accelerada per la marxa sense aturador del progrés 

tecnològic que deshumanitza i produeix una veritable «mutació antropològica». Aquesta 

mutació donarà pas a un nou tipus d’home, gairebé a una nova espècie, i aquesta viurà 

en aquesta «nova prehistòria». De Marx, Pasolini agafa l’empenta profètica, però la 

dirigeix en la direcció contrària. De Moravia la utilització del concepte com a llindar on 

la humanitat ha d’assumir prendre un camí que la salvarà ―l’antropocentrisme— o 

continuar amb la lògica de la Segona Guerra Mundial que convertia a l’ésser humà en 

un mitjà per assolir fins diferents i radicalment contraris a l’emancipació de la 

humanitat. Pasolini, en la dècada que ens ocupa ha entès que l’autodestrucció del 

capitalisme no tindrà lloc. Només l’aparició apocalíptica d’un nou messies, d’una antiga 

i vital humanitat la cultura tradicional de la qual no hagi estat substituïda per la del 

consumisme i la de la televisió. En breu, la vinguda d’aquest Alí de qui parla amb Sartre 

pot, en la profecia, aturar aquest temps de catàstrofe. 

Pasolini sempre es va pensar a ell mateix com un hereu de la Il·lustració que no defugia 

però aquells elements com ara la passió, o aquells estats, com la contradicció, que li 

permetien escriure més lliurament, filmar sense apriorismes, és a dir, desenvolupar la 

seva visió a través dels diferents camins expressius que va triar. A la vegada, Pasolini 

comparteix un temps històric i biogràfic amb moviments socials de caràcter més crítics 

amb la Il·lustració i en comptes de rebutjar-ne les idees antil·lustrades, en una més de 

les seves contradiccions, el nostre autor buscarà incloure-les en el seu examen de la 

modernitat contemporània. El que vull suggerir és que Pasolini és a la vegada un hereu 

del pensament emancipador nascut de l’herència radical de la Il·lustració ―Marx i 

Gramsci, però també Vico—, però a la vegada ha de reformular aquesta herència en no 

trobar el seu bagatge intel·lectual prou fórmules per a poder, des d’aquesta tradició, fer 

front a la magnitud dels desafiaments que el tardocapitalisme ―una altra expressió per 

a parlar dels mateix fenomen— li està plantejant.  

Des de mitjans dels anys 50 la utopia obrera ja no és un activador d’esperances per a 

l’esquerra, però, entre 1945 i 1956, pensar que ho podia ser era més aviat un miratge 

autoimposat o una actitud de fe cega. Entre 1956 i 1969 l’esperança es desplaça capa a 

les revolucions pageses del Tercer Món —Algèria, Vietnam, Cuba—. El que s’estava 

covant a Occident i que esclatarà amb una contundència de vegades difícil de percebre 

en aquells anys és una ideologia difusa que ha de fer front al que Arthur Mendel 

resumia de manera precisa: 

Pel que fa a les brillants esperances de la raó, la ciència i la tecnologia, aquestes havien estat 

vaporitzades a Hiroshima, anorreades en desastres ecològics, i sufocades sota el pes d’una 

organització cada vegada més deshumanitzada. Tampoc a  les esperances dels reformadors i la 
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seva democràcia liberal els hi va anar millor en el judici d’aquesta generació [la nascuda cap el 

final de la segona guerra mundial] crescuda en les ruïnes de les grans il·lusions. Aquelles 

esperances havien estat burlades massa sovint per, en els millors dels casos, una patètica manca 

d’habilitat per a resoldre els problemes reals; en el pitjor, una convivència cínica amb la causa 

d’aquests problemes; i, en qualsevol cas, una aparentment inseparable atracció vers la cultura de 

la competició, del consumisme, i del materialisme que sistemàticament traïa els ideals que 

aquesta mateixa cultura predicava amb tanta beateria (MENDEL, 223).  

 

L’autor de Mamma Roma  vol entendre aquests canvis. El malestar descrit més amunt, 

que presenta formes encara vagues i confuses  l’any 1962 ―recordem, Kennedy i Joan 

XXIII són encara vius, i les independències de les excolònies obren el que sembla que 

serà una època d’una història universal més justa—, és progressivament elaborat per 

Pasolini en tres tipus de treballs diferents: d’una banda l’elaboració d’un nou codi 

lingüístic ―que tindrà principalment en el cinema el seu camp d’expressió, tot i que 

també hi trobem poemes i articles— on representar els símptomes d’aquest malestar. A 

aquest grup pertanyen uns quants del poemes del que serà el seu darrer recull de poesies 

noves publicat en vida, Transhumanar i organitzar i pel·lícules com La ricotta, 

Uccellacci e uccellini, i fins i tot Edipo re. En segon lloc, una proposta de redempció a 

la crisi diagnosticada per Mendel utilitzant el sagrat com a instrument d’aquesta 

redempció. Il vangelo... i Teorema en serien els exemples més coneguts, alguns dels 

poemes de Poesia en forma de Rosa. I finalment, un tercer grup d’obres tant 

cinematogràfiques com a poètiques  que inclouen una relectura nihilista de la tradició 

clàssica ―Medea—, la seva relectura de Sade convertida en una al·legoria infernal 

inscrita en la història de la lluita contra el feixisme ―Salò— i una sèrie d’escrits de fort 

caràcter crític recollits en dos llibres Il caos i el pòstum Lettere luterane. Es tracta, com 

es pot observar, més d’estratègies que no pas exactament de fases cronològiques, tot i 

que sí que existeix certa seqüenciació entre elles. Aquestes fases identifiquen un 

conflicte de l’autor amb el seu temps i amb el seu lloc en la Itàlia de l’època, que es 

mou entre una certa esperança i una afirmació del vitalisme (tal com aquest darrer es pot 

veure a la Trilogia della vita), i la desesperació d’alguns dels seus darrers articles i de 

Salò, marcats per un pessimisme amarg que, com hem comentat abans, l’amic de 

Pasolini Giuseppe Zigaina interpreta en clau de conversió de la seva pròpia figura en 

una de sacrificial. En tot cas es tracta d’una situació personal que el porta 

progressivament a assumir posicions clarament dissidents amb els discursos hegemònics 

de l’esquerra. 

El pensament de Pasolini sembla expressar-se en diferents direccions. Des de 

l’optimisme contingut del Vangelo a la negra epifania de Porcile o Salò; de  l’al·legoria 

sardònica de  La ricotta a l’emotiva i vitalista Trilogia; de la urgència profètica de 

Poema en forma de Rosa a l’esperança d’una utopia de redempció de Teorema, el món 

expressiu de Pasolini s’accelerà mogut pel «poder dispersiu» del vector romàntic que 

assenyala, en la seva obra, la necessitat d’incloure l’irracional a l’interior de llenguatge i 

en concret dintre de «la llengua inscrita de la realitat» que el cinema permet capturar.  

L’interès [de Pasolini] pel lumpemproletariat urbà no demostra simplement un canvi d’atenció 

cap els pobres, sinó que respon precisament a una específica concepció de la història a la qual es 

recorre per il·luminar allò que la història oficial suprimeix. Representa un subversiu acte 

d’inclusió d’una humanitat submergida  composta de captaires, prostitutes, homosexuals, 

aturats, i camperols, i més tard de les classes socials més baixes de països com Índia, Iemen o 

Etiòpia, als quals la història oficial exclou. El que l’existència d’aquestes subclasses demostra és 

de fet la supervivència d’una humanitat que viu fora de les dinàmiques temporals de la societat 
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capitalista. Els subproletaris de Pasolini viuen en una dimensió espai-temporal que coexisteix 

amb aquella de la burgesia que viu en el centre, però que a la vegada segueix marcs temporals 

completament diferents (TRENTIN, 1031).  
 

A la vegada, aquestes classes que representen el que resta d’aquesta humanitat històrica 

que és a punt de desaparèixer, i a la qual, en  1962, Pasolini li atorga, especialment als 

joves del tercer món, l’Alí del poema, una explícita càrrega messiànica.   

“Profecia” se situa en aquest interstici escatològic. La forma en creu de les seccions del 

poema n’és la marca gràfica, que com una clau musical indica sota quina nota ha de ser 

interpretada totalment la suite. Es tracta de la Passió que anuncia només tal vegada i de 

manera el·líptica una resurrecció.  

La primera secció del poema introdueix la figura del “Fill” a través d’una descripció 

feta en temps passat. Per a Pasolini, el “Fill” simbolitza la part positiva del món 

masculí. Representa a la vegada el futur i la renovació, però també l’alliberament de les 

determinacions històriques del Pare: de les seves renúncies, de les seves opcions, i dins 

del context familiar de Pasolini, el trencament amb el feixisme del seu pare. Per tant, el 

Fill està oposat en tot al Pare. És encara indeterminat tot i que el Pare busca d’anul·lar-

lo perquè assumeixi la Seva llei. Són nombrosos els poemes de Pasolini on podem 

trobar aquesta dialèctica a l’interior del món patriarcal, i ja hem observat que el 

contingut que l’autor dóna a aquesta figura filial busca trencar aquest model patriarcal. 

Però com en tota relació dialèctica, els pols oposats s’alimenten mútuament: així el Pare 

representa, l’ordre, l’Estat, Déu, però també els mestres —Pasolini mai no va deixar de 

sentir-se un ensenyant―, mentre que, inversament, el Fill és l’educand. En rigor, 

Pasolini construeix una esquema de tensions trinitari en el poema. Hi ha el Fill, hi ha el 

Pare (no designat mai com a tal sinó com «Ens benefactors», «l’Estat» o «El partit 

Comunista»). Aquest Pare és, doncs, un rival per al Fill: algú diferent i oposat a ell. 

Finalment hi un altre Altre, el que ve de fora, el que és perifèric al món que 

comparteixen Pare i Fill i en el que aquests lluiten. 

El Fill és la possibilitat de la diversitat, perquè pot no seguir el conformisme del Pare, 

pot arriscar-se a ser diferent. Però voler ser diferent és perillós. Com diu en un altre 

poema d’aquest mateix recull al que pertany el que comentem,  “La Realtà” «...No hi ha 

res més terrible / que la diversitat. Sempre exposada, / eternament cridada, excepció/ 

que no cessa.../ contradicció / per la qual tota justícia és profanada». 

Aquesta diversitat pertorba i desafia l’ordre patriarcal que el poeta identifica amb el 

capitalisme i amb la figura del Pare. Però el Fill no pot trencar aquest ordre. El que fa és 

allunyar-se’n. 

Mirem l’inici del poema.  

Hi havia en el món un fill, 

i un dia se’n va anar a Calàbria 

Era estiu i estaven 

buides les xaboles, 

noves, de pa de sucre, 

com contes de fades color 

d’excrements. Buides 

Com corts sense porcs, enmig d’hortes sense verdura, camps sense terra, ribera 

sense aigua. Els camps conreats per la lluna, creixent les espigues en les boques 

dels esquelets. El vent de Jònia sacsava la palla negra com en els somnis profètics. 
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Com els mites o els contes, el poema s’inicia amb una presència sobtada: «hi havia una 

vegada». El temps és un present ―del jo poètic— indeterminat. Aquest jo poètic 

descriu el que fa aquest fill. Se’n va a Calàbria ―aquí un trop que designa la perifèria 

del món capitalista, que es troba situat sota «el meravellós sol del nord» com dirà més 

endavant—. És un migrant que fa el camí invers dels emigrants del mezzogiorno. I en 

concret a la regió més pobra llavors, que era Calàbria. Pasolini argumentava a 

l’entrevista citada amb Fernado Camon (PASOLINI, Saggi, 1626-1646) la contigüitat 

sociològica entre Calàbria i moltes poblacions del Tercer Món. 

 Itàlia és … un país de laboratori, perquè hi coexisteixen el món modern industrial i el 

Tercer Món. No hi ha diferència entre un poblet calabrès i un poblet indi o marroquí, es 

tracta de dues variants d’un fet que en el fons és el mateix. I a Itàlia  hem vist que el 

camperol calabrès perd el seu món, no el conserva, no n’extreu res que li pugui ser 

suggeridor. 

El poema parla d’aquest malbaratament per part dels pagesos del seu món. 

La història dels fills d’aquestes regions pobres meridionals és la de ser el petroli que 

alimenta amb la seva combustió el gran creixement econòmic de la Itàlia de la dècada 

dels anys 60. El fortíssim desnivell econòmic i social del país «és un dels factors 

essencials del boom italià: el seu basar-se en la utilització salvatge de mà d’obra de baix 

cost que abandona el camp pobríssim» (CRAINZ, 13). Però en les dues seccions primeres 

del poema, Pasolini com hem vist fa fer el camí contrari a aquest Fill: no emigra de 

Calàbria, sinó que hi va. En realitat, com veurem més endavant, la veu del poema 

s’identifica amb aquest fill, de qui en narra les visions i els sentiments. I primer li cal 

descriure el paisatge d’on prové aquest fill. Per Pasolini no només es tracta d’una terra 

pobre, el poema la descriu com devastada i il·luminada sota una llum apocalíptica: hi 

trobem xaboles buides “com a contes de fades color d’excrement”. L’oxímoron entre les 

fades i l’excrement percudeix secament sobre el lector i el prepara per al que arriba 

després en la descripció: corts sense porcs, hortes sense verdures, camps sense terra, 

ribera sense aigua. És un món destruït, buidat,  on la civilització s’ha esvaït (espigues 

que creixen dins dels cranis). El fong nuclear sembla projectar-se darrera els versos del 

poema.  

Es tracta d’una terra abandonada, que mai va poder experimentar la plenitud d’una 

«bella estate», d’un estiu. Al contrari, la terra és llaurada no pas pel sol ―que és la 

llum, l’energia— sinó per una lluna espectral que empal·lideix a mesura que, a l’estiu, 

el sol accedeix al seu zenit ―en els dos primers versos de la segona creu ho descriu 

així: «la lluna tràgica del ple/ sol»—. És una lluna podrida, estèril:  

 
I una lluna d’excrements 

conreava les terres 

que mai va estimar l’estiu. 

 

Aquesta situació no és una fatalitat: 

 
Va poder començar l’amor 

en els temps del fill 

i no va començar. 
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Sabem perquè no va poder començar l’amor. El temps del fill són els temps de la 

victòria sobre el nazifeixsme. L’ètica de la Resistència de la què hem parlat al capítol 2 

podria haver canviat el curs del present. Aquest fill, que és Guido resemantitzat, només 

pot ara veure sense actuar. El seu temps ha passat. Si hi ha d’haver un canvi vindrà 

d’una altra manera, d’un altre món. Però el fill, que és el mateix Pasolini perquè ja 

sabem que Guido és el fill acció, el fill utopia, mentre que Pier Paolo, és el fill 

contemplatiu, el Fill del temps present històric. Aquest segon fill mira:  

 
El fill tenia ulls  

de palla cremada, ulls 

sense por, i va veure tot 

el que estava malament. Res 

no en sabia ell d’agricultura,  

de reformes, de la lluita  

sindical, dels Ens Benefactors, 

Però tenia aquells ulls. 

 

 

La descripció de l’espai és l’escenari de la funció que tindrà lloc en el poema: ser el 

marc d’ un “somni profètic”. Aquest somni parla d’aquest fill, que té “ulls sense por” i 

que en la seva innocència no sap res ni de l’agricultura, ni de les subvencions, ni de les 

lluites sindicals. En aquesta terra calcinada, el Fill podria participar en un nou inici, ja 

que ell està en la possessió  de veure tot el que està malament. Malgrat que no pugui 

actuar, pot analitzar i preparar, a través de l’anàlisi, la possibilitat del canvi. És la funció 

del poeta: amb els «ulls» “dir”  el «futur absolut» 

Tenim l’espai. A la segona secció del poema, Pasolini introdueix el temps.  

La lluna tràgica del ple 

sol estava allà, conreant 

aquelles cinc mil o vint mil 

hectàrees esquitxades de cases de contes 

del temps de la televisió, 

baconeres de pa de sucre, 

imitada dignitat del món de l’amo. 
 

És el present de Pasolini (però el passat del poema): estem en «el temps de la televisió», 

això és en l’inici del zenit del “miracle econòmic italià”.  La difusió de la televisió n’és 

el símptoma. Pasolini és testimoni del pas d’un món sense aquest aparell a un altre que 

veu aparèixer per arreu i que representa un instrument del nou poder que s’instal·la en la 

mateixa domesticitat familiar. Com per als altres països on s’introdueix massivament el 

televisor, aquest representa «el pern d’una modificació radical del sistema dels mèdia ...  

però afecta també les formes tradicionals de la cultura». Si a Itàlia el 1965, el 50% de 

les famílies disposaven de frigorífic, només una mica més del 20% tenien televisor, però 

l’any de la mort de Pasolini, el 1975, la diferència s’ha anivellat força: el 94% 

disposaven de la nevera, i el 89% de la televisió. La seva difusió dins de la societat 

italiana s’ha fet molt ràpidament, en una dècada. No només Pasolini observa el nou 

fenomen amb sorpresa i una certa preocupació. Per exemple, el gran cineasta del 

neorealisme, Roberto Rosellini, escriu  en aquests anys una sèrie d’articles —pocs anys 
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després recollits en forma de llibre― advertint que la televisió pot ser un instrument 

educatiu potentíssim o una fabrica d’esclaus
19

.  

Aquests esclaus són  germans del fill, que és algú que s’adona del que passa, que sap 

perquè ell se situa fora del temps de la televisió, en la perifèria on ningú no vol viure, en 

l’espai inclement de la lucidesa ―els ulls de palla cremada remeten a una irisació, però 

també metafòricament l’agostejament de la visió de qui ha estat sistemàticament, mirant 

de manera lúcida el seu món,  una llum molt forta que acaba cremant la còrnia—   

mentre que els “germans” ara són a Milà, lluitant per accedir amb el seu salari a un 

confort petitburgès  a “la dignitat de l’amo”. 

Però allà no hi ha qui visqui. Ah, fins quan seguirà lluitant l’obrer de Milà amb tanta grandesa 

pel seu salari? Els ulls cremats del fill, en la lluna, entre les tràgiques hectàrees, veuen tot el que 

no sap el llunyà germà  

 

Però hi ha forces que poden contrarestar aquest perill: com hem vist és el temps també 

d’una «nova cristiandat», aquella del Papa Joan XXIII —a qui Pasolini havia dedicat Il 

Vangelo―, i del concili Vaticà II,  que podria en el futur amb el seu missatge ecumènic 

i renovador vèncer «el món capitalista» al qual col·loca sota una «penombra». Però 

aquest moment profetitzat encara no ha arribat: 

Era el temps 

en què una nova cristiandat 

reduïa a penombra el món  

del capital. Acabava una història 

en un crepuscle en què tenia lloc 

els fets, acabant i naixent  

coneguts i desconeguts. Però el fill 

tremolava d’ira el dia 

de la seva història. Era un temps 

en què el  camperolat calabrès 

sabia tot d’adobs químics, 

de la lluita sindical, de les bromes 

dels Ens Benefactors, de la  

Demagògia de l’Estat 

i del Partit Comunista... 

 

Ja hem comentat abans que un dels pols polítics que organitzava el desplegament de la 

seva poètica era la contraposició entre les figures antagòniques del Pare i el Fill. El Pare 

representa el Poder, o per dir-ho amb Maggi «La llei paterna [que] impregna una nova 

conformitat i per tant una nova forma de violència» (MAGGI, 79). El fill és, doncs, 

l’inconformisme, l’antinòmia, el caos ―aquest serà el títol del seu primer recull 

d’articles a la premsa—. Aquesta antinòmia pasoliniana, que cerca la paradoxa i 

l’oposició d’una moral individual que s’oposi a la moral burgesa, és efectivament una 

antihegemonia. El fill basteix un discurs que s’oposi al del Pare i el desafiï. En el seu 

magnífic estudi sobre William Blake, Thompson reflexionava sobre l’emergència a 
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 Prenc les dades del llibre citat de Crainz, pàgs. 13-15. De fet en 1965 a Itàlia s’havia difós més 

ràpidament la televisió que el telèfon. El llibre citat en el paràgraf és ROBERTO ROSSELLINI, Un espíritu 

libre no debe aprender como un esclavo (escritos sobre cine y educación), 1979, Barcelona, Paidós. 

L’edició original italiana és de 1977. Es tracta d’un recull de textos de Rossellini escrits des de principis 

dels 60, coetanis al poema que comento.  
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finals del segle XVIII d’uns grups sectaris religiosos que s’oposaven al conformisme de 

la burgesia triomfadora. Les paraules de Thompson poden servir-nos per a precisar que 

volem dir amb el concepte d’antinòmia: 

La posició antinòmica era conscientment antihegemònica. És a dir, si acceptem la visió que en 

moltes societats podem observar l’hegemonia institucional i intel·lectual, o del discurs 

dominant, que imposa una estructura d’idees i creences: profundes assumpcions que [justifiquen 

i legitimen] els processos econòmics i les ... relacions de propietat i de poder... [Aquesta 

hegemonia prescriu] un “sentit comú” del que és possible i del que no ho és... Una estructura 

que serveix per a consolidar l’ordre social existent, reforça les seves prioritats, i que a la seva 

vegada ella mateixa és reforçada per premis i càstigs, per la noció de “reputació”... Si acceptem 

tot això, llavors podem veure ... [l’antinòmia] com una oposició a l’hegemonia (THOMPSON, 

Witness, 108). 

 

La influència de Gramsci en aquesta anàlisi és important. Continuant en la seva 

caracterització dels moviments sectaris del segle XVIII, Thompson afirma: 

la posició antinòmica no anava contra el coneixement, sinó contra l’assumpció ideològica que 

feia veure que era coneixement i contra la contaminació ideològica subsegüent (Ib. 109) 

 

De nou les connexions dins del marxisme romàntic em permet perfilar millor el context 

cultural on s’efectua el combat intel·lectual en què s’ha enrolat Pasolini. Tot això ens 

recorda a Pasolini. Perquè efectivament, els moviments antinòmics representaven una 

sortida no estructurada a una dissidència ètica, política, religiosa que objectava no 

només les relacions socials injustes sinó la conformació de la societat en la seva 

totalitat. L’antinòmia era la resistència de les classes subalternes. En efecte, Thompson 

diu que «Pel que fa als seus termes intel·lectuals o culturals és significatiu que 

l’antinomisme és una posició d’artesans i de comerciants» (Ib. 109). O el que traduït al 

temps i a la figura de Pasolini, una posició d’algú que refusa d’identificar-se amb la 

ideologia burgesa, però que a la vegada tampoc no es troba en la situació d’un obrer o 

un jornaler per més polititzat i organitzats sindicalment.   

El fill, que veu el present i el futur, sent ira davant la passivitat i el conformisme dels 

seus “germans”, convertits en titelles de l’Estat, una situació en què fins i tot el Partit 

Comunista participa, deformant la realitat del que passa mitjançant la per la demagògia 

de l’Estat i del mateix Partit Comunista, per la lluita miop del camperol de Calàbria o de 

l’obrer de Milà, ocupat un en augmentar la producció i l’altre el salari, sotmesos tots dos 

a la lògica del capitalisme, convertits tots dos en aspirants a petitburgesos —per a 

Pasolini la categoria més abjecta de la burgesia ja que és des d’ella des d’on neix i es 

renova el feixisme―. Per a l’autor de La Ricotta més terrible que la destrucció del món 

camperol, de les restes de la societat precapitalista que ell considera l’espai i la forma 

“natural” de desenvolupar l’experiència humana, més terrible que això, doncs, és la 

substitució dels valors que ell projecta en aquest món idealitzat que ha conegut a 

Versuta, al Friül, per la corrupció que representa la seva precipitació en el món 

ideològic de la petita burgesia, el gresol on està formant-se aquesta nova prehistòria.  

Entre la idealització artística i l’anàlisi crític de caire sociològic. Pasolini va saber 

formular abans que molts altres  alguns processos que en els anys 60 eren embrionaris,  

gairebé imperceptibles, però que acabarien conformant el món en què vivim. Ho va 

poder fer perquè la seva pròpia excentricitat ―ideològica, de gènere, cultural— dins del 

camp del pensament i de la creació a Europa occidental —dins del sistema cultural 
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burgès contra el que lluitava però en el que es movia― li permetia ser atent a aquells 

fenòmens i temes que d’altres més “centrats” no els interessaven o no podien percebre 

En els versos ja citats d’un altre poema que diuen «Jo sóc una força del passat / Només 

en la tradició està el meu amor» trobem una declaració de principis. Pasolini assumeix 

el seu paper de testimoni de la destrucció del seu “món pagès”. Un món que no eren ben 

bé real, sinó una idealització, en part una creació artística del mateix Pasolini tal com 

l’havia cantat als seus poemes friülans. Un món en tot cas que centrava la seva acció en 

la història i en el món —en el temps i en l’espai― en la conservació de la terra, en la 

repetició dels rituals —tradició―, en l’harmonia amb els ritmes de la naturalesa. Un 

món estable que actua en l’obra de Pasolini com la  utopia retrospectiva que hem 

comentat diverses vegades. És precisament  aquest món convertit en utopia el que 

apareix en aquesta sèrie de poemes del llibre Poesia en forma de rosa: un urgent 

inventari d’aquells valors que cal enunciar per a preservar-los, com la rosa que perdura 

fràgilment per un dies per a després pansir-se definitivament. Pasolini identifica 

precoçment el perill que representa per a les societats contemporànies la destrucció de 

les cultures camperoles. Es tota una memòria de la humanitat —una cosa així com el 

seu ADN— la que és a punt de ser destruïda. En destruir el seu passat “genètic”, per 

tant natural, el món humà s’aboca a l’artificialitat, a la pèrdua de diversitat i a la 

uniformització.  Per això Pasolini, a partir dels anys setanta parla de “mutació 

antropològica” o de “genocidi”.  

Pasolini va ser un observador molt proper del món camperol del nord d’Itàlia. Els anys 

de formació passats al Friül li van permetre com hem vist tenir-hi una coneixença bàsica 

dels costums, cultura i expectatives socials i polítiques dels seus habitants. Aquest 

interès, que va començar sent lingüístic, però que va ampliar-se cap a altres camps, va 

ser acompanyat en les dècades posteriors per lectures antropològiques i per viatges als 

països del Tercer món a partir dels quals Pasolini va anar desenvolupant la seva 

concepció del món camperol com a utopia retrospectiva i a la vegada com a inconscient 

material de la humanitat. Com veurem al capítol següent, l’autor d’Edipo re investigarà 

en aquest inconscient en una sèrie de pel·lícules que va ambientar a Calàbria, Marroc, i 

en d’altres indrets del Tercer Món amb la voluntat de crear un pastitx que pogués 

revelar el vessant físic d’aquest inconscient mitjançant els paisatges humanitzats, els 

rostres i els cossos que els habitaven.  

Les càpsules on es diposita aquest ADN del món camperol són cinc. La primera és la de 

la noció del sagrat arcaic. La segona seria la sexualitat. La tercera seria el cos. 

Finalment, una quarta seria la relació supersticiosa amb el temps i l’espai, una certa 

concepció “màgica” amb el món. La darrera, però no la menys important, seria el 

llenguatge mitjançant el qual s’expressen parcialment les altres. Potser per això Pasolini 

només s’ocupà a fons d’aquest darrer —a un nivell teòric ―. Els seus estudis sobre la 

llengua dialectal i la seva relació amb l’italià, així com la seva obra en friülà i la seva 

antologia de poesia dialectal italiana en són les proves. Les altres quatre càpsules només 

les va poder utilitzar un cop efectuï el seu pas al cinema on aconseguirà, mitjançant una 

modificació teòrica ad hoc, articular un discurs artístic i conceptual sobre aquests valors 

i conceptes. Aquesta modificació té a veure amb la reflexió que farà en aquests anys  

sobre el cinema com a “Llenguatge de la realitat”. Una mena de retorn a l’universalisme 

realista que havien combatut els nominalistes medievals. Les coses, els cossos, els 

gestos, etc. són. No necessiten cap hermenèutica; per a poder capturar la seva essència 

només cal posar-los davant de la càmera. Considerats així com a signes lingüístics, com 
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a unitats semàntiques, la feina del director de cinema és precisament “compondre’ls” 

poèticament per a crear el seu film-poema. Ho explica així: 

Per a l’autor cinematogràfic ... no existeix un diccionari d’imatges. No existeix cap imatge 

encasellada, llesta per a ser usada. Si per atzar volguéssim imaginar un diccionari de les imatges 

hauríem d’imaginar un diccionari infinit... L’autor cinematogràfic no posseeix un diccionari, 

sinó una possibilitat infinita: no pren els seus signes (im-signes) de la caixa, del cofre, del 

bagatge, sinó del caos, on tot el que existeix són simples possibilitats... En conseqüència... 

l’operació de l’autor cinematogràfic no és una, sinó doble. En la pràctica: 1) ha de prendre del 

caos l’im-signo, fer-lo possible... 2) realitzar després l’operació de l’escriptor: o sigui afegir a 

aquest im-signe purament morfològic la qualitat expressiva individual. En resum, mentre 

l’operació de l’escriptor és una invenció estètica, la de l’autor cinematogràfic és en primer lloc 

lingüística i després estètica (PASOLINI-ROHMER, cine, 14). 

D’aquesta manera, el cinema permet capturar aquells elements —“mímica, ambient, 

somni, memòria” diu Pasolini―, rescatant-los del caos, i permetent que enunciïn la seva 

realitat individual. La reflexió teòrica que fa Pasolini del llenguatge cinematogràfic es 

revela d’una enorme fecunditat. No puc explorar aquí el que representa aquesta operació 

teòrica i pràctica que fa el nostre autor, però en canvi m’interessa subratllar que serà 

decisiva per encapsular la concepció política de la cultura popular com a utopia 

retrospectiva sobre la qual organitzar la seva crítica al “neocapitalisme”, és a dir a la 

societat consumista. En segon lloc, hem de subratllar que aquesta teoria permet Pasolini 

modular la combinació entre construcció nostàlgica i epifania de la violència que 

caracteritza els seus films després d’Uccellacci e uccellini. Per això, per a ell el cinema 

esdevindrà una poderosa eina per a construir una concepció 

revolucionària/conservadora del passat preindustrial que aixecar contra la 

uniformització genocida del món industrial de la segona meitat del segle XX. Mentre 

d’altres crítics amb el capitalisme i amb la versió postestalinista del marxisme van 

prendre el camí de dur a terme una història des de baix —per exemple E.P. 

Thompson―, o van endinsar-se en els estudis antropològics, Pasolini, com tots ells, vol 

construir una imatge del passat preindustrial que agonitzava per salvar-la per al present i 

organitzar a través seu la dissidència, però ho fa no pas des de la ciència ―que detecta 

les regularitats i en determina les característiques—, sinó que ho fa  des de la creació 

artística ―és a dir, creant metàfores i representacions que permeten capturar i 

interioritzar per part de l’espectador les realitats que la ciència vol explicar.  

 “Profecia”, escrit cap allà el 1962, quan l’autor es passa al cinema amb armes i 

bagatges, mostra la tensió que viu Pasolini entre la «tradició dels oprimits» i la renúncia 

per part d’aquests oprimits precisament a aquesta tradició.  Val la pena remarcar que el 

poema abandona el món del lumpenproletariat en el que s’havia inspirant en la dècada 

anterior i gira els ulls cap aquest món dels pagesos per convertir-los en un imaginari 

alternatiu al que havia explorat en les seves novel·les dels suburbis. 

Retornem al poema. Aquest Fill prové de l’Algèria, “de les waliyes” que s’han aixecat 

contra el colonialisme francès i l’han vençut. Recordem que els Acords d’Evian que 

posen fi a la guerra d’Algèria i segellen la seva independència se signen el 18 de març 

de 1962. És Àfrica l’alternativa.   

És un vell motiu meu, aquest de la idealització dels pagesos del Tercer Món. Anys enrere 

somiava amb que els camperols venien d’Àfrica amb la bandera de Lenin [al poema és de 

Trotski, que no és exactament el mateix: JMLL], agafar els calabresos i marxar contra 

l’Occident. Avui  [1969] estic canviant d’opinió. Fa un temps era just experimentar aquests 

sentiments. Era just tenir aquestes visions o pre-visions , fa deu anys... Avui em sembla una idea 
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que ha de fer millor els comptes amb la realitat històrica, amb la realitat, amb la veritat. Fa deu 

anys aquesta [visió] era un mite, una follia poètica, un raptus: com a tal, podia ser justa i 

compatible també històricament. Ara que les coses són urgents, realitzades, i que es presenta 

l’objecció: «mira els teus camperols en què s’han convertit», ara aquella idea revela la seva 

força purament psicagògica i mítica.(PASOLINI, Saggi, 1638).   

La citació il·lustra el que pretenc subratllar del poema. L’element psicagògic de la 

profecia-poema apunta a una intenció performativa: modificar l’estat de coses, canviar 

l’opinió dels subjectes que llegeixin el poema. Dur a terme, en definitiva, una ruptura a 

l’interior del consens existent a la Itàlia de 1964, quan es va publicar el poema. Aquesta 

ruptura és política, en tant que certifica com a obsolet i inútil el present amb què trenca, 

i és teològica perquè la protagonitzen joves que vénen del passat —que expressa una 

visió sacra i mítica del món―. Un passat revolucionari que, al 1964, era per Pasolini i  

molts intel·lectuals europeus Àfrica. 

Pasolini condensa aquestes esperances en la figura poètica d’aquest Alí, que en la 

realitat històrica havia caigut en combat, i que aquí es transmuta en el poema en un 

ésser mític que prové del món rural, que ha sostingut la guerra contra l’exèrcit francès, 

com els camperols de Vietnam. Vietnam i Algèria: dues guerres colonials impulsades 

des del camp, per camperols que lluitaven per la seva terra. Quan Pasolini escriu el 

poema és encara Algèria l’escenari de la revolució del Tercer Món. El món camperol 

que havia viscut al Friül, del qual havia narrat  a Il sogno d’una cosa l’ intent 

revolucionari de distribució de terres i la posterior dissolució d’aquesta cultura —

forçada a la vegada pel fracàs revolucionari i la pobresa que empeny els seus habitants a 

l’emigració―, apareix, doncs, a la dècada dels anys 60 protagonitzant la destrucció dels 

imperis colonials. No és mort, pensa el nostre autor el 1964, aquest món camperol que 

ell estima. 

L’interès de Pasolini per aquests camperols esdevindrà com hem vist més poètic que 

polític. Aquests camperols es revelen al Tercer Món de sobte com a posseïdors d’unes 

virtuts que representen una alternativa al materialisme uniformitzador del 

Neocapitalisme. Des dels primers poemes en friülès, Pasolini ha cregut trobar en el 

paisatge físic i moral dels pagesos una “veritat”, una presència poètica, que ell ha cantat 

en els seus “poemets” friülans. Però serà a partir de la descoberta paral·lela del Tercer 

Món i de les obres d’etnògrafs i historiadors de la religió com Ernesto de Martino i 

Mircea Eliade, que la visió bucòlica, virgiliana, del camp italià evolucionarà cap a la 

construcció d’un univers de referències antropològiques i mitopoètiques des del qual 

articular —especialment en el seu cinema― les seves paràboles destructores contra el 

Neocapitalisme. En parlaré al capítol següent. 

Ara bé, al poema, més que no pas els camperols europeus, són aquells del Tercer Món 

els que són capaços d’ «aturar el progrés». A “Profecia”, Pasolini intueix les onades 

migratòries africanes cap a Europa: la introducció massiva de poblacions pobres que 

ocuparan l’espai deixat per altres poblacions pobres, aquest cop italianes, que han 

migrat al seu torn cap el nord. Ells, els dos grups d’emigrants, són aquell Altre que 

comentàvem més amunt. El Fill es multiplica en una mena de partenogènesi  en el 

poeta, en el seu germà mort, en el fill del pagès que ha marxat cercant feina cap el nord, 

en els africans que arriben des de les “waliyes” cap a Europa i arriba a la meridional 

Calàbria  —la regió més pobre d’Itàlia. 

El Fill del pagès de Calàbria irrita Pasolini. El veu com a conformista, capriciós. Els que 

arriben a la universitat agafen ja els vicis dels fills rebles de la burgesia. És un procés 
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incipient. És una intuïció: l’any 1964, poc abans de la seva mort, Palmiro Togliatti es 

troba amb els estudiants de la Universitat de Pisa per parlar sobre la Resistència i el 

«nou partit» comunista que neix d’ella. Amb gran perplexitat, Togliatti se sent dir 

crítiques denunciant passivitat si no traïció en no haver pres el poder en 1945. Un jove 

Adriano Sofri, que anys després seria un dels líders de Lotta Continua, escriu en la 

revista setmanal del PCI “Rinascità” una carta en què denuncia com a falsa la 

“democràcia burgesa” i la contraposa “la democràcia obrera com globalment alternativa 

i superior al sistema burgès”. En aquest any comencen les ocupacions universitàries a 

Pisa, que s’estenen ràpidament pel nord d’Itàlia. La revolta estudiantil està en marxa, i 

en pocs anys convergirà amb els moviments d’autonomia obrera, posant en una situació 

de greu crisi l’Estat italià i a la Democràcia Cristiana i als seus aliats en el poder.  

 A “Profecia” tot això està poetitzat. El Fill arriba a aquest temps no com a Salvador 

sinó destructor del vell ordre, tremolant d’ira “el dia de la seva història”. S’anuncia una 

experiència apocalíptica. Aquí Pasolini abandona per un moment la iconografia del 

primer Renaixement, que tant estima, i en aquesta figura filial però autoritària 

reconeixem el Crist que irromp irat en la Capella Sixtina de Miquel Àngel. Aquest 

apocalipsi que s’anuncia és la cara fosca de la Revolució que no arribarà mai. Pasolini 

ha abandonat l’esperança en els seus “companys de viatge” comunistes tot i que es 

mantingui emocionalment lleial a “les belles banderes”, títol no només d’un recull 

d’articles, sinó d’un poema del mateix llibre que el de “Profecia”. El període 1962-4 és 

encara un temps d’esperança malgrat tot. Un respir abans d’arribar als anys finals de la 

dècada en què la mirada de Pasolini esdevé progressivament més desesperançada. En el 

poema que comentem, Pasolini intueix que aquest Fill messiànic que vindrà d’Àfrica 

com a destructor, com a bàrbar,  a la vegada ho farà amb el missatge d’una nova bona, 

que s’estendrà, desplaçant-se  “com  gitanos cap al Nord i l’Oest”. El ressò bíblic és 

molt audible. 

En aquest messianisme sense messies concret  s’esmuny una paradoxa que cal perseguir 

per no perdre-la de vista. Perquè el caràcter escatològic que anirà agafant la seva obra 

en aquests anys ha de compartir el temps i l’espai amb un altre de messianisme, un al 

que ell hi oposarà tot el seu bagatge intel·lectual: el messianisme hedonista dels 

“capelloni”, dels joves que anaven a qüestionar el món burgès dels pares en els anys 60. 

Aquest messianisme hedonista agafa Pasolini amb el pas canviat. Els joves no beuen de 

les poesies civils de Pasolini, no s’interessen per les seves novel·les de les borgate. En 

l’ocupació de les Universitats, en els eslògans, en la política del desig d’aquest 

moviment estudiantil no es fa gaire ressò de la poètica i de la política de Pasolini. Els 

vells —els seus iguals— no el volen escoltar, els joves compromesos prefereixen altres 

referents. Aquesta situació canviarà anys després, sobretot a partir de les seves 

pel·lícules més radicals i en especial a partir de la seva mort. Però en el moment en què 

ens trobem, a començaments dels anys 60, Pasolini pertany a la cultura que aquests 

joves volen superar. Anticipant-se tal vegada als nous temps de revolta, Pasolini publica 

el 1962, El somni d’una cosa, el seu llibre sobre la insurrecció camperola al Friül
20

.  
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 Segueixo aquí a GUIDO CRAINZ, op. cit. pàg. 171 i següents. No deixa de ser interessant que aquests 

joves rebels que Pasolini criticarà sense pietat com a fills de la burgesia que disfressen de retòrica 

marxista radical el que per a ell no deixa de ser una cerca d’un hedonisme petit burgès es converteixin en 

els actors del desafiament més seriós a l’estat italià “neocapitalista” que denuncia Pasolini en els anys 

setanta. Aquest enfrontament, liderat per Lotta Continua o Potere Operaio, que ha aconseguit connectar 

amb el sector radical del moviment obrer italià amb qui s’ha fusionat, acabarà cridant l’atenció de 

Pasolini després dels atemptats feixistes, amb connivència de l’aparell d’intel·ligència de l’Estat, a Piazza 
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L’obertura del cicle messiànic en Pasolini coincideix, doncs, amb l’inici de les 

mobilitzacions juvenils a Itàlia com a conseqüència del bloqueig polític i cultural d’un 

país governat per una elit que bloquejava tota reforma profunda d’un sistema social que, 

a mesura que s’expandia el nou capitalisme basat en el crèdit financer per l’adquisició 

de béns de consum, incrementava les jornades laborals, intensificava la producció i 

deteriorava les condicions de treball dins de les fàbriques. Les revoltes estudiantils 

induïdes per l’assimilació a Itàlia dels moviments contraculturals d’Estats Units, les 

revoltes dels ghettos de les seves ciutats, la guerra d’Algèria i els processos de 

descolonització en general foren combustible pel naixement de la insurgència 

generacional de la segona meitat dels 1960. Vietnam és a punt de convertir-se en la 

trampa mortal dels Estats Units, el gran aliat italià. Pot ser estrany que aquesta 

conjunció de fets no donés un aire de canvi de temps, d’inici d’una nova era?
21

  

B. D. Schwartz resumeix amb precisió aquests dos  moments—el dels nous valors de la 

contracultura i el de l’inici del període escatològic de Pasolini—.  Per Schwartz la 

contracultura i les propostes de Pasolini són «en simetria, com dos planetes en ruta de 

col·lisió» (SCHWARTZ, 809), topada que es materialitzarà anys més tard en la recepció 

de La trilogia de la vida, recepció que farà que Pasolini “abjuri” dels films, fastiguejat 

que el seu cant a l’extint món popular sigui vist com una pel·lícula sobre l’erotisme i la 

sexualitat. Però no ens avancem.  

El món de la contracultura que sacsejaria violentament Itàlia manifestava, com escriu 

Arthur P. Mendel, «una reversió total dels valors i d’actituds almenys tan radical com 

aquelles que va acompanyar les transicions des de la civilització greco-romana cap al 

món medieval i des d’aquest al Renaixement» (MENDEL, 226). I mentre aquests joves 

protagonitzen els canvis, i els empenyen portant-se per endavant segles tenyits pel refús 

                                                                                                                                               
Fontana a Milà ―i també en altres llocs d’Itàlia, però sense víctimes, al contrari dels 17 morts i 88 ferits 

de Milà—. Tornaré a parlar d’aquest fet amb més detall. D’altra banda, Adriano Sofri va tenir un paper 

destacat el l’articulació dels moviments d’extrema esquerra que desembocarien en la creació de Lotta 

Continua. La força d’aquest moviment extraparlamentari va acabar cridant l’atenció dels poders de l’Estat 

que van aprofitar una denúncia pública feta per Sofri en les pàgines de la revista del mateix nom que el 

moviment contra Luigi Calabrese, comissari de policia que Sofri acusava d’haver estat l’assassí del 

anarquista Giuseppe Pirelli, mort a ser llançat des de la finestra d’una comissaria de Milà. Pirelli havia 

estat detingut com a possible autor de la col·locació de la bomba a Piazza Fontana. Comés lògic suposar, 

la policia va dr que la mort de Pirelli havia estat un accident. Calabrese va ser assassinat poc temps, el 

maig de 1972, després dels articles de Sofri i aquest va ser detingut acusat de ser l’instigador de la seva 

mort i condemnat en un judici molt irregular a 22 anys de presó. Sobre aquest afer, és de molt interès ―i 

alliçonador de com actua la judicatura quan es troba en connivència amb els poders policials de l’Estat— 

llegir el llibre de l’amic de Sofri, CARLO GINZBURG, Il giudice e lo storico. Consiederazioni in margine al 

processo Sofri. Milano, Feltrinelli, 2006, on Ginzburg se centra només en la sentència de rebuig del 

recurs posat per Sofri contra la sentència primera del judici de 1976 que el va condemnar a 22 anys. Sofri 

es basava en noves evidències que a parer seu demostraven que havia estat víctima d’una conspiració per 

acabar amb la seva carrera política i acadèmica i de pas amb Lotta Continua, com així va ser. Ginzburg 

sotmet la sentència que rebutja l’apel·lació de Sofri a un examen d’historiador on demostra de manera 

implacable les contradiccions factuals i lògiques d’aquesta sentència. Per una visió d’aquests anys des de 

la perspectiva d’aquests “joves” és interessant el testimoni d’un dels militants històrics de Potere Operaio, 

Alessandro Stella, Días de sueños y de plomo. Vivir la insurrección en la Italia de los 70, Barcelona, 

Virus editoria, 2015. 
21

 En paraules del l’historiador Guido Crainz en el seu magnífic Il paese mancato, allò que en aquests 

anys es dirimia entre vagues molt ben articulades i formes de resistència obrera incisives i noves era «la 

conquesta  de noves formes de democràcia» (CRAINZ, 329). El llibre abans citat de Stella n’és un 

testimoni valuós de la contradicció que va generar entre aquesta joventut la nitidesa del seu somni i el seu 

fracàs de dur-lo a terme. El capítol que hi dedica al pas a la lluita armada, que considera a la vegada un 

error i una decisió amb «legitimitat moral» perfila amb precisió el contorn i la grandària de l’angoixant 

contradicció de voler un nou món conquerit a base de les eines de l’antic (STELLA, 101-114). 
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al plaer i al cos que ha caracteritzat el cristianisme, Pasolini observa la destrucció del 

món camperol que havia assumit ―més per força que per grat— aquesta visió cristiana 

de la corporeïtat. Efectivament, la contracultura i Pasolini expressen dos moments 

apocalíptics: mentre la primera dóna naixença a la nova era, el segon intenta a la manera 

de Benjamin recapitular tota aquesta experiència històrica i vital salvada al món rural en 

una “aturada del temps” que  expressarà a través del mite i de la religió. Aquests seran  

doncs marcs mentals que, a partir d’ara, l’ajudaran a oposar-se a la vella i a la nova 

alienació.  

Crec que en no interpretar tot el poema com  el judici d’un estat d’emergència que fa 

Pasolini del seu present es perden els matisos que lliguen les seves pel·lícules i la seva 

poesia d’aquests anys. Existeix un continu, una coherència clara, entre el poema que 

comento i La Ricotta, el Vangelo i Porcile. I no només perquè totes tres siguin a la seva 

manera blasfemes i sacrificials, sinó perquè en totes tres l’estat d’emergència 

benjaminià és expressat d’una manera precisa, viva i performativa. Aquests tres films, 

sostinc, en especial els dos darrers, van ser motors de canvi de consciència en la societat 

italiana. “Profecia” és el poema en què comença la teorització d’aquest estat 

d’emergència. És també el primer poema on Pasolini suggereix la transmutació dels 

conflictes socials en conflictes racials, en la conversió de la classe treballadora en la 

raça treballadora.  

Juntament amb Michel Foucault, Pasolini és un dels precursors de la interpretació de les 

relacions socials com a biopoder. I en aquest poema hi trobem una primera, encara que 

molt primitiva, formulació. Pasolini en aquests anys va  desenvolupar el cos principal de 

les seves obres en què les relacions socials es tradueixen en gestió i control sobre el cos 

(Edipo re, Porcile, Medea, Teorema, La Trilogia de la vida, Salò). Hem vist en el 

capítol número 1 que ja Antelme havia comprès que en els camps d’extermini i de 

concentració nazi s’operava la transformació de les relacions de classe en  unes 

relacions racials extremes que convertien aquestes classes en espècies diferenciades, tal 

com s’havia experimentat en aquells camps. Haurem de tornar sobre aquest tema en el 

darrer capítol, però retinguem aquí que per Pasolini les «lluites de l’obrer de Milà pel 

seu salari» són lluites estèrils i que la veritable batalla s’inscriu en el cor d’un canvi 

apocalíptic, en la parusia d’una nova Religió (la nova cristiandat joanina del poema) que 

restauri una antropologia basada en la concepció de l’ésser humà com a cos i cultura i 

no com a mercaderia, molt en la línia de l’article de Moravia. En aquest sentit, de nou el 

passat funciona com a utopia i ho fa en termes apocalíptics. Com ha assenyalat 

Armando Maggi, 

L’apocalipsi de Pasolini és una utopia que primer i sobretot es realitza en la carn, com diu Pau 

en la Primera Carta als Corintis (MAGGI, 106) 
22

.  
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 La figura de Pau, i més en concret, les seves epístoles com a ur-text de les diverses formes de 

antinomianisme (un anglicisme que em permeto perquè, en descriure molt bé la dissidència religiosa dins 

les confessions protestants, em serevieix per conceptualitzar la insurrecció de la joventut italiana dels 

seixanta), és observat per alguns dels autors que hem tractat en aquest treball, no només Pasolini. Per 

exemple Thompson, al seu llibre ja citat sobre Blake, destaca la importància de Pau en la formació del 

corrent dissident de la segona meitat  del XVII que estudia.  El seu estudi ho és també sobre la teologia 

política d’aquella època. Hi vincula, a més, la dissidència amb la vessant profètica d’alguns d’aquests 

moviments (THOMPSON, witness, 10 i ss). Sobre la teologia política originada a partir de Pau, vegeu 

l’estudi central de JACOB TAUBES, Teologia política de Pau. Schmitt, Benjamin, Nietzsche, Freud, 

Barcelona, Pòrtic, 2005. 
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Assistim a «Profecia» a l’inici de la construcció d’aquesta utopia. Però ja hi trobem en 

el poema el nucli de la Restauració epifànica que ha de portar a la nova humanitat a la 

seva victòria contra el Neocapitalisme. 

Una de les referències intel·lectuals de Pasolini fou l’antropòleg i etnògraf Ernesto De 

Martino. Aquest havia estudiat les respostes culturals als sentiments individuals de 

pèrdua de significació social, a l’angoixa d’extraviar els referents socio-culturals 

consuetudinaris, a la por d’estar vivint processos de pauperització. Són percepcions tant 

subjectives com col·lectives ben presents entre les persones forçades a emigrar. Pasolini 

coneixia bé aquestes sensacions, que coincidien amb les viscudes quan va haver de fugir 

del Friül. Diu De Martino, 

Els sentiments de buit... consisteixen en la pèrdua de l’autenticitat d’un mateix i del món, on el 

fluir de la vida psíquica és acompanyat d’un sentiment d’estranyesa, d’artificialitat, d’irrealitat i 

de llunyania, que colpegen ja sigui el curs dels propis pensaments i accions, ja sigui 

l’experiència de la realitat objectiva (persones, esdeveniments, coses, situacions) (DE MARTINO, 

sud, 98). 

Ens hem familiaritzat prou amb l’obra de Pasolini com per no identificar en aquest 

«sentit de buit» a la vegada un temor profund del poeta a ser anihilat com a subjectivitat 

i a la vegada la indignació que experimenta per la destrucció de l’experiència col·lectiva 

humana de la cultura del subproletariat romà, corromput per la buidor del consumisme 

capitalista. “Profecia” ve a ser una resposta a aquest buit que Pasolini anava 

experimentat en les primer lustre dels anys seixanta. Accattone i  Mamma Roma són 

elegies a un món que havia omplert el seu propi buit vital la dècada anterior i que veu 

periclitar. El cant fúnebre que es fa sentir en aquests films  es resumeix en el que 

Schwartz conclou sobre el segon d’ells: «La lliçó sembla voler ser que per a tots aquells 

que han estat eradicats de la seva pròpia cultura pagesa i s´han vist immersos en la 

cultura de la ciutat burgesa ... no existeix una altra alternativa que la mort» (SCHWARTZ, 

576). Ell se sent part d’aquesta cultura. Anys després diu al crític Jean Dufflot, 

Els primers anys més importants de la meva vida són ”camperols”... Després vaig venir a viure 

a Roma, i vaig tenir dolorosament les meves primeres experiències urbanes, sense deixar de 

sentir mai aquesta terrible nostàlgia per la terra conreada. D’una altra banda, el subproletariat 

romà està constituït per les “franges” camperoles que han quedat mal integrades en els límits de 

la ciutat... Aquest afecte s’ha anat convertint poc a poc en ideologia i he arribat a viatjar amb 

freqüència als països del Tercer Món i a estimar-los amb un amor d’irreductible camperol... Al 

Tercer Món on s’ha fet la revolució o és a punt de fer-se per camperols i per a camperols. Quan 

viatjo a un país del Tercer Món ho faig ... perquè allà m’hi trobo millor. De vegades ... perdo de 

vista la injustícia i la misèria que hi regnen, el règim reaccionari que el governa. És una reacció 

més sentimental que ideològica. Avorreixo tot el que té a veure amb el ”consum”, ho avorreixo 

en el sentit físic del terme (DUFFLOT, passim). 

La seva identitat de camperol no deixa de ser una afinitat electiva. El que és  més 

rellevant en aquestes paraules és la mescla confusa que fa Pasolini entre ideologia i 

afectivitat en referir-se al món camperol. Mescla confusa però a la vegada substància 

mateixa del que el marxisme romàntic entén per ideologies insurreccionals: un conjunt 

d’aspiracions articulades sentides com a vàlides «en termes de la seva pròpia 

experiència» (Thompson, formación, xvi).  Tot i així, en Pasolini, es tracta de la 

idealització que el poeta ha comentat en la citació anterior, ja que la vida de Pasolini no 

deixa de ser, com ell mateix reconeix, la d’un intel·lectual burgès.  
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A “Profecia” el tema d’aquesta mort del camperolat, del buit provocat per la pèrdua 

d’identitat i per la «possessió» —en el sentit d’alienació psíquica— operada pel 

capitalisme industrial en forma de migracions més o menys forçades del sud cap el nord 

hi és clarament present. El sentiment de desolació que les primeres  seccions del poema 

descriuen  metafòricament diu també  la buidor del poeta en aquells anys duríssims on a 

cada obra seva, i especialment els films, els sectors conservadors de la cultura italiana i 

de l’estat responien amb contundents denúncies contra d’ell. Les acusacions anaven des 

de la blasfèmia a acusacions inversemblants d’intents de robatori amb arma de foc.  

Tornant al poema, és important observar que en la primera creu predominen dos 

oxímorons: els contes de fades color d’excrements i la palla negra. Entre els dos, 

descripcions d’espais desolats. Es tracta d’una desolació particular. Perquè la desolació 

no és per destrucció sinó precisament per buidament. Les xaboles són noves, però a les 

granges una aspiració brutal ha succionat els porcs de les corts, les verdures dels horts, 

la terra dels camps, l’aigua de la ribera. L ‘anormalitat del que el poeta descriu ens 

informa de l’espai profètic que s’obre a l’inici del poema. Una profecia, és a dir una 

visió. L’emigració és recent, les xaboles són noves; i a la vegada és antiga: les espigues 

creixen dintre de les calaveres. La imatge clou la història i crea un espai/temps mític on 

passat, present i futur es confonen. L’espai social és desert. La seva història s’ha abolit. 

...així que havia abandonat 

les seves xaboles acabades de fer, 

com a baconeres sense porcs, 

sobre els descampats color d’excrements, 

sota els turons rodons 

a la vista de la profètica Jònia. 

Es van esvair tres mil·lennis, 

no tres segles, ni tres anys i en l’aire de malària es palpava de nou l’espera dels 

colons grecs. Ah, fins quan seguiràs lluitant, obrer de Milà, només pel teu salari? 

És que no veus com et veneren tots aquests? 

Es tracta, com hem vist, d’una veritable despoblació: no hi queda ningú; no hi queda 

res: ni les persones, ni el fruit dels seus treballs. Els camps on la terra ha estat 

secularment treballada s’han vist buidats d’aquesta terra. Pensem en les tradicionals 

terrasses de conreu mediterrànies convertides en pedregars; pensem les canalitzacions i 

els diferents sistemes de reg de les regions semiàrides, que han perdut el seu sentit i 

funció i són túnels enrunats per on ja no corre l’aigua. Pasolini coneixia ja el sud 

d’Itàlia. Il vangelo havia estat rodat a Matera, en la regió veïna a  Calàbria de Basilicata, 

una regió aquesta on precisament les terrasses de conreu i les tècniques de regadiu són 

molt característiques del seu paisatge. Aquesta buidor és terrible: «es van esvanir tres 

mil·lennis, no tres segles, ni tres anys». És tota la història de la regió la que ha 

desaparegut. Anys després, en una sèrie d’articles escrits entre 1970 i 1975, tornarà a 

comentar aquesta ràpida i sobtada desaparició.. El món camperol que havia resistit 

14000 anys s’eclipsa definitivament (PASOLINI, escritos, passim). Aquest seguits 

d’observacions subratllen la percepció apocalíptica que tenia Pasolini i que com hem 

vist forma part de les coordenades culturals del darrer terç del segle XX. 

 
Gairebé, gairebé com a l’amo. 

Et portarien aquí dalt, 

des de la seva antiga terra, 

fruites  i animals, els seus 

fetitxes foscos, per a posar-los 
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amb l’orgull del ritu  

a les teves saletes del XIX, 

entre la nevera i el televisor, 

atrets per la teva divinitat, 

atrets per la teva divinitat, 

Tu, del Comitè d’Empresa, 

tu de la CGIL, Divinitat aliada, 

en el meravellós sol del Nord. 

A la terra de races  

diverses que els pobles 

la lluna conrea un camp que 

els has proporcionat inútilment. 

A la seva terra de dimonis 

Familiars, la lluna 

és mestra d’ànimes que 

Inútilment has modernitzat 

                                                                                                                                                                                                                      

Els versos aquí són difícils d’interpretar. El tu poètic continua sent aquest emigrant 

meridional convertit en un obrer de la Fiat o d’una empresa similar que accedeix a una 

normalització per la via de la pertinença a estructures burocràtiques com els sindicats (la 

CGIL) i per la captura que n’ha fet d’ell el consumisme (la nevera, la televisió). 

Segurament l’autor s’hi sent parcialment identificat, ja que com a Fill que també ell és 

esdevé naturalment «germà» d’aquest emigrant. Aquest obrer de Milà que prové del 

Sud tampoc no és un veritable burgès. La diferència respecte de Pasolini és que aquest 

obrer té gustos carrinclons (el saló del segle XIX). Ha deixat, ha abandonat en el sentit 

negatiu de la paraula, la seva cultura destruïda i oblidada, on només la lluna silent 

passeja les seves banyes per les terres ermes que el meridional ha «regalat». En 

desterritorialitzar-se, aquest emigrant meridional no ha s’ha apropiat del nou espai on 

viu (el Nord), sinó que, al contrari, ha perdut la seva cultura mil·lenària. El que aquí 

s’observa en «temps real» podríem dir, Pasolini ho teoritza en la dècada següent: 

 
Els subproletaris ... respectaven la cultura i no s’avergonyien de la seva ignorància. Ben al 

contrari, estaven orgullosos del seu model popular d’analfabets que no obstant coneixien el 

misteri de la realitat... Ara, en canvi, comencen a avergonyir-se de la seva ignorància. Han 

abjurat del seu model cultural... i el nou model que tracten d’imitar descarta l’analfabetisme i la 

seva tosquedat... Naturalment, quan van començar a avergonyir-se de la seva ignorància també 

van començar a menystenir la cultura (característica petitburgesa que van adquirir per 

mimetisme)... Si els subproletaris s’han aburgesat, els burgesos s’han subproletaritzat. Com la 

cultura que produeixen és de caràcter tecnològic i estrictament pragmàtic, impedeix que es 

desenvolupi el vell “home” que encara porten a dins. La conseqüència és un cert entumiment de 

les seves capacitats intel·lectuals i morals (PASOLINI, escritos, 33). 
 

Mentre en el 1962 Pasolini fa de testimoni d’aquest procés no hi ha encara espai per la 

nostàlgia. Aquesta vindrà un cop el procés estigui acabat i pràcticament oblidat. 

 
L’univers camperol (al que pertanyen les cultures subproletàries urbanes i, fins fa pocs anys, les 

de les minories obreres urbanes, que eren autèntiques minories, com a la Rússia de 1917) és un 

univers transnacional, que fins i tot no reconeix les nacions. És el que resta d’una civilització 

anterior (o d’un conjunt de civilitzacions anteriors molt semblants entre elles mateixes), i la 

classe dominant (nacionalista) modelava aquella resta segons els seus interessos i fins polítics 

(...). Aquest il·limitat món camperol prenacional i preindustrial, que va sobreviure fins fa uns 

anys, és el que enyoro (no debades passo tot el temps que puc en països del Tercer Món, on 
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encara sobreviu, tot i que el Tercer Món també està entrant en l’òrbita de l’anomenat 

Desenvolupament) (Ibid., 66). 

 

Però encara no estem en el moment que aquest Neocapitalisme caníbal devori també el 

Tercer Món. Al contrari: 

Ai, però el fill sap: la gràcia del saber és un vent capriciós. Potser ara estigui bufant des d’Àfrica 

i tu escolta el que graciosament 

el fill sap (Si no somriu 

és perquè, per a ell, l’esperança 

no va ser llum, sinó racionalitat. 

I la llum del sentiment 

d’Àfrica, que de sobte  

escombra les Calàbries, fos un signe 

sense significat, vàlid 

per a l’esdevenidor): que  

vas a deixar de lluitar pel salari i armaràs 

la mà dels Calabresos. 

 

 

El poema aquí s’enfosqueix, torçant el significat de les paraules per a construir la dicció 

profètica que el títol del poema anuncia. El poema en aquestes estrofes en forma de creu 

esdevé efectivament el signe sense significat avui però que s’activarà en 

«l’esdevenidor». Què ha de passar llavors? Racionalment diu el poeta només pot passar 

una cosa: que l’obrer immigrat de Calàbria a Milà deixarà de lluitar pel seu salari i 

esdevindrà un rebel. Anticipant uns quants anys abans el que passarà a final de la 

dècada ―quan la combinació de rebel·lió juvenil i radicalització obrera donarà lloc als 

anys de l’«estratègia de la tensió»—, culminant un procés que Pasolini anuncia en 

aquest poema segons el qual, en la insurrecció obrera i estudiantil dels primers setanta 

es produeix, en paraules de Guido Crainz «el rebuig a l’ “ètica del treball” [fet que es 

barreja amb] el rebuig de les formes tradicionals de subalternitat i a la repulsa de les 

distincions jeràrquiques i socials anacròniques» (CRAINZ, 22). Però en aquest procés, 

escriu Pasolini, hauran de ser empesos per el nou subproletariat, els nous ragazzi di vita 

que espera veure aviat l’escriptor, 

Alí dels ulls blaus,  

un dels molts fills de fills, 

arribarà des d’Algèria, en vaixells 

de vela i rem. Amb ell vindran 

milers i milers d’homes 

de cos menut i els ulls 

de gos pobre dels seus pares, 

en pasteres varades en els Regnes de la Fam. Portaran amb ells als seus nens, i el pa i els 

formatge, en els papers grocs del Dilluns de Pasqua. En les trirrems robades en els ports 

colonials, portaran a les seves àvies i els seus ases. 

Desembarcaran en Palmi o Crotona, 

milions d’ells, vestits amb parracs 

asiàtics i camises americanes. 

De seguida diran els calabresos 

com malvolent a malvolent:  

«Home, han arribat els vells germans 

amb els seus fills, el pa i el formatge.» 

Des de Crotona o Palmi pujaran 
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a Nàpols, i des d’allà a Barcelona, 

a Salònica i Marsella, 

en les ciutats de l’Hampa. 

Ànimes i àngels, rates i polls, 

amb la llavor de la Història Antiga,  

volaran davant de les wilayes. 

Ells sempre humils 

ells sempre dèbils 

ells sempre tímids 

ell sempre ínfims 

ells sempre culpables 

ells sempre  súbdits 

ells sempre petits, 

ells que mai no van voler saber, que van tenir ulls només per implorar, que van viure com 

assassins sota terra, que van viure com a bandolers en el fons del mar, que van viure com a 

bojos a mig del cel 

 

Qui són aquests «ells»? Els rebutjats per la Història: humils, dèbils, súbdits... Són una 

presència absent. La seva realitat és la de la faula, atès que estem en un moment 

«profètic»: viuen sota terra, en el fons del mar, al mig del cel. Les seves ocupacions són 

execrables, com les dels assassins ―aquí la referència pot ser els assassins d’Alamut—. 

El seu món és simple, d’extrems: àngels i rates. Pasolini condensa en aquests versos tres 

moments diferents: la desaparició progressiva del «món antic», la substitució dels valors 

tradicionals que el considerava «humans» per uns altres «petitburgesos», que s’estenien 

per les classes mitjanes i baixes, uns valors que es resumien en les 3 M: «macchina, 

moglie, mestiere» tal com descrivia els valors que defensaven els joves dels anys 

seixanta un llibre publicat en el mateix moment de l’elaboració del poema; en tercer lloc 

l’esperança de Pasolini que en el tercer món encara puguin aparèixer valors 

revolucionaris que aturin el triomf del neocapitalisme uniformitzador. Però en Àsia i 

Àfrica en aquells anys s’aixeca la bandera de la revolució, una revolució panafricana, 

panasiàtica, el més semblant a la revolució internacional que defensà Trotski
23

.  

A la novetat que representava aquest canvi geopolític coincidia en la cultura occidental 

amb un gir radical cap el jo, cap el personal com a centre de la interacció col·lectiva i 

individual, en definitiva cap ala colonització total de l’espai social per una idea sovint 

alienada de  subjectivitat. Es trobaven, doncs, dos moviments tectònics de força 

inusitada que convergien en la construcció de l’imaginari i dels patrons culturals 

europeus occidentals. El canvi que s’operava en la “política del singular” no era un 

canvi senzill d’efectuar. Per alguns autors es va tractar d’un trencament amb els models 

culturals i amb les autorepresentacions occidentals amb què Europa havia treballat 

durant cinc segles. La mort de l’humanisme prescrita per l’estructuralisme en el seu 

combat devastador amb l’existencialisme, deixava a tota una generació que no havia 

viscut la guerra, per la qual la memòria de la Resistència era més un mite que un vector 

polític, orfe de models i valors. Les col·lisions i els conflictes culturals que es duran a 

terme en la dècada dels 60 en el món occidental poden ser vistos també com un tornant  

apocalíptic. Pasolini així ho va interpretar. Les dimensions dels canvis van ser 

descomunals: «allò que realment va transformar el món occidental» —ha escrit 

Hobsbawm― «és la revolució cultural dels anys 60» (HOBSBAWM, Interesting, 250). 
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 GUIDO CRAINZ,  op.cit. pàg 22. També prenc d’aquest llibre la referencia a les 3 M, que a la seva 

vegada la treu de l’obra de U. ALFASSIO GRIMALDI i I. BERTONI, I giovani degli anni sessanta, Bari, 1964. 

la cita  a Crainz en la página 197. 
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S’obria un període a la vegada d’incertesa i d’esperança. I totes dues de seguida podien 

derivar —com així ho van fer per una part important de la joventut radical dels 

setanta― en desesperació. 

Davant la incertesa, aquesta joventut que volia canviar el seu món va buscar models 

fora de la seva pròpia cultura. Aquesta és una dada fonamental d’aquells anys, i central 

per entendre l’obra de Pasolini durant aquesta dècada, especialment el seu cinema. Una 

part dels marxistes romàntics veien en els mons no occidentals, i en les societats no 

industrialitzades una “reserva” d’humanitat que el món occidental capitalista havia 

sacrificat. “Sacrifici” és un concepte fonamental en el vocabulari de Pasolini i d’una 

gran part del pensament radical d’aquells anys. Europa havia —o estava en vies de fer-

ho― sacrificat els seus models tradicionals de vida, de cultura, de cosmogonia podríem 

dir.  

La contracultura, que potser va ser un dels moviments més representatius d’aquests 

canvis de patrons ideològics, rebutjava la idea d’una orientació temporal cap el futur del 

món en què vivien. L’afirmació hedonista de l’única realitat del present —sense passat, 

sense futur, aquells joves dels anys 60 descobrien edènicament, ingènuament, només el 

seu avui― fàcilment podia donar pas, com ha dit, Arthur P. Mendel a «l’assumpció que 

no havia futur de cap classe» (MENDEL, 251). 

De manera molt significativa, Pasolini percep agudament aquest conflicte, i intentarà, 

canviant de medi, de llenguatge i també en certa manera de missatge, oferir uns models 

que volen ser nous recuperant, però formulacions antigues. Ja hem vist que Pasolini es 

definia com una «força del passat». Pasolini expressava la perplexitat pels canvis a què  

assistien —i que protagonitzaven― amb aquesta mirada que es girava cap el passat. A 

més allà estava el Tercer Món on poder observar aquest passat, aquestes tradicions que 

s’estaven perdent inexorablement a Europa, un Tercer Món que, com l’Ali del poema, 

duu la llavor de «la Història Antiga». 

Però el que està passant a Europa en aquests anys no és un cicle encapsulat en un 

període temporal breu. Al contrari, les descolonitzacions ofereixen, per aquells que ho 

volien veure, un episodi més d’una llarga decadència europea, que encara avui no ha 

acabat. Mentre que Pasolini, als anys 60, encara volia regenerar Europa, els no europeus 

se’n volien allunyar. Així ho diu Frantz Fanon: «Europa ha adquirit tal velocitat, local i 

desordenada que va cap a un abisme del qual val més allunyar-se». Cito no pas 

directament del text del llibre d’on procedeixen aquestes pàgines, sinó de l’important 

pròleg que en féu Jean-Paul Sartre a l’edició francesa de Els condemnats de la terra, un 

dels llibres més influents en els processos de descolonització d’aquella època, i una de 

les bíblies de tots els moviments independentistes dels nacionalismes etnolingüístics 

europeus. 

Per a Sartre, la lectura de Els condemnats de la terra —un llibre que, recorda, no està 

escrit per als europeus― és essencial per a Europa perquè  aquesta «està en perill de 

mort». I els colonitzats, «les nostres víctimes» diu Sartre en 1961, «ens coneixen per les 

seves ferides i per les seves cadenes: això fa irrefutable el seu testimoni». Ara bé, Sartre 

va més enllà en la seva defensa de les tesis de Fanon, les quals a mesura que les exposa 

en el seu pròleg les comenta i amplifica per a un públic europeu. Per a ell, la defensa de 

la violència com a mecanisme polític no pot, no ha de ser rebutjat. És l’únic recurs que 

queda contra la «hipocresia liberal», i recorda que la violència, seguint Engels, és la 

partera de la Història. «Els nostres soldats, en ultramar,» diu Sartre «rebutgen 

l’universalisme metropolità, apliquen al gènere humà el numerus clausus...: plantegen 
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[que] el colonitzat no és el semblant de l’home». Sartre no cita Antelme,  però la veu de 

l’ex-deportat és clarament audible en aquesta observació.  És el resultat de la violència 

colonial que no només sotmet els colons sinó que busca deshumanitzar-los. En Pasolini 

són aquests «dèbils», «súbdits» que enumera el fragment del poema que acabem de 

comentar. Aquesta deshumanització els porta a la bogeria homicida. Però es tracta d’un 

símptoma, perquè Fanon demostra que «aquesta violència irreprimible [dels colonitzats] 

... no és una absurda tempesta, ni la resurrecció dels instints salvatges, ni tan sols un 

efecte del ressentiment: és l’home mateix  reintegrant-se». Fill de la violència, l’home 

colonitzat que lluita per la seva «reintegració» en l’humà, s’ha fet home a expenses 

nostra, com nosaltres ho hem estat —diu Sartre llegint Fanon― a expenses seves. Ara 

bé, ell serà «un home de millor qualitat». Aquest home de millor qualitat el trobarem 

nomenat en el poema “Profecia” de Pasolini: és Alí el dels ulls blaus. Potser d’això van 

parlar Pasolini i Sartre el 1962. 

Però encara no hem deixat Sartre, perquè el seu prefaci no és només una defensa de les 

tesis de Fanon, sinó també un al·legat en favor de la «descolonització» de nosaltres, els 

europeus. Però nosaltres no som els agents d’aquesta descolonització, sinó l’objecte. 

Aquesta inversió perspicaç de Sartre em sembla fonamental per a situar-la com a 

escenari conceptual on també opera Pasolini. Sartre ens diu que els processos 

independentistes en les colònies «estan extirpant en una sagnant operació el colon que 

viu en cadascú de nosaltres». Malgrat el to una mica sardònic de Sartre, no és 

impossible notar-hi un temor. De manera elusiva el deixa veure. Allò que la 

descolonització ha deixat al descobert no és només el final d’Europa, el perill en què 

aquestes troba. És pitjor. Es tracta d’un «espectacle inesperat: el striptease del nostre 

humanisme:... que no era sinó una ideologia mentidera».  

Aquí rau el gran perill. L’edifici moral, intel·lectual, jurídic sobre el qual Europa es 

construeix lentament almenys des del segle XII resulta que és un escenari, un decorat, 

pitjor encara, un enganya-ull fet expressament de falsedats i racisme. L’humanisme és 

per a nosaltres, no per als altres. Més encara, l’humanisme és per alguns de nosaltres: un 

club privat. En paraules de Sartre, s’ha confós «el gènere amb l’elit». Aquesta escletxa 

oberta per Sartre en la seva crítica a Europa com a imaginari, com a projecte de la 

Humanitat, serà aprofitada per Pasolini per a investigar en la contradicció observada per 

Sartre. Però per arribar a aquesta exploració, que es desenvolupa sobretot a Porcile, 

Medea i Salò, Pasolini haurà de treballar durament la desconstrucció de la seva 

formació en l’ humanisme. Ho veurem més endavant. Quedi aquí simplement anotat que 

per aquesta porta que Sartre obre —i que l’estructuralisme teoritzarà― Pasolini entrarà 

a un camp marcat precisament per la violència, la desesperació i per la descripció de 

l’autodestrucció d’aquest humanisme. 

Certament, allò sobre el que està reflexionant Sartre, és el retorn del reprimit en forma 

de projecció. Sartre veu la violència colonial i la destrucció dels ideals humanistes en la 

colonització, però en el seu pròleg hi ha una absència que crida l’atenció perquè 

precisament Sartre n’havia estat dels primers en tractar allò que en el text de 1961 hi és 

com una ombra. Si en la part final del seu pròleg, quan llença als seus compatriotes la 

terrible frase «N’hi ha prou actualment que dos francesos es trobin perquè entre ells hi 

hagi un cadàver», organitza una eloqüent requisitòria contra la complicitat dels 

francesos en les tortures practicades en nom seu a Algèria
24
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Comparem la descripció que fa Sartre del llenguatge de Fanon amb el llenguatge de 

Pasolini el mateix any 1961 que es publicava el llibre de Fanon, quan, tornant d’un 

viatge a la Índia amb Alberto Moravia escriu les seves observacions. Hi trobem la 

fascinació d’un turista observador i sensible. Les primeres impressions ja li ofereixen 

«una revelació, una conversió de vida». Els tòpics flueixen a gran velocitat: 

La religió mahometana brinda al seu rostre dolç i esmolat un cert aire de tímida absència, 

mentre que l’altre, Sardar, és tot dolçor i devoció: hindú fins la medul·la. 

Hi ha també l’estranyament cultural. Diu, per exemple, «podria semblar absurd, però 

per primera vegada vaig tenir la sensació que el catolicisme no coincideix amb el món». 

Però també les analogies. Davant d’un ritual en una festa tradicional a què assisteix 

recorda gestos i actitud similars del Friül. La compassió: 

A l’Índia la vida sembla insuportable: no se sap cóm és possible resistir menjant un grapat 

d’arròs brut, bevent aigua immunda, sota l’amenaça del còlera, del tifus, de la verola... Al matí, 

cada despertar ha de ser un malson. Això no obstant, els indis s’aixequen amb el sol, resignats, i 

resignats comencen a afanyar-se en alguna cos: és un girar en el buit al llarg del dia sencer, una 

mica com es pot veure a Nàpols, però aquí amb resultats incomparablement més mísers. Veritat 

és que els indis no estan mai alegres, somriuen tot sovint, és cert, però es tracta de somriures de 

dolçor, no d’alegria. 

La seva informació prèvia és negligent. Qui sap on va de debò és Moravia: «No sé bé 

què pot ser la religió hindú: llegiu els articles del meu meravellós company de viatge, 

Moravia, que se ha documentat a la perfecció». Visita a Sor Teresa abans que fos la 

cèlebre monja model de solidaritat i compromís amb els més desfavorits. La compara a 

una Santa Anna de Miquel Àngel on en els seus trets està gravada la veritable bondat, i 

a la criada de Proust, Françoise: una bondat pràctica i tranquil·la. Per suposat, la 

mateixa atracció cap els “ragazzi” que troba aquí i allà en els carrers de les ciutats que 

visita. 

És una mirada característica de l’orientalisme tal com ho ha definit Edward Said. Per a 

Pasolini, «a un país com l’Índia, intel·lectualment és fàcil posseir-lo». En un viatge de 

pocs dies, el nostre autor ha pogut assumir un país que comptava llavors 400 milions 

d’habitants. A la darrera part del llibre el costumisme ha donat pas a una sociologia 

sumària del problema de les castes, del paper de Nehru, de l’empenta renovada dels 

joves indis que han rebut una formació. L’odore dell’India mostra l’aproximació de 

Pasolini al món no europeu. Hi opera una constant analogia amb els ragazzi italians que 

ha conegut, amb els barris on s’hi ha relacionat. Es tracta d’una aproximació 

sentimental, feta de prejudicis encara que no de maldat. Però en realitat és una visió 

colonial,  que crea un en paraules de Said, «un Orient orientalitzat». I en què consisteix 

aquesta visió de l’Orient orientalitzat? Said el descriu en paraules d’Abdel Malek: 

[Es] considera a Orient i als orientals com a un “objecte” d’estudi marcat amb el segell d’allò 

Altre —com tot el que és diferent, bé sigui “subjecte” o “objecte”― però amb una condició 

d’allò Altre constitutiu i de naturalesa  essencialista..., aquest objecte d’estudi serà, com és de 

costum, passiu, no participant ..., no sobirà pel que fa a ell mateix: l’únic Orient o oriental o 

“subjecte” que podria ser admès [per l’orientalisme] és l’ésser alienat filosòficament, és a dir, 

altre que no fos  ell mateix en relació a ell mateix, posseït, comprès, definit —i representat― 

per altres  (SAID, 97).  

Certament aquesta és l’actitud de Pasolini el 1961 respecte de l’Índia, però sembla 

pertinent demanar-se si aquesta no havia estat també l’actitud seva respecte els 
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camperols friülesos i els nois dels barris de xabola de Roma. Ninetto Davoli, Sergio i 

Franco Citti, els tres “ragazzi” que van tenir la possibilitat de poder —especialment els 

dos darrers— construir una veu autònoma i singular, com la van construir en relació al 

seu mentor? Aquesta és una qüestió que haurem de deixar aparcada. En tot cas, allò que 

caldria retenir d’aquesta reflexió és que després del contacte amb Sartre, algunes de les 

visions orientalistes de Pasolini quedarien relativament difuminades, però no 

abandonades mai del tot
25

. 

Certa crítica ha interpretat l’interès de Pasolini pel Tercer Món en clau afectiva i 

psicoanalítica sense marcar prou clarament la línia de distorsió que duu a terme el nostre 

autor sobre aquestes societats. Aquest és un tema que analitzaré al proper capítol, però 

m’interessa citar ara una observació que fa al respecte Luca Caminati: 

L’Orient representava fins i tot el paradís eròtic d’una nova llibertat sexual, de la mateixa 

manera que serà psicològicament el lloc edènic de la infantesa. El Tercer Món porta Pasolini 

cap enrere en el temps, a la ingenuïtat i innocència de les borgate romanes  dels anys 

cinquanta... a la profunditat del món presimbòlic i preedipic de la infantesa, de la proximitat cap 

el matern (CAMINATI, 16). 

Caminati, que ha examinat amb atenció com Pasolini tematitza Orient, argumenta que 

aquest comparteix objectius amb els practicants del que s’anomena l’etnografia 

experimental. Segons Catherine Russell, l’etnografia experimental és «una incursió 

metodològica de l’estètica en la representació cultural, una col·lisió de la teoria social 

amb l’experimentació formal» (Ibid., 53). Segons Caminati, els appunti  que en la 

dècada dels seixanta i al principi dels setanta sobre Àfrica, Índia i, abans a Palestina, 

formarien un corpus que podria ser inclòs en un de  més general on trobaríem les obres 

pioners de Jean Roux, entre d’altres. Gràcies a aquesta «incursió estètica» les obres de 

Pasolini comentades superarien el perill d’esdevenir un «poema romàntic en honor de 

l’irracional i del primitiu gràcies a  un fort impuls metalingüístic [que crea] al contrari 

un cinema intensament racional i intel·lectual». D’aquesta manera, continua 

argumentant Caminati, Pasolini esdevindria un cineasta lacanià —fins i tot un lector de  

Žižek, avant la lettre― ja que incorporaria al seu cinema, no només el món en «la seva 

continuïtat... [sinó] mostrant també la realitat Real (en el sentit lacanià) de l’inconscient 

i del reprimit» (Ibid., 22-23).  

Les aportacions que des de diferents camps de la teoria crítica es fa a les complexes 

ressonàncies de l’obra de Pasolini evidentment l’enriqueixen, però poden amagar 

aspectes contextuals de la seva obra  que entren en confrontació  amb les construccions 

teòriques i amb les pràctiques concretes del seu temps i amb les que dialogava i discutia 

Pasolini. Per aquesta raó, crec necessari tornar a la contraposició entre la creació 

pasoliniana d’una representació poètica del Tercer Món —que no vol deixar de ser en 

cap cas també política― i el discurs anticolonial tal com intel·lectuals com Sartre el 

plantegen.   

A “Profecia” Pasolini recombina el tòpic orientalista per a activar-lo com a un vector 

utòpic. Són aquests «dèbils», aquests soterrats, enfonsats, perduts en el cel, els que, 

emergint-ne destruiran el món corromput ―en el poema com veurem representat per 

Roma—, el ressacralitzaran ―això és, el tornaran a dotar de sentit— i difondran per 
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arreu la llavor de la «història antiga», és a dir del món preindustrial, anterior al triomf 

universal del capitalisme. És, com hem vist, el que expressa, la darrera creu del poema. 

ells que es van fabricar 
lleis fora de la llei, 

ells que es van adaptar 
a un món sota el món, 

ells que van creure 
en un Deu serf de Deu, 

ells que cantaren 
les massacres dels reis, 

que ballaren 
les guerres burgeses, 

que pregaren a les lluites obreres... 
... abandonant l’honestedat 
de les religions camperoles, 

oblidant l’honor 
dels baixos fons 
traint el candor 

dels pobles bàrbars, 
i rere d’ells, Alí 

dels ulls blaus ―sorgiran de sota terra per al saqueig— pujaran del fons del mar per a 
l’assassinat ―baixaran del més alt del cel per al robatori— i per ensenyar als camarades  obrers 
l’alegria de la vida — 

per a ensenyar als burgesos 
l’alegria de la llibertat— 

per a ensenyar als cristians 
l’alegria de la mort 
―destruiran Roma 

i sobre les seves ruïnes 
deposaran la llavor 

de la Història Antiga. 
Llavors amb el papa i els sagraments 

pujaran com a gitanos 
cap el Nord i l’Oest 

amb les banderes roges 
de Trotski al vent... 

 

He començat el comentari del poema des del seu final.  El 1962, data de la confecció del 

poema, l’autor hi expressa una convicció utòpica: vindran els bàrbars, derrocaran la 

Roma caduca i renovaran amb la seva «història antiga» el sentit del món. Seria una 

restauració de la interpretació sacralitzada del món característica de les societats 

pageses. A aquest anhel l’he definit com la teologia política de l’autor. 

 

Com hem vist, el 1969 el poeta reflexiona sobre aquest desig d’un canvi revolucionari 

que aturés el progrés deshumanitzador. Sosté que el desig era oportú i just, però 

«l’enemic no ha parat de vèncer»: 

Jo sé que [els pagesos del Tercer Món] esperen ser rescatats per «qualsevol altre»: en un 

profund sopor (...) els pagesos colorats (sic) esperen un nou futur que els transformarà de 

pagesos prehistòrics a pagesos històrics, en primer lloc, i després, de camperols històrics en 

petits burgesos. Heus ací la gris, decebedora, lenta realitat. (PASOLINI, saggi, 1645) 

No hi ha restauració de la concepció sagrada del món. La teologia política de Pasolini 

ha fracassat. En els propers anys l’obra del poeta mostra el duríssim debat que viu entre 

la vitalitat, l’amor per la vida i per la realitat i la conseqüència lògica del fracàs de la 

seva utopia. Però no convé avançar-se en el temps: encara estem al 1962. En aquest 

anys Pasolini inicia una nova aventura expressiva i artística que utilitzarà el cinema com 
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a llenguatge, més precisament, el llenguatge del cinema —pensa Pasolini― és el que 

pot captar millor la realitat.  

En aquests anys, més que no pas crear noves realitats culturals, el nostre autor es 

converteix en un fi observador del seu temps i dóna forma als moviments que hi detecta 

i que encara no han acabat de perfilar-se. I ho fa produint una imatge del passat que 

degudament afilada és una crítica del present. Aquesta “producció” és de fet un pastitx. 

És un macramé de citacions, de parles, de gestos, de cossos, que el cineasta en què es 

transmutarà en aquests anys muntarà com els artesans ceramistes muntaven els mosaics 

bizantins. El cinema de Pasolini, més que no pas les poesia o la novel·la, esdevé un 

territori autònom, artístic, ficcional on només allí  «la realitat pot ser veritablement 

posseïda, això és dintre d’una forma i d’una estructura», i d’aquesta manera actuar sobre 

ella, transformant-la. Sam Rohdie, de qui he pres la citació, ha argumentat que el 

cinema de Pasolini busca —i aconsegueix― trencar «amb la representació, i així també, 

amb la història». Diu: «l’antinaturalisme de Pasolini produeix ... una “veritat-falsa”. El 

simulacre, la semblança analògica, eren el seu camí per restaurar la realitat en l’art». Es 

tracta fonamentalment d’una estratègia lingüística. L’impuls artístic de Pasolini —diu 

Rohdie― «no era representatiu (per a reproduir  la realitat), sinó citacional (per a 

reproduir un llenguatge)»: 

Pasolini ha estat celebrat (com a romàntic) i criticat (com a reaccionari) pels seus arcaismes. 

Aquestes visions, no obstant, són essencialment visions de substàncies, com si Pasolini estigués 

recomanant el canibalisme ... com una alternativa edènica al món modern. L’arcaisme de 

Pasolini és bàsicament lingüístic/estilístic. Els seus caníbals i els seus pinxos són formes, no 

substàncies; les utilitzà per pensar i escriure amb elles. Va introduir en un estructurat llenguatge 

contemporani “paraules” arcaiques d’un altre, passat, llenguatge.  

Aquest llenguatge pasolinià que opera amb aquests arcaismes ha estat creat per anar 

endavant. Perquè Pasolini no oposa «el vell al nou, sinó més aviat oposa el 

contemporani amb el nou». Això que és nou i al que ell dóna forma  és «el préstec i la 

invenció de llenguatges mítics». Pasolini, segons Rohdie, era, en el sentit estètic i 

literari, un “modern”: algú que «utilitzava el llenguatge d’una nova manera per desafiar 

les concepcions al voltant de les quals aquest semblava repetidament girar». D’aquesta 

manera, prossegueix Rohdie, «capgira les formes de representació en altres de 

poètiques», aconseguint no pas retornar el passat, que ja s’ha anat per no tornar mai 

més, sinó «reviure un sentit de sagrat». L’ús doncs de la profecia com a recurs polític i 

artístic és del tot coherent amb aquest objectiu que comenta Rohdie. En aquest reviure 

el sentit del sagrat, convertint aquest reviure en una transgressió, podem resumir el 

sentit de la teologia política de Pasolini (ROHDIE, 8-9). 
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3. MITE, ANTROPOLOGIA, ETNOGRAFIA: GRÈCIA 
ARCAICA COM A LABORATORI PER SORTIR DE LA NOVA 
PREHISTÒRIA. 
 

3.1 La crisi dels anys seixanta. 
 

La dècada dels seixanta a Occident transcorre entre l’esperança i l’angoixa. S’inicia amb la 

Revolució Cubana de 1959 (en aquells moments pràcticament una colònia dels Estats Units) i 

es clou amb l’aparició de grups d’extrema esquerra i d’extrema dreta que reactivaran velles 

pràctiques violentes dels grupuscles anarquistes del segle XIX i començaments del segle XX. 

La violència terrorista que, gairebé de manera epidèmica, s’escampa per Europa occidental i 

en menor grau pels Estats Units s’ha explicat com el «resultat de l’intens i durador cicle de 

protesta social que va tenir lloc a molts dels països més desenvolupats» (GONZÁLEZ CALLEJA, 

176). 

 

La guerra freda, que assoleix amb la crisi dels míssils de Cuba el 1962 el seu moment més 

àlgid, continua sent el guió que es desenvolupa a la història d’aquells anys. Un guió que 

trontolla amb l’acceleració en aquesta dècada dels processos de descolonització que té en la 

guerra d’Algèria (1954-1962) i en la de Vietnam (1955-1975) dos dels episodis més influents 

en l’època que ens ocupa. La guerra de propaganda entre defensors del model soviètic i els 

del model nord-americà va fer d’Itàlia un camp de batalla especialment actiu gràcies a 

l’activitat anticomunista desenvolupada pel Vaticà (JUDT, Postwar, 234). Des de les guerres 

d’emancipació nacional afroasiàtiques, a les lluites pels drets civils als estats Units, passant 

per les consecutives revoltes estudiantils i dels joves obrers dels Estats units i d’Europa, un 

clima d’ansietat i frustració s’expressa per molts llocs del planeta. Pensar en els anys seixanta 

com anys de frustració sembla avui en dia una consideració fora de lloc. La mateixa 

mitologia que alguns dels moviments d’aquesta època han creat emmascara sovint el 

reguitzell d’assassinats, atemptats i violència que van experimentar especialment les societats 

occidentals. Molts d’ aquests conflictes s’arrelen ―en opinió de Josep Fontana— «en una 

sensació global de frustració , tant a Orient com a Occident». 

 

La segona guerra mundial ―continua Fontana— s’havia fet en nom de la democràcia, 

l’alliberament dels pobles i les millores socials lligades a l’estat del benestar. Però després de 

vint anys el panorama era lluny de respondre a les expectatives de les noves generacions, que 

veien davant seu  tota una sèrie de motius de frustració... [A] Europa occidental s’estenia la 

insatisfacció per l’escassa entitat de les conquestes socials assolides, i  l’evidència que el 

sistema que s’havia instal·lat en alguns països després de la guerra ... no estava fet per dur a 

terme les velles promeses de transformació, sinó per frenar les accions que pretenguessin anar 

més enllà del que s’havia concedit inicialment. (FONTANA, Imperio, 173-4). 

 

En aquest context de conflicte cultural, social, generacional i polític es produiran a Europa 

l’eclosió definitiva dels grans canvis econòmics que introdueixen una nova fase del 

desenvolupament del capitalisme. El desenvolupament tecnològic espectacular d’aquesta 

dècada ―que culmina en l’arribada de l’home a la Lluna— multiplica, com hem vist en el 

capítol anterior, noves formes d’organització tècnica del treball que cerquen augmentar la 

productivitat els beneficis de les quals no arriba prou ràpidament i de manera clara als 
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treballadors. Els seixanta més que una dècada racionalista apareix a ulls d’uns quants 

pensadors, com per exemple Günther Anders, com un moment marcat per l’irracionalisme, 

estimulat com he dit per les transformacions socioeconòmiques. Per dir-ho amb les paraules 

contemporànies del mateix Anders una gran part de la població europea podia afirmar que 

«nosaltres no sabem que no sabem què fem quan treballem» (ANDERS, Uomo, 372). És una 

fórmula feliç per explicar què és l’alienació. Per Anders aquesta alienació és a al base de 

l’irracionalisme que predominava segons ell als anys seixanta, època de què data el text que 

he citat. 

 

Clima de tensió, de fractura social, d’intensíssim canvi social i econòmic, en aquest moment 

que tots aquests processos anuncien la desaparició definitiva dels models culturals 

occidentals preindustrials  que quedaven als països europeus, apareixen dues respostes 

culturals que tot i ser contraposades trobaran en Pasolini un lector atent i, en una d’elles, un 

dels actors de la seva materialització. És un clima marcat d’alguna manera per la dicotomia 

entre Rousseau i Hobbes. D’una banda, a rebuf dels processos de descolonització i de 

l’emergència del Tercer Món des dels departaments universitaris d’antropologia s’oferiren 

noves ―i optimistes— explicacions del funcionament i del sentit cultural de les dites 

societats primitives. Sota la influència dels nous corrents del marxisme derivats de la lectura 

de Herbert Marcuse i Karl Polanyi, i dels nous moviments contraculturals, la qüestió del “bon 

salvatge” i de la naturalesa de les comunitats tribals entra a l’agenda intel·lectual de la 

dècada. Aquest és  el côté chez Rousseau. Del côté chez Hobbes un grup de joves filòlegs 

hel·lenistes, alguns d’ells catòlics influïts per la crítica al psicoanàlisi d’un Levi-Strauss, 

comencen a replantejar el tema de la funció sociocultural dels  mites i del sagrat com a 

mecanismes de control i repressió de la violència fundadora de les societats, del vell parricidi 

que Freud posava com a pedra (oculta) de la creació de l’Estat. En paraules d’un d’ells,     

 
després d’haver escapat del sagrat més àmpliament que les altres societats, fins al punt d’ ”oblidar” la 

violència fundadora, de perdre-la completament de vista, ens disposem a trobar-la; la violència 

essencial torna a nosaltres de manera espectacular, no només en el pla de la història  sinó en el pla del 

saber. Aquest és el motiu que aquesta crisi [sacrificial] ens convidi, per primera vegada, a violar el 

tabú que ni Heràclit ni Eurípides ... han violat, a deixar per complet de manifest, sota una llum 

perfectament racional, el paper de la violència en les societats humanes (GIRARD, Violencia, 334). 

 

Aquesta «llum perfectament racional» també la voldrà projectar el nostre autor sobre el sagrat 

i els mites grecs amb la voluntat de dur a terme, com artista, una creació que mostrés com 

sense una visió del sagrat i sense la força metafòrica dels mites la societat italiana dels anys 

seixanta estava inerme i exposada a ser sotmesa a poderoses forces impersonals que 

l’acabarien transformant fins a fer-la irrecognoscible. Si en la lectura de “Profecia” hi 

detectàvem la formulació d’una teologia política pasoliniana, amb el comentari d’Edipo re, 

Medea, Appunti per una Orestiade Africane  espero poder mostrar-la convergència de les 

idees del seu director amb els processos descrits més amunt.  

 

Aquesta incursió en els mites grecs del cineasta obeeix també a una altra raó, propera a 

l’anterior: des del punt de vista que vull argumentar en aquest capítol, penso que  Pasolini es 

proposa remuntar fins l’origen de la separació entre mite i raó per a intentar incrustar en la 

tradició humanista a la qual pertany allò d’irracional, de passional, de vitalitat incontrolable 

que el racionalisme burgès —això és: el positivisme i el laïcisme— hereu de la Il·lustració  

havia desterrat de la cosmovisió hegemònica del món contemporani. Treballar sobre aquests 
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mites li va permetre d’entrar al laboratori intel·lectual on s’havia forjat el pensament 

humanista i treballant des d’ell refer una versió d’aquests mites que incorporés al pensament 

contemporani una reflexió on s’advertia del perill de separar la raó de la seva ombra que és la 

irracionalitat.  

 

És necessari precisar. Allò que Pasolini impugna dels valors de la Il·lustració és la lectura 

burgesa, petit burgesa per utilitzar el seu vocabulari, que ha reduït aquests valors al 

positivisme i a un laïcisme homogeneïtzador. Reclamant-se  hereu d’un esperit arcaic, en un 

llarg article de 1965, reivindica «una civilització humana selvàtica» (PASOLINI, Saggi, 829). 

Retrobar aquesta naturalesa selvàtica de la humanitat arcaica justifica el viatge que fa 

Pasolini als mites clàssics grecs, per, des de allí, restituir a la raó il·lustrada el que el caràcter 

destructor de la lògica mercantil burgesa ha reduït a positivisme. 

Com hem vist, a finals de la dècada dels 50, Pasolini experimenta una crisi personal, que 

ateny també les seves posicions polítiques i morals.  Pasolini reconeix posteriorment aquesta 

crisi, però subratlla que coincideix amb una crisi més general de la cultura i la política 

italiana. En què consisteix, en l’aspecte polític i d’intel·lectual compromès, aquest 

malestar
61

? En dos aspectes. Per una banda, les esperances nascudes d’una reconstrucció ètica 

de la societat italiana a partir dels pressupòsits dels ideals nascuts de la resistència al feixisme 

s’han revelat  vanes. D’altra, la constatació que el marxisme com a ideologia política, i  els 

partits comunistes europeus –inclòs el PCI- estan “buits”. Cap esperança revolucionària pot 

sortir d’ells. De la invasió per part de la URSS d’Hongria (novembre 1956), que posa fi a 

l’experiència d’un socialisme diferent, a l’esclafament de la «Primavera de Praga» (1968), els 

fets històrics donen la raó a Pasolini i en general a molts dels intel·lectuals que etiqueto sota 

la categoria de «marxistes romàntics».  Tot i així, els primers anys seixanta semblen 

presentar-li una alternativa. La «new left» americana, que s’organitza en la defensa dels drets 

civils dels afroamericans, la lluita contra la guerra de Vietnam i la defensa de la democràcia 

radical  de la dècada dels seixanta, primer a través de mitjans pacífics, i després no, els veu  

com una veritable innovació en la pràctica política de l’esquerra europea. El poeta  pensa, 

també, que perquè aquesta «new left» sigui eficaç li cal incorporar una reflexió «marxista» 

per evitar caure en la ingenuïtat
62

. La crisi no només és personal, sinó que afecta a tota una 

generació que va lluitar de jove contra el feixisme, que va militar en els partits comunistes 

europeus, o n’era un «company de viatge», que va assistir amb una mescla d’estupefacció i 

d’esperança a les denúncies de Khrusxov sobre els crims de l’estalinisme (febrer de 1956) –

denúncia que semblava obrir un camí de refundació ètica i política del comunisme- i que va 

ser violentament despertada del seu somni que el comunisme era una via de progrés amb la ja 

citada invasió d’Hongria
63

.  
 

Entre 1964 i 1967, Pasolini intentarà donar una resposta positiva a aquesta crisi: una resposta 

expressada en termes de racionalitat “apassionada” i d’esperança. Són els anys en què filma Il 
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Vangelo secondo Matteo (1964), on Jesucrist apareix com un líder revolucionari. I Uccelacci 

e uccellini (1966), que marca l’inici de l’abandó de la seva confiança en la ideologia marxista 

com a forma de conscienciació de les classes populars, i en la racionalitat il·lustrada 

deformada per la lectura burgesa com a forma de transformació del món. Però a partir 

d’aquest darrer film, l’obra de Pasolini comença a explorar a fons aspectes que ja hi eren 

presents  en la seva producció novel·lística, però que allà  encara no havien pres un caràcter 

explicatiu: la irracionalitat, la sexualitat, la violència. I ho fa buscant en aquests aspectes una 

comprensió alternativa de l’ésser humà a aquella fornida per la lectura burgesa de les idees de 

la Il·lustració. La psicoanàlisi, l’antropologia i l’etnografia passaran a ser ara les eines que 

utilitza Pasolini per bastir la seva obra; el marxisme no l’abandona, però l’utilitza d’una 

forma absolutament personal, allunyat de qualsevol escola i dogmatisme. En aquesta cruïlla 

cultural, social i personal, en el zenit del triomf de la contracultura, Pasolini, que té 45 anys, 

realitza un film  on interroga, mitjançant el recurs a la mitologia clàssica, les arrels de la 

modernitat del tardocapitalisme: Edipo re. Per a fer-ho posa sota la lupa de l’anàlisi un 

producte de la transició cap a aquest model: ell mateix. 

 

Però, com s’actualitzava als anys seixanta del segle passat un mite? Com es pot inserir dins 

de la societat positivista del neocapitalisme el llenguatge dels mites?  El 1957, Roland 

Barthes publica un llibre que exercirà certa influència en la història cultural dels següents 

anys. És tracta de Mythologies i en part respon a les preguntes anteriors.  El llibre té dues 

parts, a la primera, Barthes constata que el positivisme burgès no està renyit amb cert tipus de 

mites, ben al contrari: en fabrica molts. L’autor en fa  una lectura crítica de les noves formes 

de mitologització a la societat de masses mitjançant uns exemples trets d’elements de cultura 

popular (el Tour, Greta Garbo, un nou model de cotxe de Citroën), al costat d’altres 

reflexions més centrades en els discursos polítics de la França dels anys 50 (els articles sobre 

el poujadisme per exemple). En general, però, l’objectiu de tots ells es desmuntar feroçment 

els valors de la petita burgesia  francesa que representava una certa idea gaullista de la 

France.  A la segona part, Barthes elabora una reflexió més acadèmica sobre la naturalesa del 

mite modern. La influència de Barthes sobre Pasolini va ser gran. La lectura dels assaigs 

d’aquest últim sobre política i art revelen tant l’admiració del cineasta pel teòric com la 

dependència d’algunes idees del primer sobre les del segon. No he pogut documentar que 

Pasolini llegís Mythologies però no seria estrany ja que a les preguntes sobre les seves 

influències reconeix tot sovint haver-lo llegit molt (PASOLINI, Saggi, passim). 

 

Analitzant el mite, Barthes defensa que aquest és una parla, però és una parla «escollida per 

la història» perquè els mites no procedeixen «de la naturalesa de les coses». En el món 

contemporani, diu Barthes, molts mitjans poden servir de suport a la «parla mítica». Per a 

Barthes, allò que caracteritza el mite com a sistema semiològic es troba en el fet que en 

realitat aquest conté dos sistemes semiològics desencaixat l’un respecte de l’altre: 

 
Un sistema lingüístic, la llengua (o els modes de representació que li són assimilats), que anomenaré 

llenguatge objecte, perquè és el llenguatge que el mite pren per a construir el seu propi sistema; i el 

mite mateix, que anomenaré metallenguatge perquè és una segona llengua en la qual es parla de la 

primera (BARTHES, 206).    

 

Per Barthes, el mite és un llenguatge despolititzat, un llenguatge que agrada a la dreta, doncs. 

Però, paradoxalment, hi ha també mites d’esquerra. Barthes salva l’aparent contradicció 

reconeixent que efectivament hi ha mites d’esquerra perquè 
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l’esquerra no és revolució. El mite d’esquerres sorgeix precisament en el moment que la revolució es 

transforma en “esquerra”, és a dir, que accepta  encobrir-se,  velar el seu nom,  produir un 

metallenguatge innocent i deformar-se en “naturalesa” (BARTHES, 242-3). 

 

Aquestes idees barthianes ressonen en la producció pasoliniana dels anys seixanta. Pasolini 

un cop acabada la seva fase de «creient» comunista enfoca la seva reflexió sobre els límits de 

la racionalitat i en especial sobre el limes que separa aquesta de la irracionalitat. Al llarg de la 

dècada dels seixanta tot i que nominalment es manté fidel al seu marxisme, la seva obra 

s’allunya dels gestos retòrics de l’esquerra. Com hem comentat al llarg d’aquest treball, la 

seva decepció de la història com a narració del procés d’alliberament de l’ ésser humà de les 

seves servituds de tota mena l’empenyen a cercar nous paradigmes conceptuals des dels quals 

procedir a la demolició del present.  Aquesta voluntat sembla contradir les idees del seu 

admirat Barthes ja que pretén repolititzar els mites per a convertir-los en una reserva 

(artística) de la humanitat selvàtica. 

 

Els mites, i en concret la mitologia grega, són per Pasolini un mapa des del qual orientar-se 

en aquesta frontera que separa i uneix a la vegada el mur defensiu del logos que gestiona de 

manera precària la comprensió del món i les pulsions i forces irracionals que assetgen la 

fortalesa de la racionalitat. No abjura de la seva herència il·lustrada, però comença a observar 

amb inquietud com “la burgesia” està guanyant el combat de la història. I aquesta victòria 

suposa la fi de la diversitat, de la diferència i de la individuació. Indagar sobre l’irracional, 

sobre com les pulsions psíquiques s’expressen avui de manera diferent que en el passat li 

permet trobar un espai precari i germinal des d’on començar la seva tasca de crítica radical 

del món hegemònic petit burgès al llarg de tres pel·lícules, Edipo re, Medea, Appunti per 

un’Orestiade Africana. Pel seu director,  el cinema en tant que «llenguatge de la realitat» 

permet representar aquesta mitjançant la semàntica dels cossos,  la gramàtica de la posada en 

escena i la sintaxi del muntatge. En concret els mites grecs permeten reactivar en clau 

contemporània l’intent de «domesticar el pensament salvatge»
64

. Pasolini comença a fer 

cinema en els anys de la gran explosió intel·lectual de la nova antropologia estructuralista i 

de  l’antropologia cultural materialista amb un punt de vista no gaire allunyat del que 

defensava un etnòleg anglosaxó: 
 

[La noció de diferents modes de pensament atribuïbles uns a les societats primitives i altres a les complexes és 

inadequada] ja que  totes són presents no només a les mateixes societats, sinó en els mateixos individus. Més 

encara, els veritables termes de l’anàlisi, mite i màgia, són esmunyedissos en manipular-los, relíquies d’un 

contrast popular anterior amb la religió d’una banda ... i amb la història d’una altra. (GOODY, 167) 

 

Goody planteja que l’aparició de l’escriptura no representa una modificació del pensament, 

sinó que representen una forma radicalment nova de relacionar-se amb ell. Fórmules 

matemàtiques i descripcions escrites són per Goody progressos inqüestionables en  l’evolució 

de la comunicació humana. Paral·lelament, la memòria i la creativitat, diu, són essencials en 

les culturals orals (GOODY, 134). Es tracten d’idees que s’apropen a les posicions de Pasolini 

sobre les cultures primitives no europees que coneix al llarg dels anys seixanta. Les 

implicacions d’aquestes nocions, el nostre autor les explora mitjançant aquets tres films, en 
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els quals  sotmet a una dissecció regressiva l’individu contemporani occidental a Edipo re; el 

poder del logos contra el de la sexualitat a Medea; i la veracitat de la idea de la universalitat 

de la democràcia a Orestiade africana. Si he dit que es tracta d’una aproximació regressiva 

ho faig per subratllar el fet que Pasolini és conscient que dóna diversos passos enrere que 

sotmeten la racionalitat a una quarantena severa. Allò que al final interroga Pasolini és el 

fonament darrer del sagrat entès com l’espai on regnen les forces de  l’irracional. 

  

Aquesta interrogació és paral·lela en el temps amb altres exploracions en el mateix sentit 

realitzades des de l’aplicació de la crítica cultural ―René Girard—, l’antropologia de la 

religió ―W. Burkert— i l’antropologia social ―el ja citat Jack Goody— a partir de la revisió 

dels mites antics o dels pobles sense escriptura.  Per a tots ells, seguint en part l’estela de 

Levi-Strauss i del Freud de  Tòtem i tabú, en els mites se substancia la lluita per introduir-se 

dins de la «selva de símbols» i domesticar les pulsions d’una humanitat arcaica que 

s’enfronta a un món que no pot comprendre. Així els mites son un ordenament articulador 

que controla la violència reactiva i irracional, nascuda de la lluita pulsional per a dominar 

aquesta «selva de símbols»,  i són les primeres  construccions socio-culturals  per intentar 

controlar les forces imprevisibles de la naturalesa externa i de les pulsions internes dels 

individus
65

. Un dels mèrits més notables de Pasolini  rau en la seva lucidesa per a poder 

cartografiar la reaparició d’aquestes pulsions i dels temors davant d’un món que es torna 

incomprensible en els moviments socio-culturals que tot just començaven a perfilar-se.  Així, 

cap a mitjans dels anys seixanta escrivia amb certa angoixa el següent:  
 

El neocapitalisme coincideix amb la completa industrialització del món i amb l’aplicació tecnològica 

de la ciència. Tot això és producte de la història humana, de tots els homes no d’aquest o aquell 

poble... Així, doncs, la unitat del món (que ara tot just es pot intuir) serà un a unitat efectiva de 

cultura, de formes socials, de béns i de consum... Jo espero naturalment que en la competició [entre el 

neocapitalisme i els moviments revolucionaris dels pagesos del Tercer Món] no venci el 

neocapitalisme, sinó que vencin els pobres. Perquè sóc un home antic, que ha llegit els clàssics, que 

ha recollit raïm a la vinya...que he viscut en petites ciutats de formes estupendes heretades de l’edat 

artesanal... [on] n’hi ha prou amb un rierol o un turó per dividir dos estils i crear dos mons. No sé 

doncs què fer-ne d’un món unificat pe neocapitalisme, o sigui d’un internacionalisme creat, amb la 

violència, des de la necessitat de la producció i del consum. El món no millorarà mai... [però] en canvi 

pot empitjorar, això sí. I per això cal lluitar contínuament: i lluitar per un objectiu mínim, o sigui per 

la defensa dels drets civils.(PASOLINI, Saggi, 862,863) 

Edipo re (1967) ha estat analitzat per la crítica  mitjançant una lectura psicoanalítica
66

 que ha 

incidit gairebé de manera natural en la versió freudiana del mite –amb punts de vista 

jungians. A la vegada també s’ha insistit molt en què Edipo re forma part, juntament amb Il 

vangelo secondo Mateo (1964), i especialment Medea (1970) i Appunti per un’Orestiade 

africana (1970), de la construcció teòrica i pràctica de la reivindicació del mite i del 
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primitivisme
67

 com a antropologies  alternatives  a les derivades dels paràmetres consumistes 

que a finals dels anys 50 i sobretot durant la dècada dels 60 dóna lloc al triomf als EUA i a 

Europa Occidental d’uns models socials hedonistes.  
 

Sense qüestionar aquestes lectures —d’altra banda inaugurades pel mateix Pasolini que va 

insistir sempre en el caràcter autobiogràfic, freudià i mític d’aquest film
68

— m’agradaria 

proposar una lectura complementària, en la línia dialèctica en què la reflexió pasoliniana 

avançava sempre, que vol seguir de prop el caràcter polític que manté, malgrat l’evident clau 

psicoanalítica i mítica,  la lectura que fa Pasolini d’ Edipo re. A la vegada, compararé les 

reflexions de Pasolini amb les dels antropòlegs citats, amb qui Pasolini protagonitza un 

qüestionament de la modernitat a partir de la revisió de les construccions simbòliques de les 

societats arcaiques. 

 

Per tal de justificar la meva interpretació, convé aclarir que l’obra cinematogràfica de 

Pasolini forma un llenguatge estructurat i coherent semblant al de la seva poesia que expressa 

el món interior de l’artista. En un text d’aquells anys explica  que «el sistema de signes del 

cinema és el mateix sistema de signes de la realitat». Així, mentre el cinema pot «dir» la 

realitat exterior, la poesia diu la interior. Per cinema, l’autor entén el cinema «pur», no el 

comercial ni el de «l’experimentació estilística». Tots dos, diu, «són igual de lluny de la 

realitat». Captar allò de nou que prové de la realitat o forçar-se a mirar de forma nova la 

realitat són les possibilitats noves que li atorga el cinema: 

 
només la realitat pot ser nova o pot ser vista de manera nova. Si un director té una idea nova de la 

realitat, dirà  als seus films coses noves (PASOLINI, Saggi, 870). 

 

Aquest empirisme, proper al del filòsof anglès Georg Berkeley, Pasolini l’anomenarà 

«empirisme herètic», perquè la seva nova mirada sobre la realitat és una mirada de dissident.  

El perill a evitar en aquesta perspectiva que proposo és el de caure en una teleologia que 

explicaria el cinema de Pasolini des de Salò, és a dir des del final de la seva producció, com 

si es tractés de diferents etapes d’un procés dirigit cap a un fi ja predeterminat. Aquest 

idealisme és del tot estrany a la pràctica artística i teòrica de Pasolini. Més aviat, la seva obra, 

que no abandona mai una metodologia marxista, és construeix seguint dos principis molt 

generals del marxisme tal com l’entén Pasolini: la primacia dels factors socio-econòmics  en 

les correlacions de poder, i, seguint Gramsci, el caràcter operatiu de la cultura en la lluita 

ideològica per combatre el procés de domini d’un grup social sobre un altre que descansa 

sobre la noció segons la qual la ideologia hegemònica en una època és la de la seva classe 

dominant. 

 

Efectivament, per a Gramsci «un determinat moment històric-social no és mai homogeni, 

sinó que és ric en contradiccions». En els espais oberts per aquestes contradiccions, diu 

Gramsci, apareix la possibilitat de lluitar per la creació d’una «nova cultura». Dilucidar 

breument què entén Gramsci per aquesta expressió pot aportar informació d’interès  per 

entendre què representa Edipo re en la filmografia del seu autor i en la Itàlia de la segona 
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meitat dels anys seixanta. Per al polític torinès, cal entendre la «nova cultura» en un sentit 

antropològic ampli ―una cosmovisió—, però també en un trencament individual ―però no 

un trencament aïllat, sinó més aviat una falla que esquerda l’antic conjunt de valors en fa 

emergir un de nou—. Gramsci ho explica així: 

 
S’ha de parlar  de lluita per una nova cultura, és a dir per una nova vida moral  que no pot no estar 

íntimament lligada a una nova intuïció de la vida, fins que aquesta no esdevé un nou mode de sentir i 

de veure la realitat i en conseqüència un món íntimament connectat amb els «artistes possibles» i amb 

l’«obra d’art possible»... Un nou grup social que entra en la vida històrica amb una actitud d’esdevenir 

hegemònic, amb una seguretat respecte d’ell mateix que abans no tenia, no pot fer sorgir del seu 

interior una personalitat que abans no hauria trobat una força suficient per expressar-se completament 

en un cert sentit (GRAMSCI, Letteratura, 5). 
 

El desenvolupament que fa Gramsci de la teoria marxista sobre l’art i la cultura obre unes 

perspectives a parer meu decisives per entendre què està realitzant en aquells moments 

Pasolini. El 1967, any de l’estrena de la pel·lícula, el seu director és un membre molt actiu 

d’un «nou grup social amb voluntat d’esdevenir hegemònic» com caracteritzava Gramsci 

l’origen de la lluita per la nova cultura. Aquest nou grup l’hem identificat ja anteriorment: és 

tracta del dels anomenats ―i tot sovint autoanomenats “intel·lectuals”. Durant la segona 

meitat de la dècada dels seixanta i fins a la seva mort, Pasolini esdevé un dels intel·lectuals 

italians més influents. Ell mateix comença, especialment a partir del 1968, a jugar aquesta 

carta. Els seus articles a diaris i revistes, que li van permetre sortir del gueto cultural de la 

crítica literària o del món dels experts, li donaran una presència pública comparable a nivell 

italià a la d’una Camus a França
69

. 

 

Pasolini, doncs, formava part molt important d’aquest nou grup social d’intel·lectuals 

d’esquerra que en aquests anys assolien, a través de la literatura especialment, un 

predicament desconegut fins llavors. Que la intuïció del món nou que tenia Pasolini es 

declinés més en termes d’apocalipsi que d’epifania no ens ha de distreure del fet que, en la 

caracterització gramsciana de la relació de l’artista trencador amb el passat i generador de la 

nova cultura a la qual dóna llum Pasolini hi encaixa perfectament. Per exemple, el novembre 

de 1960, publica un breu text a la revista “Il contemporaneo” donant suport als 121 

intel·lectuals francesos que ha redactat el manifest ja citat al capítol anterior. L’exemple li 

sembla admirable i conclou adreçant-se als intel·lectuals italians, a qui veu conformistes: 
 

no queda res més que esperar que la vasta fila d’intel·lectuals italians ... es pregunti si la seva posició 

fonamentalment d’indiferència i mistificadora és la justa o si no és necessari en canvi intervenir sempre, 

directament i indirectament, en la vida de la societat (PASOLINI, Saggi, 739). 

 

No cal ni dir que la seva posició serà la segona. Per tant, Pasolini actuava públicament com a 

intel·lectual marxista des de la convicció que la seva era una lluita per una nova cultura que 

fos a la vegada alternativa a la cultura burgesa tradicional i a la nova cultura neocapitalista 

que naixia en aquells anys. Al 1967 els problemes judicials, econòmics i d’autoafirmació, si 

bé no han desaparegut del tot, són en gran part una experiència del passat ―llevat els 
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judicials que acompanyaran tota la seva carrera artística. I és precisament en ple assoliment 

d’una maduresa personal i expressiva que el nostre autor decideix «psicoanalitzar» la seva 

generació mitjançant un sui generis psicoanàlisi personal a través de la figura arquetípica 

d’Èdip
70

.  

 

 

3.2. Edipo re. Psicoanàlisi i política.  
 

La lectura psicoanalítica d’Èdip rei de Sòfocles només és una de les seves possibles, i la 

materialitat del text de la tragèdia no es deixa tòrcer fins a convertir-lo en una altra cosa o fer 

desaparèixer el contingut polític que l’obra té. És precisament en aquest darrer aspecte que 

em vull centrar. 

  

Un Èdip polític segons Pasolini? En què?  En primer lloc, en el fet que  Edipo re   és una 

lectura de Tòtem i tabú, el llibre on Freud intenta argumentar que els orígens de la civilització 

es troben en la necessitat de construir sistemes polític-religiosos que puguin fer front a les 

tendències agressives i antinòmiques del psiquisme humà. Però també, perquè l’autor 

estructura  el film en tant que film polític perquè incorpora  —en el pròleg i especialment en 

l’epíleg— una reflexió sobre la tensió entre l’individu i la col·lectivitat o, si és vol, en la 

inserció  problemàtica d’aquest individu en la polis; perquè en la reescriptura que Pasolini ha 

fet de Sòfocles no ha eliminat els elements polítics presents a la tragèdia
71

; perquè Edipo re 

forma part d’una nova representació del cos com a espai de lluita política, en la línia de tota 

una reflexió i pràctica política dels anys 60 de la qual Pasolini va ser, a la seva personal 

manera, un capdavanter
72

; i finalment pel paper que la violència  de i contra el poder juga en 

el film —i que també és present en el text de Sòfocles, amb una importància crítica cabdal.  

 

En aquest sentit, l’elecció de filmar, després d’Uccelacci e uccelini i abans de Teorema 

(1968), la tragèdia de Sòfocles significa reflexionar sobre el trencament social i cultural de la 

seva època, en plena crisi dels anys 60: anys d’un combat per part del pensament dissident 

per definir no només les noves formes de gestió del poder, sinó també les noves formes de 

construcció de la realitat que va representar les transformacions culturals d’aquesta dècada.  

 

Tornant al text de Sòfocles, en la seva anàlisi sobre aquesta tragèdia l’hel·lenista Jean 

Bollack considera que Èdip es troba davant de forces múltiples alliberades gràcies al fet que 

la seva arribada traumàtica al poder —un cop mort Laios—  genera un espai polític no 

estructurat, en crisi de legitimitat. Èdip seria, en aquesta interpretació, «l’heroi de la ruptura, 

sorgint del no-res» (BOLLACK, Naissance, 246). Pasolini detecta també aquesta situació de 

desestructuració de les velles formes de vida a la Itàlia dels anys del creixement econòmic i 

pren l ’Èdip tràgic com l’instrument per analitzar el poder que neix en un moment de crisi del 
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poder anterior, el paper de l`artista en una societat en temps de ruptura  i la pròpia singularitat 

de l’artista Pasolini en aquestes circumstàncies. Per aquesta raó situa la narració en tres espais 

temporals diferents: el pròleg remet a la Itàlia feixista dels anys 30, un altre temps de 

desestructuració política; el cos del film, la narració de la tragèdia pròpiament dita, es 

desenvolupa en un espai fictici situat en una època “primitiva”, però filmada en localitzacions 

reals del Marroc —és  a dir, en aquell  Tercer Món on  els camperols podien fer encara una 

revolució, tot i que difícilment als territoris governats amb mà de ferro per Hassan II—; 

l’epíleg transcorre en els carrers burgesos de Bolonya i en els barris obrers de Milà de 1966. 

També, doncs, l ‘Èdip de Pasolini protagonitza un trencament  del temps i, com a l’epíleg, 

apareix a la Itàlia dels anys 60 «sorgint del no-res». Pasolini se serveix de la tragèdia per 

finalitzar amb les construccions teòriques, polítiques i ètiques que havia defensat en els anys 

50, i iniciar, en aquest temps de trencaments i de forces alliberades una reflexió lliure de 

qualsevol apriorisme. A la seva manera també ell ha sorgit  del no-res.  
 

Finalment la darrera dimensió política d’ Edipo re es relaciona amb el trencament artístic que 

ha fet Pasolini en passar de la literatura al cinema, per abordar les capacitats expressives del 

cinema no com un llenguatge, sinó com un instrument de coneixement directe de la realitat: 

«la llengua escrita de la realitat» (PASOLINI, Empirisme, 198-226). El cinema podria parlar 

millor del món real que no pas la literatura, i per tant els films del poeta esdevenen 

intervencions que qüestionen el present de la societat en què viu l’autor. Aquest trencament té 

a veure amb la liquidació de la memòria de la Resistència com a  forma de comprensió del 

present, i, per tant, l’abandó simultani del la concepció de la història derivada del 

materialisme històric de Marx ―que defensava, recordem-ho, la progressió lineal d’aquesta 

fins a la superació de la lluita de classes—, i el discurs obrerista del PCI, basat en 

l’antifeixisme.  

 

En el seu lloc, Pasolini  formula  un passat la memòria del qual és absent en tant que aquest 

passat primitiu és una invenció del poeta, un laboratori intel·lectual on realitzar una crítica 

dels aspectes antropològics de la seva societat. La recreació del “temps” de les tragèdies 

gregues resulta en realitat un sofisticat artefacte realitzat  amb materials extrets de diversos 

llocs: de les seves lectures d’antropologia,  de la seva familiaritat amb els autors clàssics, del 

seu diàleg amb Freud i amb el freudo-marxisme de Marcuse, i finalment dels seus records 

dels viatges a Àfrica i Àsia.  Edipo re parla de la gènesi psico-social del present. Recordem 

que per a ell el cinema servia per a mostrar la nova visió de la realitat d’un autor. D’aquesta 

manera, en un exercici molt modern, Pasolini explica al film la seva visió de la tragèdia de 

Sòfocles i del sentit que té reprendre-la en el temps de Pasolini per parlar del paper d’un 

artista a la Itàlia d’aquella època. 

 

El film també narra un rebuig. Per aquells anys l’autor afirmava que no volia ser italià 

(PASOLINI, Saggi, 869). El món en què viu, afirma,  ja no el necessita. Com veurem a la part 

final del film, Èdip intenta fer-se escoltar pels obrers i pels burgesos que prescindeixen tots 

dos grups del rapsode mutilat. El món rebutja el poeta. Pasolini en aquest fet subratlla  en 

aquesta part final que el destí representa també, en termes marxistes, les determinacions 

econòmiques contra les quals els individus  no poden lluitar —encara que sí denunciar-les. El 

rebuig deixa pas al pessimisme: davant l’absència d’un compromís col·lectiu capaç de 

contraposar les forces segures, cegues i injustes dels canvis que provoca les noves formes 

econòmiques, socials i culturals del capitalisme, quin paper pot tenir l’artista? La voluntat de 

saber d’aquest no  el condemnen a una lucidesa autoanihiladora? Per últim, la pel·lícula 
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planteja sobre aquests temes la qüestió de per què serveix conèixer ja que aquest coneixement 

elimina la il·lusió de la utopia? Què vol dir, si no, el somni utòpic —dins dels paràmetres 

filosòfics de la tragèdia grega— de que un home pugui escapar del seu destí? 
 

 

Les recreacions “etno-antropològiques” que contemplem en aquests films “grecs” de Pasolini 

—i que el film que comentem inaugura— remeten a un passat de la humanitat al que no es 

pot tornar no per passat, sinó per inventat, i configura per tant una utopia retrospectiva 

inabastable. Per aquesta raó, en tant que d’aquest passat no hi ha memòria viva a Pasolini ja 

que ell no en forma part i per tant no pot transmetre-la, la tradició que aquest passat mític pot 

portar al present esdevé no pas una cosa a preservar, amb el treball de memòria que això 

implica, sinó a «construir», amb el que de treball poètic i polític això exigeix.  

 

Així, doncs, Edipo re, en la mesura que és un film amb un apunt autobiogràfic que obre 

l’anàlisi de la generació del poeta, assenyala el moment del trencament definitiu del discurs 

polític pasolinià lligat al marxisme i al PCI  —proximitat que encara existia en els temps del 

Vangelo—, trencament que s’evidencia a Uccellacci e Uccellini (1966)  i que inicia  una 

cerca d’una nova forma d’ideologia que pugui fer front al neocapitalisme triomfant. L’epíleg 

d’Edipo re anticipa el següent film de Pasolini, Teorema (1968), i amb aquest dos films 

Pasolini esgota la possibilitat de trobar una sortida política i cultural dins de la tradició 

occidental a la situació de «genocidi» que segons ell està duent a terme el neocapitalisme 

sobre les classes populars italianes i europees. Després la recerca es dirigirà cap Àfrica i el 

món extraoccidental (Appunti per un’Orestiade africana, Medea (1970) ) abans de girar els 

ulls cap el món popular europeu i mestís de l’època medieval, és a dir cap a un passat que 

realment va existir però que el poeta idealitza  —Trilogia della vita (1971-1974). Després, ja 

ve l’elegia infernal i nihilista  de Salò (1975).  

 

S’ha insistit correctament sobre el fet que el primitivisme forma part, a l’obra 

cinematogràfica de Pasolini, d’una reivindicació alternativa de la racionalitat occidental. Però 

aquesta interpretació liquida crec que de forma massa ràpida el procés mateix de la seva 

inserció en l’obra de Pasolini. En aquest cas, el fet de situar la seva tragèdia en un context 

“primitiu” introdueix la noció que tot allò que explica se situa en la forma anterior a la 

política de la polis; en d’altres paraules, el primitivisme apel·la a la prepolítica, de la mateixa 

forma que el barbàric a la irracionalitat i a una antropologia alternativa a la nascuda gràcies a 

la comprensió del món fornida pel logos. Pasolini en Edipo re intenta situar-se en el moment 

primigeni abans que mite i logos se separessin. Pasolini se situa dins del grup d’intel·lectuals 

que s’interroguen sobre les causes de la violència humana i el seu paper com a energia el 

control i repressió de la qual permet el naixement del polític. En aquest sentit, les obres de R. 

Girard La violence et le sacré, i de W. Burkert, Homo necans, incideixen en la mateixa 

problemàtica, investigar a través dels mites grecs les condicions antropològiques anteriors a 

la construcció del polític i de la civilització per esbrinar si existeix un fonament biològic que 

condemni  les societats humanes a la desigualtat i la violència, o si aquesta tendència cap a la 

violència és el resultat d’algun tipus de condicionament de tipus psicològic, format a l’aurora 

de la nostra emergència com a espècie.  

 

La perspectiva comparativista que utilitzo és justifica si permet tematitzar uns elements que 

aparentment semblen dispersos i inconnexes. Voldria suggerir que l’obra d’aquest tres autors 

poden ser agrupades en una temàtica comuna en tant que tots ells se situen davant 
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l’emergència de nou de la violència, que als anys 60 esdevé intergeneracional més que de 

classe, i que obliga a interrogar-se com fa  Burkert sobre les raons per les quals «la successió 

de les generacions masculines es caracteritza pel conflicte i la mort, i com la cultura necessita 

d’una continuïtat que pugui sobreviure a la catàstrofe» (BURKERT, Homo, 72). A la vegada, 

per a tots tres, per fer servir la mateixa expressió de Burkert, «potser les nostres possibilitats 

futures serien millor si l’home pogués reconèixer que encara és allò que va ser fa temps 

enrere, que la seva existència està definida pel passat» (Ib.  82) No tinc constància que 

Pasolini conegués l’obra d’aquests autors. És difícil. El seu assassinat el 1975 dóna poc 

marge. Però el que m’interessa és contextualitzar una preocupació d’una generació 

d’intel·lectuals europeus que utilitzen  fonts similars, que es plantegen preguntes semblants, i 

que arriben a conclusions paral·leles. Una generació marcada també pels horrors de la Segona 

Guerra Mundial, dels quals volen fugir per convertir-se en «advertidors» de futurs perills que 

sense negar el passat pretenen marcar el present amb un estigma que recordi que sense un 

conjunt de valors transcendents ―per a cada autor, els seus— la violència que ha constituït el 

substrat de l’humà tornarà a emergir. Conclusions que podríem definir potser de forma una 

mica esquemàtica en la idea que la interrogació sobre el nostre passat més arcà ens ha de 

donar les claus per interpretar el nostre present. 

 

Mirem de més a prop el film. En primer lloc, el pròleg, situat com hem dit en una època que 

remet a la Itàlia feixista. En aquest pròleg es narra la procreació, naixement i primers anys de 

vida d’un personatge que és el mateix Pasolini. En aquest pròleg descansa tota la lectura 

autobiogràfica i psicoanalítica d’ Edipo re. Efectivament, la relació entre pare i fill és descrita 

en clau d’un antagonisme explícit. El que es tematitza en aquest pròleg és transició 

generacional traumàtica del poder entre els mascles, la seva successió violenta que ha descrit 

Burkert en la citació anterior. Efectivament, unes escenes més endavant, quan el nen ja té dos 

o tres anys, el pare intentarà agredir el fill, agafant-lo dels peus com si el volgués esqueixar. I 

en destaca la idea que es tracta d’un procés inevitable quan el pare diu que el seu fill és al 

món per matar-lo a ell i quedar-se amb la seva dona. L’estructura freudiana és clara, però a la 

vegada també el que s’hi discuteix és la lluita pel rol i per la propietat de la dona. En aquest 

sentit és necessari afegir que aquesta era l’estructura familiar que Pasolini a totes les 

entrevistes en què li demanen pel tema descriu: un pare violent, alcoholitzat i autoritari  gelós 

dels seus fills; una mare que veu en ells, especialment en Pier Paolo, els seus homes a qui 

protegeix i a la vegada utilitza per enfrontar-se al seu marit. Més que aplicar un clixé 

psicoanalític, si resseguim la descripció que fa Pasolini de la seva família, el que sembla 

mostrar el pròleg és la simbolització del seu conflicte familiar, un tipus de conflicte que a la 

dècada dels seixanta deixar de pertànyer a l’esfera del privat, per esdevenir objecte del debat 

polític.    

 

Un segon canvi important respecte el text de Sòfocles el trobem dins de la representació de la 

tragèdia pròpiament dita. Aquesta sembla ser una  història somiada pel nen, ja que no existeix 

dins del film cap connexió narrativa que permeti formular una altra hipòtesi. Dins de la 

representació, també s’introdueix un canvi important. L’Èdip de Corint no és un jove cultivat 

i serè, sinó impetuós, irreflexiu i físic. Massimo Fussillo —a qui segueixo en la descripció 

dels canvis introduïts per Pasolini— suggereix encertadament que en el de Pasolini és un 

Èdip antiintel·lectual (FUSILLO, 31-35). El protagonista té la sospita de la seva adopció no pas 

en un banquet —com a l’obra— sinó en un joc físic, en el que el seu rival l’apostrofa amb la 

coneguda frase del text original que l’anomena «fill de la fortuna». Però, en aquesta part, el 

canvi més important és que Èdip no va a Delfos a causa de la necessitat conscient de saber 
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qui és, sinó després d’haver tingut un somni que l’angoixa i que no recorda, i per ta l 

d’esbrinar-ne el sentit demana el consentiment dels seus pares, mentre que al tex original fa el 

viatge sense dir-los-hi. Fusillo considera que d’aquesta forma Pasolini posa de relleu el 

caràcter inconscient del mecanisme que desfermarà Èdip ressaltant així el contingut 

psicoanalític de la lectura del mite per Pasolini (Ib. 77).  Certament és així, però no hem 

d’oblidar que al llarg de tot el film el tema de la relació antagonista entre pare i fill se situa en 

el context de la transferència del poder. En el pròleg aquest poder està simbolitzat en el rol 

del pare i la possessió de la mare. En la tragèdia, per l’ocupació d’Èdip del lloc de Laios, rei 

de Tebes. 

 

També hi és present aquesta transferència en l’epíleg, tot i que invertida. L’epíleg és la 

tercera gran transformació que introdueix Pasolini en la narració de Sòfocles. Aquí veiem 

Èdip que s’exilia no a Colona, sinó que, tornant al present de Pasolini, es passeja com un 

artista pària per Bolonya i Milà, amb l’objectiu fracassat de canviar la consciència dels 

burgesos de Bolonya primer, i dels obrers de Milà després. Però Èdip no hi va acompanyat de 

les seves filles, sinó que l’acompanya un jove tebà —interpretat per fer més complex el joc 

de referències creuades, per Ninetto Davoli, amb qui Pasolini havia arribat a establir una 

relació amorosa i a la vegada quasi paternal. Aquest epíleg homoeròtic i polític assenyala 

també el trencament d’aquesta transferència del poder. Com Sòfocles, l ‘Èdip pasolinià 

esdevindrà un savi, un profeta, un nou Tirèsies, però inversament a Sòfocles aquest Èdip és 

menystingut i oblidat. Tot el poder simbòlic i moral de Tirèsies queda reduït a no res en 

aquest Èdip. En realitat, Pasolini marca aquí l’inici del seu camí escèptic sobre el poder 

d’intervenció dels intel·lectuals i, en aquest film, constata l’enfonsament de la seva autoritat 

moral. La transició catastròfica de les generacions masculines culmina per Pasolini amb la 

ruïna definitiva de qualsevol autoritat.   

 

Aquest és un  aspecte a tenir en compte en la lectura d’aquesta obra. La individuació en el 

context social d’un subjecte es realitza mitjançant l’assumpció d’un rol social que permet 

l’individu desenvolupar-se personalment  dins d’aquesta societat, formar-ne part de la ciutat, 

esdevenint ciutadà. La lectura de Sòfocles que fa Pasolini  subratlla en canvi els elements més 

antisocials que caracteritzen la tragèdia. Èdip és, successivament en aquest film, «condemnat 

a mort pels seus pares», «un fill de la fortuna», «un estranger», després és, com a la tragèdia 

de Sòfocles , un «tirà» —paraula aquesta que, en l’Atenes de Sòfocles era equivalent a rei 

(BOLLACK, Naissance, 88)—, finalment, un «exiliat».  En tots els moments de la vida d’Èdip, 

Pasolini ens fa observar la seva condició «asocial». Aquest és un dels canvis primordials de la 

tragèdia: la inclusió cronològica en la narració  dels orígens i primers anys abans d’arribar a 

Tebes d’Èdip —mentre que a la tragèdia, aquest passat és referit pel mateix Èdip en els seus 

diàlegs amb Creont i el cor—. També pel que fa al seu caràcter de Basileus (de rei). Al film, 

el sacerdot, paper interpretat significativament per Pasolini, apostrofa Èdip reconeixent que 

ell no és un déu, però que és «el primer entre nosaltres». Mantenir el poder per part del 

Basileus té un aspecte «sobrenatural» que fa que l’èmfasi del «primer» pesi més que l’«entre 

nosaltres». 

 

La tragèdia s’insereix en una crisi del poder polític, en una nova fundació d’aquest. La pesta 

que assota Tebes, és causada per què? De què és ella, també, metàfora?  A Sòfocles, la pesta 

és produïda per una usurpació del poder, que no es manifesta com a tal, com una interrupció 

de l’ordre «diví» del món: no és, des de les noces de Cadmos i Harmonia, Tebes una ciutat 

protegida dels deus? En substància la prohibició latent d’infantar un nen de què és víctima 
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Laios amb l’advertiment de l’oracle marca el punt i final d’aquesta «protecció» divina. Una 

part de la crítica fa venir d’un “pecat” homosexual de Laios a l’adolescència aquesta 

prohibició. Si ho acceptem, lluny de ser un detall homofòbic, representaria, dins de l’univers 

grec del mite, una absència de responsabilitat, una negligència de la monarquia, un abandó 

del deure. El rei consagrat pels deus hauria volgut trencar el pacte dinàstic d’origen diví; 

l’oracle no faria si no sancionar el trencament d’aquest pacte. La tragèdia de Sòfocles, doncs, 

parla de la naturalesa i de la legitimitat del poder polític. Laios en definitiva és un rei 

il·legítim i Èdip, sense saber-ho, és un usurpador. Aquesta discussió sobre el poder reial que 

hi és present a Sòfocles, també ho és a Pasolini, però transformada. Pasolini tracta la 

naturalesa general del poder, el seu origen simbòlic com hem dit. El diàleg amb Freud no és 

només respecte el complex d’Èdip, sinó sobre la temàtica de Tòtem i tabú. Parricidi i incest 

no són per Pasolini una transgressió en l’ordre «natural» del món; són transgressions 

polítiques. Perquè qüestionen l’statu quo; perquè representen, en la universalitat de la seva 

prohibició, el fonament mateix d’una cultura que, Pasolini entén, acaba per esclafar l’individu 

en la seva singularitat expressiva i vital.  

 

En una entrevista, Pasolini reconeixia amb sorpresa que l’observació de l’entrevistador 

respecte el fet que el parricidi comptava més a al seu Èdip re del que Pasolini deia era 

correcta (Fusillo, 88)
73

.   En el conjunt de la seva obra cinematogràfica, aquest tema formava 

part del nucli dur. Il vangelo és, en certa forma, la història del sacrifici del fill; Medea acaba 

assassinant els seus fills; a la història del caníbal de Porcile abans de ser executat, el 

personatge, reconeix que ha matat al seu pare a la seva mare, ha menjat carn humana i que 

tremola de joia. Són històries, doncs, sacrificials, en què l’ordre preexistent resulta del tot 

alterat com a conseqüència d’aquest sacrifici. És un ordre tribal, prepolític. La causa d’aquest 

sacrifici no és cap altre que la necessitat de trencar radicalment amb allò que reprimeix 

l’expressió del jo. Per tant, el retorn al mite com a vehicle de denuncia del bloqueig utòpic i 

de la seva desintegració, es resol en el recurs del sacrifici com a sortida única a aquesta 

situació. Pasolini anuncia en el seu Edipo re que la sublimació artística no és possible; que la 

fugida de la ciutat, no és possible; que la classe obrera, no és ja una classe revolucionària; que 

el feixisme que representa el neocapitalisme ha triomfat. La naturalesa d’aquest triomf 

Pasolini encara no l’ha mesurat del tot. És el treball dels anys posteriors. Fins a Salò. En 

definitiva, que la inserció de l’individu en el si d’una societat no es fa a través de la 

socialització cultural, sinó a través del poder. Com a homosexual, com a dissident, Pasolini 

podia entendre d’altra manera la forma de socialització? El parricidi, doncs, no és un acte 

simbòlic edípic, o no ho és només. És també un acte de trencament polític. L’Èdip de Pasolini 

sap que està assassinant Laios, perquè un cop sabut l’oracle, la mort de tot home de la 

generació anterior representa la mort del pare, el rebuig de la seva autoritat, la seva 

legitimitat.  

 

El cinema permet l’exposició d’aquesta rebel·lió en el nucli del polític. De fet el cinema 

d’aquells anys servia de vehicle fonamental de la dissidència. Pasolini havia detectat uns anys 

abans la seva dificultat per articular a través de la literatura aquesta tensió.  Hi havia, però, 

assajos. A la secció “Paolo e Baruch” de L’usignolo de la chiesa cattolica, llegim al poema 

titulat «Baruch»: 
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(Els pares és el Pare... 

un són semblants a nosaltres, 

l’altre semblant al pare.. 

i el pare és catòlic: 

morirà per  mà 

del seu ingenu fill). (Bestemmia 1, 373) 

 

Es tracta d’un poema publicat el 1958. Hi veiem ja la idea de la metonímia de la paternitat; hi 

trobem també la imatge del parricidi com a forma final de revolució, de trencament. Els fills 

ingenus o gentils mataran els pares que representen el Pare: l’autoritat, l’ordre. Els fills maten 

el pare –de nou, «Tòtem i Tabú»-, però no funden una religió, sinó que la destrueixen. 

 

Els seus llibres són acusats d’immorals, és jutjat, és perseguit, és humiliat pels seus propis 

companys de partit. No per tots. Una part minoritària es poa de part seva. El PCI neda i 

guarda la roba. Malgrat tot,  la convicció que la literatura pot «salvar el món per als joves» 

s’esquerda. A Poesia in forma de Rosa (1964), trobem el poema titulat «La mancanza di 

richiesta de poesia» (“La manca de demanda de la poesia”): 

 
Com un esclau malalt, o una bèstia, 

vagava per un món que m’havia estat assignat en sort, 

amb la lentitud que tenen els  monstres 

del fang — o de la pols — o de la selva — 

reptant per la panxa — o sobre les aletes 

inútils per terra ferma — o ales fetes de membranes... 

Hi havia al voltant marges, o balastes,  

o potser estacions abandonades al final de la ciutat 

de morts —amb els carrers i passos subterranis  

d’entrada la nit, quan sols se senten 

trens terriblement llunyans, 

el soroll dels desguassos, en el gel definitiu, 

en l’ombra que no té demà. 

Així, mentre m’aixecava com un cuc, 

moll, repugnant en la seva ingenuïtat, 

alguna cosa va passar en la meua ànima —com  

si en un dia serè s’enfosquís el sol; 

sobre el dolor de la bèstia angoixada 

es va col·locar un altre dolor, més mesquí i fosc, 

i el món dels somnis es va trencar. 

«Ningú et demana més poesia!» 

I: «Ja ha passat el teu temps de poeta...» 

«Els anys cinquanta han desaparegut del món!» 

«Tu et marcires amb les cendres de Gramsci, 

i tot el que va ser vida et fa mal 

com una ferida que es torna a obrir i mata» (Bestemmia 2, 700-2)
74

 

 

És un poema de clausura, de final de temps. Les cendres de Gramsci són fredes, la poesia ja 

no pot expressar el món. La vitalitat del poeta és ferida de mort. El temps és prest —el temps 

de Pasolini— per una escatologia. Aquesta escatologia vindrà de la ma del cinema. El primer 
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film escatològic per definició: Il vangelo secondo Mateo. A aquesta escatologia pertany 

també Edipo re. El poeta civil ha mort. La civilitat —de les esperances i motius dels anys 50 

ja no en queda res— ha desaparegut. Comença per Pasolini la lluita final. Les relacions ja no 

poden ser polítiques, és l’hora de la violència:  el cinema serà el seu llenguatge,  el cos el 

camp de batalla i la provocació la seva arma. No ho fa sense causar-se certa violència sobre 

ell mateix: 

 
Jo tinc el mite matern de la bondat i la benevolència (mitezza), i és aquest mite que voldria realitzar 

vivint. Per altra banda, són tantes les ofenses i les desil·lusions que aquest mite meu ha sofert en les 

experiències reals de la vida, que no he pogut no rebel·lar-m’hi indignat. (PASOLINI, Saggi, 865) 

 
Hi ha un dolor profund a totes aquestes declaracions com també hi és als poemes. De la 

inscripció social del trauma també parla Edipo re.  

A la part central del pel·lícula, on es desenvolupa la tragèdia de Sòfocles, Èdip, convertit ja 

en basileus de Tebes, mostra el seu orgull temerari exigint saber la veritat que Tirèsies coneix 

i tem fer pública. Un cop dita aquesta veritat —que és un parricida i un incestuós, i que 

aquest són els seus càstigs per haver volgut escapar al seu destí― no només la coneix 

l’interessat, sinó amb ell tota la ciutat. Una part del seu dolor és l’exposició pública dels seus 

crims, ja que en part el trauma existeix perquè hi ha una publicitat del mateix. És la nèmesi 

que segueix a tota hibris. Per això el drama no mostra ni en l’original ni a la pel·lícula el 

trauma com un desajust psíquic, sinó metaforitzat en una mutilació i en la precipitació en la 

pobresa on el protagonista esdevé una mena de sense sostre. És en la representació del cos on 

Pasolini projecta les seves experiències traumàtiques que, com he intentat explicar al capítol 

primer, condicionen la seva sensibilitat i determinen el seu art. La mort del germà que 

despulla la relació de poder que hi ha entre el Pare i Pier Paolo a la vegada que porten a una 

fusió intensament edípica del fill amb la mare, fusió que, a causa del trauma, mai no arribarà 

al necessari estadi de superació de la fase edípica. Trauma també del poeta maltractat, 

expulsat, humiliat, i  empobrit que esdevé habitant de la perifèria econòmica, social i cultural 

de la seva societat. Trauma, finalment, de l’artista perseguit, a qual es vol emmordassar 

atemorint-lo a base de judicis a causa de demandes contra les seves obres.  

Al llibre entrevista que va fer el crític nord-americà Jon Halliday l’entrevistador demana a 

l’autor sobre el caràcter psicoanalític del film. La resposta de Pasolini com veurem és 

interessant perquè elimina de l’argumentació la figura del germà per establir un triangle 

tràgic entre pare, fill i mare:  

 
El ressentiment del pare vers el fill era una cosa que sentia més diferentment que no pas la relació 

entre el fill i la mare, perquè aquesta relació entre fill i mare no és una relació històrica, és una relació 

purament interior, privada, que és fora de la història, que és, doncs, metahistòrica, i per tant 

ideològicament improductiva, mentre que el que produeix història és la relació d’odi-amor entre el 

pare i el fill (PASOLINI, Saggi 1362).  
 

A la mateixa entrevista insisteix que el pròleg de la pel·lícula  és «una mena d’autobiografia 

completament metafòrica». Dins d’aquesta autobiografia no hi ha el germà mort. 

Cronològicament és lògic ja que el germà no havia nascut i en el lapse temporal del pròleg és 

de dos anys (Guido tenia tres anys menys que Pier Paolo). Però a la vegada en tant que 

autobiografia metafòrica Guido hi és deglutit metafòricament també pel feixisme contra el 
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qual va combatre. La lluita se situa al nivell de l’inconscient. Els germans Pasolini 

assassinaran el pare. El combat és mental. La veu mental del pare diu: 

 
Vet aquí el fill que d’aquí poc prendrà el teu lloc en el món. Si, et farà fora del món i agafarà el teu 

lloc. Et matarà. Ell és aquí per això. Ho sap... Per amor de la seva mare, aquest d’aquí matarà el seu 

pare. I tu no pots fer res. Res. (PASOLINI, Edipo,356) 

    

El pare efectivament surt la primera vegada vestit d’oficial feixista amb un uniforme que 

imita el que duia el pare de Pasolini en una foto familiar. El pare feixista del pròleg diu 

aquestes paraules que resumeixen la història familiar de Pier Paolo. Però a la vegada en 

subratllar el fet que es tracta d’un oficial feixista incorpora a la narració la lluita en la 

resistència de Guido. Edipo re en el seu pròleg fusiona la història que fa un trajecte del 

personal al polític en la figura de Pier Paolo, que sempre va tenir a la consciència que en 

haver abandonat el 1950 el seu pare a Casarsa l’havia pràcticament matat. A la vegada el 

vestit militar data històricament el conflicte entre la generació que va fer pujar el feixisme al 

poder i la que va ser educada sota aquest feixisme per a revoltar-s’hi el 1943. Al film els dos 

germans, el que és viu i l’altre que és una ombra, s’enfronten i derroten al pare.  

 

L’ Èdip de Pasolini habita el món carregant el pes dels  tres traumes del seu autor. Viu en el 

seu cos les contradiccions del poder polític expressades en la dialèctica entre la legitimitat del 

seu poder i la transgressió cultural que representa el parricidi i l’incest. Les forces libidinals 

que empenyen Èdip i Iocasta a la seva unió estan marcades no pas per les condicions 

psíquiques de tots dos –no hi ha psicologia en els films de Pasolini-, ni per les condicions 

estructurals econòmiques ni de conflictes de classe, sinó per l’articulació de les forces 

genèriques i universals de què parlàvem abans: el sexe i el poder. És a dir, les dues coses que 

formen la representació social del cos. L’assassinat del pare/rival Laios és la translació al pla 

artístic de l’agressiva voluntat del poeta de matar en el seu interior tot el que li ve del seu 

pare. La possessió de Iocasta per Èdip i la dòcil acceptació d’aquesta diu també  la 

transferència de l’amor sexual de la mare cap el fill.  Un dels millors biògrafs de Pasolini, el 

seu amic Enzo Siciliano, descriu la relació entre Susana i Pier Paolo com una projecció d’ella 

cap a ell, que es a convertir  el dipositari de tots els  seus ideals però en la qual també hi cabia 

«una rauxa de naturalesa especialment eròtica» (SICILIANO, 41). 

 

El desplaçament que opera Pasolini sobre Èdip a l’exili, convertint-lo en un artista sense 

públic i no pas en un vident, cal relacionar-ho amb el progressiu escepticisme amb què el seu 

autor valorava la capacitat d’intervenció de l’art en l’alliberament de les consciències i els 

cossos. Considerava el seu film com una pel·lícula pessimista. En ell, la força de l’irracional, 

del pulsional, la representació d’aquestes de manera expressiva, l’aparició de la crueltat 

―que es farà cada cop més explícita en els seus següents films— dins de la narració 

cinematogràfica van orientant-se cap el tema que crec fonamental en tota reflexió sobre el 

discurs polític: el paper que hi té la violència –com a repressió, com a monopoli, com a 

alternativa subversiva. A Edipo re aquest tema només és esquematitzat –en el discurs del pare 

al nadó, en l’agressió al nen quan aquest l’agafa violentament dels peus, en la mort de Laios, 

en la lluita cos a cos amb l’esfinx, en el suïcidi de Iocasta, en el cegament del mateix Èdip. El 

poder es converteix en un domador de la violència, fins que aquesta li esclata al davant. En 

aquest film el veiem passar de l’esfera pulsional de l’inconscient en el pròleg a la seva 

expressió política en la destrucció del poder dels labdàcides a la Tebes assotada per la pesta. 

A partir d’aquest moment, la violència es desferma tant en l’aspecte simbòlic com en el 
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figuratiu dins el film. Iocasta no vol saber al la veritat per protegir el seu clan de les 

conseqüències d’aquest coneixement, però Èdip sí, i aquest coneixement obre la porta a la 

destrucció violenta d’aquest clan. Violència que esdevé real i que s’inicia en el nucli mateix 

de la parella com bé a vist Fusillo en comentar l’acte sexual que segueix la primera revelació 

de Tirèsies, acte aquest que expressa la «més crua violència masclista», convertint la relació 

conjugal en una violació tal com el mateix Fusillo recorda citant per l’ocasió un comentari 

del mateix Pasolini al guió ,que reprodueixo: «amb el gust de la violació, certament, amb 

l’ebrietat ferotge de efectuar un acte que degrada i que potser és el més pur i el més bell i el 

més necessari del món» (FUSILLO, 111) . El cicle de la violència només es tanca amb la mort 

de Iocasta i la mutilació d’Èdip. Sabem, però, que és un tancament en fals, i que a Antígona 

aquest tema és reprès pel mateix Sòfocles.  

 

Però la vinculació entre sexualitat i agressivitat que tan cara és a la psicoanàlisi, aquí 

Pasolini, seguint les lectures antropològiques que en aquest any freqüentava, la traspassa a 

l’àmbit de la usurpació del poder. Perquè efectivament per Pasolini Èdip accedeix al poder no 

tant per l’absència de Laios, o per haver derrotat l’esfinx, sinó per haver posseït Iocasta, i 

ocupar així el lloc del pare, tal com en el pròleg és ha estat explicat pel pare del nadó en 

aquell monòleg interior citat abans. Bollack, en la seva lectura d’Èdip rei formula una idea 

il·lustradora quan afirma que Èdip «té al seu càrrec una missió, permetre als deus , gràcies al 

seu sacrifici, d’assegurar el seu poder » (BOLLACK, Naissance, 224) convertint Èdip en un 

«rei violent», que contribueix a posar en marxa el mecanisme de la violència desfermada que 

destrueix aquells que han volgut col·locar-se en el lloc dels déus, i governar la ciutat 

protegida de l’Olimp.  

 

 

3.3. Pasolini antropòleg. 
 

Tenim doncs tres processos que actuen de forma conjunta en la redefinició del nou espai 

estètic i polític de Pasolini. Una crisi del marxisme, que s’accentua en el seu cas per la 

incomprensió entre els seus companys dels seus posicionaments estètics, polítics i personals 

cada cop més heterodoxos; l’assumpció cada cop més articulada que la seva sexualitat – és a 

dir, la convicció que la sexualitat és un espai de rebel·lió poderosíssima en la línia de la 

incorporació del política del desig als nous horitzons utòpics; l’esgotament temporal del 

model literari com a forma d’expressió personal. Pasolini pren el cinema, i el teatre –per cert, 

tota la seva producció teatral la crea en un any, 1966- com a lloc on formularà el seu nou 

posicionament. És una recerca també de formes d’expressió més directes, més 

expressionistes, però no més senzilles.  

 

Són a les obres d’aquests anys que alguns autors detecten la influència de Jung, que li 

permetria fer segons aquest autor una interpretació arquetípica de la realitat expressada 

sobretot en el cinema a partir precisament d’Edipo re.  Zigaina és qui millor expressa aquesta 

posició no dubta a afirmar que aquesta influència serà cabdal «en els anys de la seva 

maduresa [per a posar] en marxa el procés d’iniciació en la realitat interior que representen 

per a Jung un procés d’individuació [que es duu a terme]  a la segona part de la vida». Segons 

Zigaina, només per la influència de Jung s’explica «la fúnebre  voluntat de Pasolini en 

teoritzar la mítica funció creativa de la mort». Més en concret, Zigaina ressalta les reflexions 

sobre la relació entre alquímia i psique com la influència més profunda de Jung en l’obra de 
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Pasolini. Aquesta es centraria sobretot en la noció jungiana de l’alquímia com un mètode que 

és ―diu Zigaina citant Jung— «parlant psicològicament, el mètode de la immensa 

amplificació... L’amplificatio és indicada sempre quan es tracta d’una experiència obscura, i 

els imprecisos indicis han de ser dilatats i ampliats d’un context psicològic per a esdevenir 

comprensibles» (ZIGAINA,  45-76). D’altra banda, Massimo Fusillo ens recorda que a l’obra 

de teatre Affabulazione Pasolini fa dir a un personatge que Jung i Freud s’havien ocupat de la 

figura del pare però només quan eren fills (FUSILLO, 54).  

 

Possiblement sigui cert com suggereix Zigaina que la influència de Jung sigui una «ombra» 

present en l’obra del Pasolini d’aquests anys, però ell mateix  té problemes per a poder  

explicar perquè el cineasta pràcticament no en parla, llevat de referències fetes passavolant. 

Crec que una explicació, almenys pel que fa Edipo re, es trobi en el fet que per Pasolini devia 

ser problemàtica la visió que tenia Jung de la recerca psicoanalítica com la descoberta d’un 

món interior en possible connexió amb el cosmos, sempre igual i sempre etern, dins del 

pensament idealista, nietzschià i nacionalsocialista d’aquest autor. A la vegada, com d’una 

manera similar li passa amb Eliade, el rerefons ideològic molest no pot eliminar l’interès que 

Pasolini pot trobar en algunes troballes d’aquests autors. En concret la psicoanàlisi el va 

fornir d’un marc teòric que  li permetia de poder elaborar la seva alternativa primitivista, 

segons la qual en el passat mític existeix la reserva humanista que ha de salvar l’ésser humà 

de la deshumanització a què el condemna el consumisme capitalista.  

 

En aquest sentit, en la postulació d’un món arcà a descobrir, Pasolini s’apropa a Jung. 

Probablement, en el moment de filmar la seva pel·lícula, l’autor es trobava més a prop del 

Freud que elabora una teoria de la psicoanàlisi on l’alliberament del bloqueig de l’inconscient 

a través de la pràctica analítica permet a l’individu representar-se en la consciència aquells 

aspectes que distorsionen una correcta, socialment correcta, comprensió del món. La 

revisitació del passat psíquic de l’individu, de les fases més primerenques i preconsicents del 

seu psiquisme, permet alliberar les forces reprimides d’aquest psique i dirigir-les pels camins 

normalitzats de la consciència. Aquesta consciència, potser no cal insistir-hi, és antagonista 

d’aquestes forces primitives i universals del psiquisme. Edipo re emergeix així com un camp 

de referències teòriques amb les que treballa Pasolini i que tensen la interpretació de la 

cultura que fa el director, dividit entre la recerca del procés d’individualització sobre el que 

treballa la psicoanàlisi freudiana i l’exploració que realitza Jung de la relació entre psiquisme 

individual i categories cognitives preexistents
75

. 
 

A la vegada, si en el passat preconsicent del nen que assisteix primer al seu propi naixement, 

a la relació edípica amb el cos de la seva mare en els primers mesos de la seva vida, a la seva 

relació de rivalitat amb el seu pare, a la violència expressa i implícita d’aquest ―des de 

l’amenaça a la l’escena en què el nen assisteix a un coit dels seus pares― i finalment a la por 

de l’abandó de la mare, si en aquest passat aporètic Pasolini situa l’estructuració de la seva 

personalitat, de la seva individualitat, en el pla cultural realitza necessàriament una operació 

semblant. El que entenc que defensa  Pasolini és que existeixen forces genèriques, universals 

i a la vegada individualitzades, el control cultural de les quals ha estat a la base de la creació 

del polític, de la civilització. Aquest rousseaunisme, que no pot assimilar-se a una lectura 

ingènua d’aquestes forces primitives que s’equipararien així a una mena d’estat natural 

                                                 
75

 Per una detinguda explicació de la pel·lícula  que oscil·la entre Freud i Deleuze,  HERVÉ JOUBERT-

LAURENCIN, Pasolini, portrait du poète en cinéaste, Paris, Cahiers du cinema, 1995, pàgs. 225-229. 
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bondadós, aquest aspecte del pensament de Pasolini està en consonància amb el 

desenvolupament de la nova etnografia que a partir dels anys 60 precisament trenquen amb 

les idees estereotipades del primitivisme ingenu dels pobles primitius i de la idea del bon 

salvatge. 

 

La llum comparativa que intento projectar sobre l’obra de Pasolini al llarg d’aquest treball em 

porta a arrenglerar-lo no pas amb Frazer o Jung ―sense oblidar que els havia llegit i van 

exercir la seva influència sobre el cineasta—, sinó amb altres autors que com ell 

comparteixen l’interès sobre allò que les societats dites «primitives» codifiquen sobre l’humà 

en les seves relacions de parentiu, en les seves cosmogonies, en les seves expressions 

culturals. Les guerres camperoles del segle XX, en especial la revolució xinesa, la 

independència d’Algèria i en concret la guerra del Vietnam desperten en els intel·lectuals 

occidentals d’esquerra una viva admiració per aquestes societats que resisteixen no només a 

l’imperi sinó a la penetració del capitalisme en les seves economies i en les seves relacions 

socials. Hem comentat en el capítol anterior el poema “Profecia” on es parlava d’aquest tema.  
 

Pasolini freqüentava la lectura d’alguns autors majors de l’antropologia d’aquells anys. El 

1965 el veiem fent-se ressò d’una crítica d’Aron Gurvitch a Claude Levi-Strauss. Al nostre 

autor, l’estructuralisme no li  acaba d’agradar tot i que reconeix la força analítica de 

l’antropòleg francès. Tampoc no  se sent còmode amb l’empirisme positivista. Tots dos els 

identifica amb formes hegemòniques del Neocapitalisme. En el centre de la discussió Pasolini 

assenyala que  tant el poeta com el marxista ―un interessant paral·lelisme— no poden sentir-

se satisfets amb el formalisme estructuralista ni amb l’empirisme que a penes s’eleva per 

sobre de la descripció dels fenòmens. 

 
L’estructuralisme ―diu—es presenta com una espècie de «geometria del magma», per al qual el 

magma no pot ser conegut només que en la seva projecció  geomètrica. Però, ja sigui el poeta, que no 

s’acontenta  amb un acte cognitiu, sinó que vol fer experiència directa del magma, estant-hi a dins, 

vivint a l’interior, ja sigui el marxista, que no s’acontenta  de conèixer i descriure una geometria de la 

«realitat  que és», sinó  que vol aportar l’ordre, tant al coneixement con a l’acció, s’hi rebel·len... El 

seu gran problema [per als poetes i per als marxistes] és omplir de valors l’ «estructura com a procés»; 

no certament dels valors de la «filosofia ingènua» de la qual parlava Levi-Strauss, sinó naturalment 

dels valors de la ideologia marxista, en tant que aquell que viu d’«una manera peculiar la 

temporalitat» o sigui el procés, és la idèntica persona que exerceix des de l’exterior la seva 

observació: és doncs el protagonista de la lluita de classe... el resguard revolucionari del qual és crític 

també en  viure una experiència irreductible: és l’esguard de la consciència de classe. Procés i meta-

procés en aquesta consciència revolucionària apareixen contemporàniament (PASOLINI, Empirismo, 

76-77).   

 

Introduir els valors en l’observació, projectar la consciència de classe sobre el que s’observa. 

Emergeix de nou aquí el marxisme romàntic que hem analitzat al capítol 1. Sota la influència 

cardinal de Gramsci, Pasolini no concep l’observació de les societats primitives com una 

projecció geomètrica d’aquestes, sinó que entén, amb De Martino per exemple, que són 

portadores d’una singular codificació de l’humà que pot servir d’argument per a bastir una 

resistència als atacs del Neocapitalisme.  

 

El que es dilucida aquí no és només una qüestió teòrica sobre com es pot conèixer la realitat. 

El tema que vol plantejar Pasolini és el de  com cal tractar en aquest cas els mites grecs: tal 

vegada com unes estructures tancades, o en canvi com una obra oberta sobre la qual 
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l’intèrpret actual hi ha de poder actuar per a descodificar no només el seu sentit intern, sinó la 

seva interpel·lació contemporània? En un text  del mateix any 1965, titulat “L’escenografia 

com a «estructura que vol ser una altra estructura»” discuteix de nou amb Lévi-Strauss i cita 

un fragment d’aquest autor en què afirma «no es pot a la vegada i contemporàniament definir 

amb rigor un  estadi A i un estadi B ... i reviure empíricament el passatge d’un a l’altre». Com 

a falca des d’on articular la seva crítica a l’argumentació de l’antropòleg francès, el director 

d’Edipo re hi situa la «voluntat de l’autor». 

 
De fet ―argumenta Pasolini— davant d’una «estructura dinàmica» d’un guió, a la seva voluntat de 

ser una forma que es mou cap a una altra forma, nosaltres podem perfectament, des de fora i en 

termes estructurals, definir amb rigor l’ estadi A (posem l’estructura literària del guió) i l’estadi B 

(l’estructura cinematogràfica). Però al mateix temps podem reviure empíricament el passatge de l’un 

a l’altre, perquè l’«estructura del guió» consisteix pròpiament en això: «passatge de l’estadi literari 

a l’estadi cinematogràfic» (Ib. 197)  
 

En realitat aquesta és la pràctica de treball de Pasolini quan adaptava les obres de teatre 

clàssiques o les seves al cinema. Acompanyava el treball de guionatge i de filmació amb un 

aparell extern normalment en forma de poesia on glossava el procés empíric d’aquest 

passatge, la reapropiació a través del cinema podríem dir  de «l’estructura de la realitat» 

intuïda al guió literari que només es pot revelar segons ell mitjançant el cinema. Per tant, 

traslladant aquesta discussió teòrica i metodològica al paper que l’interès que té per les 

cultures primitives ens trobem que la «voluntat de l’artista» és trobar en elles els «valors» que 

permeten construir un discurs incorporant ―de vegades en forma de pastitx— elements trets 

de la literatura etnogràfica resemantitzant-los en les escenes dels seus films. Perquè, seguint 

Gramsci, Pasolini considera que les expressions culturals de les societats primitives no són 

manifestacions pintoresques ―tot i que de vegades algunes de les seves  pròpies descripcions 

sobre aquestes hi passin massa a prop del pintoresquisme. Es tracta exactament del contrari, 

estem davant d’una «concepció del món i de la vida» diu el polític torinès. Pasolini va 

utilitzar les observacions de Gramsci per a construir la seva poètica. No només la cultura de 

les classes populars són portadores de comprensions del món alternatives a les de 

neocapitalisme, també els mites grecs, que poden i han de ser actualitzats. Hi ha una reflexió 

de Gramsci que no he pogut documentar que Pasolini la conegués, però que entronca 

directament amb el treball artístic del director. Considera Gramsci que és necessari dur a 

terme un estudi del que ell en diu folklore en termes de la concepció del món que es troba: 

 
implícita, en gran part, d’estrats  (determinats en el temps i en l’espai) de la societat, en contraposició 

(tot i que aquesta normalment el més implícita, mecànica, objectiva) amb la concepció del món 

«oficial» (o en un sentit més ampli de la part culta de la societat històricament determinada) que es 

produeixen en el desenvolupament històric. (D’aquí l’estreta relació  entre folklore i «sentit comú» 

que és el folklore filosòfic). Concepció del món no només no elaborada i sistemàtica  ―perquè el 

poble  (això és el conjunt de les classes subalternes i instrumentals de cada forma de societat que ha 

existit fins ara) per definició no pot tenir concepció elaborades, sistemàtiques i políticament 

organitzades i centralitzades en el seu desenvolupament contradictori—, sinó també múltiple ... [del 

qual caldria]  parlar-ne [com] d’un aglomerat indigest de fragments  de  de totes les concepcions  del 

món i de la vida que s’han succeït en la història, de la major part de les quals , de fet, només en el 

folklore s’hi troben els documents supervivents  mutilats i contaminats (GRAMSCI, Letteratura, 267-

8). 
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Crec que és des d’aquesta perspectiva gramsciana que opera Pasolini  quan insereix les seves 

pel·lícules «gregues» ―però també  la Trilogia della vita—  en contextos culturals extrets de 

les observacions etnogràfiques o de localitzacions cinematogràfiques que evoquen aquestes 

lectures. El cineasta, que ja havia tingut l’oportunitat com a escriptor d’articular, sistematitzar 

i dotar d’un entramat teòric les formes de vida camperoles que havia vist al Friül o les 

suburbanes de les barriades romanes, es prepara per a una feina potser més humil en aquest 

sentit  que la que havia fet amb Ragazzi di vita i Una vita violenta o Accattone ―això és, 

descobrir i formalitzar el llenguatge i  els valors, és a dir, la «concepció del món» dels pinxos 

de barriada. La descoberta per part de l’autor del Tercer Món  i el seu interès, àmpliament 

compartit per una part de la intel·lectualitat d’esquerres occidental, pel «primitivisme» li 

permeten prendre aquests «documents supervivents mutilats» i realitzar amb ells no pas una 

restitució erudita i filològica diríem, sinó un mosaic polític-cultural on algunes d’aquestes 

«concepcions del món» serien les tessel·les que conformaríem el dibuix d’un món artístic que 

diu la veritat artística del món subaltern que resisteix, com al Vietnam, l’agressió i 

l’hegemonia del neocapitalisme imperial.  

 

I és en aquest sentit, i només en aquest, que podríem comparar el treball de Pasolini amb les 

obres acadèmiques  de Marshall Sahlins, Eric Wolf i de Pierre Clastres  per citar alguns dels 

autors que, a la dècada dels anys seixanta, representen un canvi de direcció en la recerca 

antropològica i un canvi de paradigma en la comprensió de les societats primitives 

―camperoles i caçadores-recol·lectores— al rebuf dels conflictes provocats per la 

descolonització.  Per això crec que si el seu biògraf David Schwartz té en part raó quan diu: 

«Els intel·lectuals que l’acusaven de mala antropologia no comprenien; els models de 

Pasolini eren Frazer, Campbell, i (tot i que mai citat directament) Jung» (SCHWARTZ, 671), 

aquests models eren més fornidors de conceptes  i exemples més que no pas prescriptors 

d’interpretacions. Com a lector de De Martino que era el poeta bolonyès podem preguntar-

nos si el que incorporava als seus films no eren sinó nocions que provenien de l’antropologia, 

però d’una antropologia poètica, culturalista, que pren dels autors que cita Schwartz les eines 

per a codificar en forma simbòlica i mitificadora els elements poètics amb els quals 

construeix des del llenguatge directe de la realitat que per ell és el cinema la seva 

interpretació d’aquesta realitat multisecular i arcaica (en el sentit de fonamental) per aixecar 

una barricada contra l’assalt de la uniformització capitalista. Així, el món dels mites grecs i el 

de les societats tribals encara existents al segle XX representen per Pasolini el mateix: 

esqueixos de mons on la raó no ha desertitzat el sagrat i on, per tant, encara es pot trobar una 

vivència de l’humà no sollada pel valor de canvi i el «pagament al comptat» de què parlaven 

Marx  i Engels al Manifest. I és en aquest llibre, que sabem que Pasolini havia llegit a fons, 

on el nostre autor havia de trobar la il·luminació que l’empenyé a incorporar fragments de les 

realitats precapitalistes ―inventades o realment existents, això ara no importa— en els seus 

films. Perquè Marx i Engels diagnosticaven el 1848 que «Tot l’estamental i estable 

s’evapora, tot el consagrat es dessacralitza» (MARX-ENGELS, Manifiesto, 42-3) Pasolini 

intenta des de les seves poesies de Casarsa, passant pel les novel·les de les borgate, inscriure 

en el present un «sagrat» pagà o, si es vol, no clericalitzat, i així evitar-ne la seva evaporació. 

 

A una llarga resposta a una crítica de Carlo Lizzani a la seva pel·lícula Medea, Pasolini 

explica el sentit que té per a ell l’ambientació que realitza en les seves pel·lícules. Hi 

reconeix que el cinema «per la seva naturalesa» naturalista no pot representar el passat. En tot 

cas, continua dient,  quan es fa un film històric d’autor «el passat esdevé una metàfora del 

present: en una relació complexa, perquè el present és la integració figural del passat». Li diu 
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serenament però contundent a Lizzani que en el seus films històrics ―i atès que estan parlant 

de Medea hem d’entendre que es tracta també d’ Edipo re— «no he tingut mai l’ambició de  

de representar un temps que ja no hi és més: si ho he intentat fer, ho he fet mitjançant 

l’analogia: això és representant un temps modern d’alguna manera anàleg a aquell passat». 

Deixant de banda, la contradicció de dir no voler representar el passat i de reconèixer que sí 

que ho ha fet,  i una segona contradicció que suposa pensar que els mites clàssics són 

directament una lectura del passat coetània aquest ―com La guerra del Peloponès, per 

exemple— i no una interpretació culturalment codificada destinada a  elaborar una sortida en 

forma de tabú als conflictes profunds que les pulsions individuals ―de poder, de mort, de 

sexe— que clivellen l’ordre social, si deixem momentàniament de banda això, el que 

interessa destacar és que els segments de passat representats funcionen no pas com una 

impossible revitalització d’aquest passat sinó com una incrustació, com una citació o un 

pastitx.  En aquest sentit Pasolini es deté en explicar quina és la seva manera de crear els seus 

films «històrics», que són una «metàfora»: 

 
Com construir aquesta metàfora? Mitjançant la invenció poètica i mitjançant les referències culturals: 

el límit inferior de tot cinema històric d’autor és el manierisme (has de veure en el meu film la 

reconstrucció d’una obra metahistòrica, una Corint alexandrina «pensada» des de la pintura del 

manierística del Cinquecento) (PASOLINI, Letteratura, 2815-20). 

 

Pasolini treballa doncs des de la perspectiva que tota producció artística és producte d’una 

reflexió tant dels conceptes amb què s’opera com dels materials amb què es treballa. El 

manierisme com a metodologia que permet la incrustació de diverses tessel·les aparentment 

contradictòries entre sí permet  l’autor de proposar la reactualització dels mites grecs i de la 

Grècia arcaica en aquest cas ―com el passat medieval a la Trilogia— per tal de fer de 

manera «analògica» una proposta sobre el present. L’etnografia i l’antropologia preses com a 

emblemes, no pas com a disciplines de coneixement,  li serveixen per reblar una intervenció 

sobre el present en què contraposa a l’acceleració nihilista del neocapitalisme la «invenció 

poètica» d’una concepció del món subalterna que ve del passat per intentar rescatar el present 

de la seva deshumanització. Tot això s’assembla molt a Benjamin: com l’historiador marxista 

que propugnava el pensador alemany, l’artista marxista que és Pasolini té dret a «encendre la 

guspira del passat» per a evitar la victòria de l’enemic que amenaça ―recordem-ho— no 

només als vius, sinó a tot la tradició ―revolucionària o simplement alternativa— una 

amenaça que promet que  ni tan sols  els morts es trobaran a recer si aquest enemic venç.  

 

Pasolini en aquest sentit és absolutament un contemporani del seu món. L’impacte de les 

descolonitzacions, i en concret la violència que aquestes tingueren notablement en les 

antigues possessions franceses d’Indoxina ―Laos i Vietnam— i Algèria havien suscitat un 

gran interès en els joves científics socials americans i francesos. També en ell. El 1969 escriu 

un article explicant la impressió que li va produir l’assassinat del líder de la independència de 

Kènia Tom Mboya. Comenta que l’havia conegut personalment uns anys abans en assistir a 

un míting a Nairobi en els dies anteriors a la independència. L’article és preciós, escrit amb 

un to serè, un punt elegíac com no podia ser d’una altra manera, però sense aquella 

visceralitat que apareix en altres textos posteriors. Explica com arriba al míting de casualitat. 

S’atura a escoltar. Els participants al míting li fan un lloc perquè s’assegui còmodament entre 

ells. És l’únic blanc en la reunió. L’orador és precisament Mboya. Era un míting de membres 

de l’ètnia Kikuyu. Els seu veïns en el míting li demanen d’on és i en assabentar-se que és 

italià «tots es van sentir molt contents. Per què? Perquè també els italians havien mantingut 
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contra els alemanys una lluita guerrillera, com ells. Qui em va contar això era un humil 

treballador. I mai no hauria esperat paraules com aquestes d’ell. Així doncs, érem germans.» 

La projecció especular és intensa: un militant anticolonialista africà li explica al germà d’un 

partisà mort el paral·lelisme entre la seva lluita i la dels italians contra els nazis i l’anomena 

«germà».  

  

Després apareix una valoració política de l’assassinat. A Mboya el deuen haver matat, diu 

Pasolini, perquè s’havia convertit en un moderat que defensava tesis neocolonialistes, potser 

estava en contacte amb els britànics. L’assassí, pensa l’autor, segur que  és un «jove negre 

(que fa deu anys seria un nen) [que l’ha matat] en nom d’una nova llibertat.» La conclusió 

que en treu de l’episodi és pessimista i de nou recupera ressons personals i històrics:  

 
Totes les guerres d’alliberament tenen aquest trist final. En tot el món, sigui quin sigui el país en què 

es pensi, contemplo un terrible paisatge de guerrers d’alliberament que terminen en  desil·lusió i 

restauració. ¿Succeirà el mateix a Vietnam? ¿Com preveure-ho d’una altra manera? En conseqüència, 

¿quin sentit té viure si no és el de mantenir-nos lleials, desesperadament i tal vegada també 

obcecadament, a la primera i tosca idea de llibertat que de joves ens impulsa a l’acció? (PASOLINI, 

Caos, 191-2) 

 

És un Pasolini encara posseïdor d’un punt d’esperança, ja certament disminuït, però que 

afirma la seva lleialtat a la causa per la qual va morir el seu germà i sobre la qual Pier Paolo 

va construir la seva identitat civil i política. Interpreta el moment històric en clau marxista, 

però heterodoxa: és més Isaac Deutscher qui sona en les seves paraules que no pas Togliatti. 

 

En tot  cas, la visió melancòlica del poeta sobre el destí de les guerres d’alliberament no 

arracona el seu interès per com aquestes societats del Tercer Món han estat capaces de resistir 

l’aculturació occidental. La interrogació pasoliniana sobre el caràcter de la seva cultura, que 

no deixa de ser una interrogació superficial, destinada a omplir unes pàgines d’un suplement 

de diari, o de redactar un llibre «orientalitzant» com L’odore dell’India, no ha de desmerèixer 

que Pasolini es demanava qüestions fonamentals sobre la naturalesa d’aquestes cultures 

algunes de les quals compartiran els joves antropòlegs abans citats. En realitat totes aquestes 

preguntes, moltes de les quals giren a voltant del paper que la violència té en les societats 

tribals que lluiten per descolonitzar-se, apunten  a una de capital: ha existit mai la societat 

feliç primitiva, el «bon salvatge» de què parlava ―a estones— Rousseau?. Aquesta fou, com 

hem vist fugaçment abans, una discussió potent als ambient intel·lectuals dels anys seixanta i 

dels primers anys setanta. Penso que pot ser interessat resseguir-la breument.  

L’abril de 1966 té lloc a Chicago un congrés d’antropologia que suposarà un canvi de 

paradigma en l’estudi de les societats caçadores recol·lectores. Man the Hunter era el títol de 

la trobada acadèmica i de les actes que en van sortir. A elles van assistir alguns dels 

antropòlegs prominents dels anys següents, en concret Marshall Sahlins i Lewis Binford. Hi 

ha aquí una història intel·lectual fascinant que no puc explicar sense anar-me’n del tema, però 

a la que convé deixar entrar una estona en el nostre argumentari per a poder calibrar la 

manera com Pasolini desplaça el seu interès per la cultura antropològica hereva dels treballs 

culturalistes dels anys anteriors a la Segona Guerra Mundial  cap a un interès més en sintonia  

amb els nous aires que aquest congrés i aquests joves antropòlegs acabarien formulant. Ens 

trobem en una cruïlla de la història cultural i política del món de la postguerra on el director 

de Medea  hi planta el seu campament per uns anys ―estem parlant del període que va des de 

1967 a 1970, el de les pel·lícules de temàtica mitològica . En aquesta cruïlla es troben les 
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dues idees que he comentat: la necessitat d’entendre què cohesiona les societats tribals, 

especialment camperoles, fins al punt de convertir-les ―des de la revolució xinesa, a 

Vietnam passant per Cuba i Algèria— en el nucli de guerres revolucionàries d’una banda; la 

discussió sobre quin paradigma té vigència: el rousseaunià del bon salvatge o, al contrari, la 

seva antítesi hobbesiana de l’altra. Pasolini hi és en aquesta cruïlla en tant que artista a qui li 

interessen aquests temes, però també en tant que assagista que reflexiona sobre la naturalesa 

humana. Aquests són temes presents al debat acadèmic de l’antropologia dels seixanta. 

Intento explorar si aquesta presència de Pasolini en aquesta història intel·lectual obre una via 

interpretativa, que tingui sentit, i que pot ser fecunda, tot i que no la podrem explorar a fons. 

Comencem pel «bon salvatge».  

 

Marshall Sahlins publica el 1972 el seu influent Stone age economics, un recull d’articles 

redactats als anys 60 dins de la tradició de l’antropologia evolucionista americana,   on 

defensava la idea que les societats caçadores, lluny de ser societats paupèrrimes, sotmeses a 

una existència miserable, posseïen ben al contrari un accés als recursos abundant i generós  

que els permetia poder destinar a la seva supervivència material unes poques hores al dia. De 

fet, Sahlins l’anomena «la primera societat d’abundància». Sahlins es referia a les societats 

caçadores recol·lectores actuals, no a les del paleolític. Del seu estudi va poder  elaborar una 

classificació amb criteris culturals aplicats a les economies de les societats caçadores 

recol·lectores i de les societats camperoles que havia estudiat en les severs estades de treball 

etnogràfic a la Polinèsia. Tal com ho sintetitza un altre antropòleg, Adam Kuper, Sahlins 

argumentava que  

 
hi havia dues classes de societats, cadascuna amb la seva organització característica. A les economies 

de les societats de bandes o de les tribals, el grup domèstic s’ocupava de la producció, a la vegada que 

constituïa la unitat de consum. L’explotació era escassa i certament les classes socials estaven absents, 

d’acord amb els seus propis criteris, poc ambiciosos, els pobles eren opulents, però ineficaços. Ben al 

contrari, les economies de les societats avançades resultaven creixentment productives i diferenciades, 

però un petit grup de posseïdors depredaven sobre una basta població de desposseïts. 

 

El fons del debat, avui apareix clar, era la formulació de la idea  que existien formes 

socioeconòmiques de generar benestar entre els membres d’una societat que no passaven per 

l’acumulació capitalista ni pel seu creixement desbocat. Els treballs de Sahlins i de Richard 

Lee ―un dels directors del congrés de Man the hunter—, especialista en l’estudi dels !Kung 

del Kalahari,  demostraven empíricament aquesta realitat. La idea d’una humanitat primitiva 

adolorida cercant menjar des de la sortida del sol fins que es ponia quedava refutada. Era un 

debat que, com recorda Kuper, havia plantejat als Estats Units als anys 50, l’economista 

marxista d’origen hongarès Karl Polanyi a qui Sahlins seguia en el seus enfocaments teòrics. 

Hi havia en aquests posicionaments poderosos reclams que després el moviment dels hippies 

col·locaria en el arsenal del seu antimaterialisme (KUPER, 192-3). 

 

L’antimaterialisme que batega en algunes de les polèmiques contra l’hedonisme del  Pasolini 

dels anys seixanta i setanta s’alimentava no pas d’aquestes fonts, sinó que hi coincidia, venint 

pel curs de la seva història camperola al Friül i de la seva nostàlgia d’una comunitat 

autosuficient que havia conegut ―i on havia viscut— a Versuta en els darrers dies de la 

guerra i els primers de l’alliberament. Una societat gairebé idíl·lica on ell i la seva mare feien 

de mestres i els pagesos els remuneraven amb menjar i allotjament. Per vies estranyes el 

nostre autor convergia amb la recerca d’aquests joves antropòlegs que buscaven desmuntar la 
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fal·làcia del liberalisme que la història és un progrés comandat per la renovació tecnològica 

posada al servei del capital i del comerç. 

 

Els «primitius» que surten a les pel·lícules «gregues» de Pasolini no comercien, no tenen 

diners, però són a la seva manera sofisticats i viuen en una certa abundància. Provenen d’un 

imaginari pasolinià que s’ha creat mitjançant la lectura de Frazer o Campbell. Especialment a 

Medea , la creació  dels pobles de la Còlquida que visiten els Argonautes està pensada per 

destacar aquesta sofisticació. A la llarga escena on es descriuen els (inventats) rituals arcaics 

del poble de Medea, Pasolini encarregà  l’escenògraf Dante Ferretti de crear uns vestits i 

ornaments que destaquessin l’austeritat de la cultura material d’aquests pobles imaginats per 

Pasolini i  que a la vegada mostressin un cert refinament artesanal i ―pel que fa als rituals— 

cultural. Pasolini, que a la segona meitat dels anys seixanta ja començava a tenir ben bastits 

els seus arguments contra l’hedonisme neocapitalista, convergeix amb aquesta nova 

reinterpretació de les societats primitives que comencen a ser vistes no pas com el passat  

feliçment superat de la humanitat, sinó com una font d’inspiració a l’hora de construir una 

crítica des de l’economia moral al capitalisme. «Economia moral dels pobres» és una 

categoria que va popularitzar E.P. Thompson al començament dels anys setanta. En un 

influent article la definia així: 

 
[Existia a les societats pre-capitalistes] una idea tradicional de les normes i obligacions socials, de les 

funcions econòmiques pròpies dels diferents sectors dins de la comunitat que, preses en conjunt, es 

pot dir que constituïen l’«economia “moral” dels pobres» (THOMPSON, Tradición, 66)
76

. 

 

L’autor d’ Il sogno d’una cosa va incloure en aquesta novel·la i en altres proses però també a 

les seves pel·lícules “instantànies” d’aquesta «economia moral». De fet, tota l’escena de la 

gran manifestació pagesa d’Il sogno... representa una il·lustració dels mecanismes que 

portaven a la revolta o la motí quan les normes i obligacions consuetudinàries eren 

subvertides o quan, com és el cas, les elits locals no aplicaven les lleis aprovades pel govern. 

El tipus de revoltat que mostra Pasolini diferia de les manifestacions obreres on els conflictes 

de classe estaven més perfilats. Al camp que descriu l’autor la indignació prové tant de 

l’incompliment de la legalitat com de la subversió d’aquestes  normes i obligacions 

consuetudinàries que permetien l’existència de relacions asimètriques entre propietaris i 

bracers però que a la vegada creaven una xarxa de reciprocitats. 

   

Però al llarg dels anys seixanta una altra qüestió política galvanitza la recerca en ciències 

socials.  Com apareix l’estat? Quina relació hi ha entre les comunitats de banda i la guerra i la 

violència en general? Fins on és correcta la hipòtesi hobbesiana segons la qual l’estat apareix 

per a salvar la comunitat de la destrucció deguda a l’estat de guerra a què el desig de 

possessió i la guerra de tots contra tots aboquen segons el filòsof anglès a la destrucció de la 

comunitat primitiva? Quina és la naturalesa del Poder, en definitiva? Com a marxista encara 

que fos sui generis Pasolini no qüestiona la necessitat de l’existència d’un estat. Però com a 

individu que topa amb las violència institucional de l’estat italià de la seva època s’interroga 

sobre aquests temes en les seves pel·lícules gregues. A Medea, Jasó deixa la 

sacerdotessa/bruixa i el seu amor per a exercir el poder com a Rei. Èdip, coneixedor de la 

                                                 
76

 “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century”, Past and Present, núm 50 (1971). Jo 

he fet servir la versió castellana referenciada. Els primers treballs sobre aquest tema, Thompson els començà el 

1963. Per a una revisió del concepte i del seu recorregut en la historiografia anglosaxona, vegi’s, “The Moral 

Economy Reviewed” a THOMPSON, Customs, 259-351. 
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maledicció a la qual el condemna el seu destí, se sent a recer agafant el cabdillatge de Tebes. 

El tema traça una tangent amb certes idees anarquistes: el poder posseeix una força terrible 

que destrueix o deforma dramàticament qui el deté. En la massiva eclosió de l’individualisme 

que experimentà Occident en els anys seixanta s’instal·la en l’ordre del dia  la polarització 

entre individu i Estat, entre l’ètica individual i la moral social, entre el jo i el col·lectiu, entre 

drets i deures. Els articles que escriu l’autor de Lettere luterane radiografien de manera 

partisana aquesta polarització. Pasolini té opinió. Però necessita saber. Orestiade africane 

parteix d’una sospita: és possible que a les societats africanes que ell ha conegut més com a 

periodista sensible i no pas com a professional de l’etnografia es pugui desenvolupar 

internament la cristal·lització social i política que permet l’aparició de la democràcia? Hi ha 

un Orestes africà que obligui els déus ―això és l’ordre tribal secular— a transformar les 

institucions que anul·len l’individualisme en nom del col·lectiu per a convertir-les 

precisament en garants de l’especificitat d’aquests individus? Finalment, comença a Àfrica un 

procés que apunta cap a la liquidació del món tribal violent i doni pas sistemes democràtics 

millors que els europeus? Aquestes són les esperances i les preguntes que marxistes 

romàntics com Pasolini o Thompson es plantegen.  

 

Si la seva descoberta als anys 50 de l’extraradi geogràfic, social i moral de Roma, forçada per 

les seves circumstàncies personals, l’havia convertit en un etnòleg amateur d’aquelles 

barriades abandonades a la seva sort, als anys seixanta, ja més format intel·lectualment, se 

sent preparat per a reflexionar sobre els motius dels capteniments dels seus coetanis i de 

trobar, mitjançant la divulgació culta antropològica i la revisió dels mites, els eventuals 

patrons universals que facin comprensibles els rapidíssims canvis socials que experimenta la 

Itàlia dels anys seixanta. Com veurem en el darrer capítol d’aquest treball el resultat 

d’aquesta indagació el durà a formular la idea que s’està vivint una «mutació antropològica» 

―l’expressió és seva— que instal·la una cesura dramàtica en l’evolució cultural humana o, 

almenys, en l’occidental. Appunti per Un’Orestiade africana és un story-board filmat que 

havia de servir per dos projectes que tenia en cartera Pasolini. Realitzar una pel·lícula que fos 

una versió de l’Orestiada d’Èsquil ambientada a Àfrica n’era un. El segon era filmar un 

«Poema del Tercer Món» ambientat en Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i els guetos negres dels 

Estats Units.  

 

La descoberta de Nova York el 1966 va resultar fonamental per Pasolini. A una entrevista 

concedida a Oriana Fallaci confessa que hauria d’haver vingut quan tenia divuit anys: la 

ciutat li sembla oberta, rebel. Allà hi troba «l’esquerra més bella que un marxista pot 

descobrir», la dels militants en favor dels drets civils dels negres americans. S’enlluerna amb 

el subproletariat americà, contacta amb un militant negre dels grups antisistema semblants als 

Black Panthers (PASOLINI, Saggi, 1597-1606). L’evocació que transcriu Fallaci recorda a la 

que Pasolini explica que va experimentar al míting dels kukuyu a Kènia. La rebel·lió dels 

guetos i les esperances dipositades per les  noves nacions africanes nascudes de la 

descolonització inspiren el director de cinema. En aquest context, comença a rodar a partir de 

dos viatges a  Àfrica realitzats entre desembre de 1968 i febrer de 1969 (un a Tanzània i un 

altre a Uganda) aquests «esbossos» per una Orestiada.  

Appunti... pren la forma d’un quadern d’apunts en imatge que Pasolini va estructurar en tres 

parts en un muntatge que va poder-se exhibir a Venècia el 1973. La primera part  se situa a 

Àfrica amb imatges preses pel mateix Pasolini que alterna amb parts d’un documental sobre 

la guerra de Biafra (1967-69) comentades totes dues classes d’imatges pel director. Aquesta 
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part pren la forma d’una mena de càsting: filma els rostres i els cossos d’habitants d’aquests 

dos països per veure si poden encarnar els papers protagonistes de la història. Les escenes de 

la guerra de Biafra li permeten interrogar-se sobre la viabilitat de la democràcia a Àfrica i 

descobrir la realitat de la violència tribal. El seu cosí i biògraf Nico Naldini explica que Pier 

Paolo «buscava en el Tercer Món, rostres antics, paisatges naturals intactes, criatures 

“hierofàntiques”, manifestacions de l’antic sentiment del sacre». La voluntat del cineasta és 

fer una síntesis «de la història d’Àfrica en els últims cent anys: el passatge de l’estat 

“selvàtic” a aquell civil i democràtic».(NALDINI, Cronologia, XCV-XCVII) 

La segona part registra un llarg debat entre estudiants de l’Àfrica negra residents a Roma i el 

mateix director. El debat gira sobre si és possible aplicar la lliçó de l’Orestiada a les naixents 

nacions negre-africanes. Aquesta part del film sembla voler respondre als crítics que li havien 

retret que la seva imatge del tercer Món i del camperolat estava carregada de nostàlgia del 

passat. En una declaració de Pasolini que reporta el mateix Naldini diu: 

No tinc nostàlgia. Ha nascut un equívoc sobre el que he dit. No tinc ni una mica de nostàlgia. Mai, en 

cap moment, ni de la meva vida personal, ni de la del meu país.  No voldria reviure ni cinc minuts en 

el passat. El passat em dóna sempre angoixa, em dóna un sentit d’empresonament. En el passat no 

sabia les coses que ara sé. En el passat estem morts, per què hauria de plànyer-lo? (NALDINI, 

Cronologia, XCV) 

El col·loqui amb els estudiants africans gira al voltant del present i de futur efectivament. 

Però, llavors, què fa Pasolini amb el que troba en el Tercer Món? La tercera part dels 

Appunti... són un espectacle de jazz amb música del saxofonista argentí Gato Barbieri, 

improvisacions vocals de la cantant Yvonne Murray i la dansa d’Archie Savage. La resposta 

a l’anterior pregunta és que el que fa Pasolini és crear una nova realitat artística que expressi 

«una forma autèntica, real, de vida humana».  

És evident que no parlem d’una antropologia visual, i potser sí en tot cas d’una antropologia 

de l’imaginari. És a dir, estaríem parlant des de la perspectiva que el nostre autor no seria 

exactament un interpretador, un analista de la cultura, sinó que, seguint les idees de Gramsci, 

recull d’elements diversos del folklore pagès europeu o del Tercer Món elements que li 

permeten crear els seus «arquetips» —aquí la veu de Jung és audible— visuals amb els que 

ret homenatge a través del cos i dels seus guarniments a les cultures pageses que, i aquí sí que 

l’operació és antropològica, sintetitzades en una representació artística, universal, de totes 

elles. És sobre ruïnes que treballa Pasolini: recuperar d’aquí i allà les restes significatives per 

intentar “reconstruir” una estructura de l’imaginari popular sotsjacent a totes aquestes 

cultures particulars destruïdes per l’expansió del capitalisme. Aquesta serà la seva feina 

d’antropòleg: primer recollir com a pacient etnògraf les engrunes significatives del que una 

vegada foren cultures ben vives i construir després, com a antropòleg, una representació 

arquetípica que expressió però aquesta «forma real de vida humana».  

Appunti... descriu un fracàs. La bellesa dels cossos i dels rostres dels  possibles protagonistes 

de L’Orestiada tenen el seu revers macabre en les escenes extretes de documentals sobre la 

guerra de Biafra. Una guerra postcolonial, però en què les atrocitats les perpetren els veïns 

dels que haurien de protagonitzar l’obra de teatre. La part artística del film sembla confessar 

que només és possible capturar poèticament la força d’aquest passat arcaic, i actualitzar-la en 

l’obra artística perquè els interessos polítics de les antigues metròpolis i l’afany de poder de 

les noves elits condemnen el continent africà a guerres i conflictes. Pasolini no cancel·la del 
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tot encara la seva visió rousseuniana dels mons tribals, però a Appunti... dóna el protagonisme 

que ha de tenir a la guerra i el conflicte. Però aquesta guerra contemporània de Pasolini és 

una guerra induïda pel control de recursos. Ara bé, les guerres podien haver tingut una altra 

motivació. 

 

A finals dels anys seixanta i al llarg dels setanta l’antropòleg francès Pierre Clastres  va 

iniciar una recerca sobre  la institució de la guerra entre les bandes de caçadors recol·lectors i 

cercà la relació que podia existir entre guerra i gènesi de l’estat. És una temàtica molt 

semblant a la que aborda Pasolini a Appunti... El tema de fons de Clastres era el paper que la 

violència jugava a les societats dites primitives i per extensió a les societats humanes en 

general. Parafrasejant Leibniz podríem dir que Clastres es demana per què hi ha estat quan 

podria no haver-n’hi. Si Pasolini a les pel·lícules sobre mites gregues col·loca en un primer 

pla la violència d’aquestes comunitats «primeres» ―en forma de sacrificis, assassinats, 

mutilacions—, Clastres, i aquesta és la seva originalitat, refusa reproduir el patró del «bon 

salvatge» que la literatura etnogràfica anterior a ell aplicava a les societats sense estat. Tots 

dos reaccionen contra les explicacions de pretensions cartesianes i universalistes que es 

mouen sota l’estructuralisme de Levi-Strauss. Pasolini el coneixia com a lector esporàdic, 

Clastres havia estat deixeble seu. Tant el cineasta com el jove antropòleg s’oposen a les raons 

que Occident utilitzava per a justificar la seva hegemonia política i cultural tot i que les 

formulen de manera diversa: Clastres, com a científic social, les identifica amb la història del 

pensament polític occidental; Pasolini com a artista i com a homosexual afirmava que 

aquestes raons tenien a veure amb la noció teocràtica de Déu com a Pare i la identificació 

d’aquest pare amb la dominació viril patriarcal.  

 

Clastres denunciava que darrera el mite del «bon salvatge» hi havia la incapacitat 

epistemològica del món de matriu europea per pensar la possibilitat de l’existència de 

societats que poguessin desenvolupar institucions polítiques i culturals diverses a les nostres. 

L’antropòleg francès planteja una qüestió fonamental: les societats primitives contemporànies 

mantenen l’organització de bandes o la tribal no pas perquè siguin un residu del passat, sinó 

que, ben al contrari, refusen el progrés ofegador que representa constituir-se en estats. Així, 

per l’antropologia tradicional aquells grups humans que “encara” estaven organitzats en 

bandes caçadores-recol·lectores i tribus se situaven en un estadi «anterior» a la nostra en 

l’evolució social. Residus d’un món ja superat, aquestes societats interessaven la raó 

occidental igual que les mites grecs: perquè parlaven d’una etapa que ja no era possible 

observar dins del nostre món. Aquesta lectura inaugurada amb la conquesta d’Amèrica, era 

incapaç, diu Clastres, de «pensar una realitat social  que no podia trobar el seu lloc dins de la 

representació tradicional de l’ésser social». Per la cultura occidental, continua Clastres, el 

pensament del polític des de «l’alba grega» es representa  la societat de tal manera que  

 
s’ha d’encarnar en la figura de l’Ú exterior a la societat, en una disposició jeràrquica de l’espai polític, 

dins de la funció de comandament del cap, del rei, del dèspota: no hi ha societat si no és sota el signe 

de la seva divisió entre senyors i súbdits (CLASTRES, 15-16). 

 

Pasolini per la seva part en un article inèdit fins a la seva mort i escrit el 1970, titulat 

precisament “Che fare col “buon selvagio”?” afirmava, de manera paral·lela a la que ho faria 

anys després Clastres, que la cultura occidental, identificada per Pasolini amb la cultura de la 

burgesia, havia primer negat l’existència del «bon salvatge» per a després, davant l’evidència 

de la seva realitat integrar-lo per destruir-lo mitjançant l’assimilació dins de la nostra cultura. 
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Aquesta destrucció passava, en el camp cultural, per destacar que aquest «bon salvatge» era 

un ésser indigne, incapaç de seguir els models que havien portat a occident a formular un 

ideal ―encarnat pels valors burgesos— de la dignitat humana.  

 
La dignitat humana ―afirma l’autor de La Ricotta— per a nosaltres burgesos és la dignitat viril; fins i 

tot la dona, en la seva voluntat d’emancipació, té, per coacció, com a objectiu el de fruir per dret i 

imitació de la dignitat viril... Aquesta identificació de la dignitat humana amb la dignitat viril és el 

fonament del racisme. Això és el que mascle blanc (i per imitació la seva dona) troba de fastigós en el 

mascle d’una altra raça és la seva mancança de dignitat viril, o d’una dignitat viril de tipus divers.  

 

Hi trobem aquí la millor argumentació teòrica del nostre autor sobre perquè tota persecució 

del diferent és una forma de racisme. Si Clastres troba en el pensament polític occidental la 

matriu d’exclusió de la categoria de “societats dignes de ser considerades com a tals”  les 

societats de caçadors-recol·lectors; Pasolini situa aquest exclusió en un moment anterior, en 

la instauració del patriarcalisme. Per aquesta raó, diu, l’home occidental no s’ha escandalitzat 

pel genocidi dels pobles caçadors-recol·lectors d’Amèrica Llatina, un genocidi, ironitza, igual 

del cruel que el es perpetuava en aquell moment a Vietnam o Eritrea i que havia mobilitzat 

l’esquerra europea. El patriarcalisme, pensa Pasolini, té a veure amb el monoteisme. Això fa 

que els europeus no sentin per altres cultures patriarcals que tenen una «dignitat viril» 

diferent però que són també monoteistes, un odi racial comparable al que experimenten 

respecte les societats animistes o politeistes. Els musulmans, exemplifica Pasolini,  «no són 

objecte d’odi racial si no és secundari». Aquests poble primitius, aquests «bon salvatges», no 

són pobles violents, sinó que són víctimes de la violència nostra o dels altres pobles 

monoteistes. Continua posant l’exemple del genocidi dels Denka, un poble del Sudan que 

estava sent exterminat per les tribus estatals musulmanes del nord del país. Pasolini havia 

visitat aquesta zona als primers anys seixanta, i en conservava una visió idealitzada. 

 
El «bon salvatge» existeix; existeix objectivament, existeix una felicitat salvatge; i un veritable estat 

de felicitat salvatge. Els Denka que fan una vida comunitària, no coneixen els diners (usen la barata), 

no coneixen els vestits (van nus amb un fil amb perles al coll), no coneixen un Déu únic (son 

animistes): són una població feliç. Ho he vist jo, amb els meus ulls. Ara els monoteistes els han 

destruït, incapaços de de suportar  tal vegada aquell estat de felicitat “inintegrable” (PASOLINI, Saggi, 

217-222).   

 

Les paraules són diferents però la idea és la mateixa a tots dos autors: les societats dites 

primitives són inassimilables per a la raó occidental o la raó monoteista. Des de la seva 

autocomprensió d’home divers, d’home que no coincideix amb l’arquetip de la dignitat viril, 

amb l’arquetip patern, Pasolini pensa el politeisme com una matriu cultural que permet la 

diversitat, la diferència o en tot cas la fa més tolerable. Això no exclou que les societats 

politeistes no puguin ser violentes.  Com hem vist a Edipo re o a Medea la violència existeix 

a qualsevol societat. Pasolini en aquests films de temàtica mitològica, així com a l’Orestiade 

comença a elaborar una reflexió sobre el poder i els diferents tipus de violència que aquest 

poder utilitza. El sacrifici d’una víctima ritual que perpetra en nom dels seus déus el poble de 

Medea Pasolini el situa al mateix nivell que la violència amb què Jasó rebutja Medea després 

d’haver-la fet trair els seus i haver-la desterrat del seu país. La resposta de Medea a la 

violència masclista i patriarcal de Jasó acaba sent la destrucció de la descendència d’aquest: 

la seva ―eventual si es vol— supressió de la categoria de Pare. Anys més tard, quan filmi 

Salò  el director donarà una representació total de la violència que genera el sistema 
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patriarcal, que és superior a qualsevol violència perquè és quotidiana, constant, tant sexual,  

com moral i política. 

 

Per a poder definir la diferència com a diversitat Pasolini i les noves generacions d’artistes i 

científics socials van haver de cercar de comprendre aquelles experiències o societats que 

precisament es distanciaven del motlle occidental. Allò que Pasolini construeix mitjançant la 

tècnica del que ell anomena manierisme ―l’encastament de representacions simbòliques o 

figuratives d’elements (artístics, decoratius, musicals...) que no són coherents amb el conjunt 

del que s’hi narra en aquest cas en la pel·lícula— representa una advertència que l’ordre 

capitalista i la raó cultural que el sustenta ha de ser qüestionat radicalment. Aquesta estratègia 

de lectura de l’obra del nostre autor ens ajuda a traçar millor els límits del trencament que ell 

i gent de la seva generació fan. Un trencament polític i cultural, de gènere i identitat, 

esdevenen els ariets del combat, però a la vegada són les taules de salvació des d’on pensar la 

seva diversitat no pas com perversió sinó com a diferència. Com veurem en el darrer capítol 

Pasolini no se’n surt del tot en el seu objectiu, però hi posarà tot el seu cos en la lluita per 

aconseguir-ho. Però tornem un moment a Pierre Clastres perquè la seva interrogació sobre 

aquests temes ajuden a posar Pasolini en context. 

 

La visió del «bon salvatge» serveix a la cultura occidental per a pensar-se superior a les altres 

perquè l’exclou com una fase superada a la qual no es pot tornar. No hi ja camí per retornar a 

una humanitat no contaminada per l’afany de posseir i acumular. Això suposa per tant que la 

societat on la propietat privada i l’acumulació arriben al seu màxim refinament és aquella 

més desenvolupada, més moderna, la que inevitablement encapçala la llarga marxa de la 

humanitat cap el progrés. Segons aquesta visió liberal, comunisme primitiu i comunisme 

modern són tots dos unes regressions. Clastres vol precisament atacar el nucli original de 

l’argumentació. No hi ha bon salvatge feliç. La diferència amb el que postula Pasolini rau 

aquí. Efectivament, Clastres compara la narracions dels cronistes de la conquesta d’Amèrica 

o d’Oceania, on la dedicació sistemàtica dels pobles nadius a la guerra sorprèn els europeus, 

amb l’etnografia del segle XX on el que és sistemàtica és l’absència de violència entre els 

pobles observats. Clastres veu bé ―cosa que potser no fa Pasolini— que aquest estat 

“pacífic” d’aquestes societats caçadores-recol·lectores o d’agricultura de subsistència  són el 

resultat d’una violència anterior, la de l’absorció pel món capitalista, blanc, estatalista, o les 

tres coses a al vegada, del camp cultural original d’aquests pobles el que provoca que  la 

violència i  la guerra dues coses que han estat extirpades  del codi cultural. La síntesi que en 

fa Clastres recorda en llegir-la a una castració: 

 
Si l’etnologia no parla de la guerra, és perquè no hi ha raó per en parlar, és perquè les societats 

primitives, en el moment que esdevenen objectes d’estudi, ja es troben de ple en la via de la 

dislocació, de la destrucció i de la mort: com podrien oferir l’espectacle de la seva lliure vitalitat 

guerrera? (CLASTRES, 85-86) 

 

La guerra, explica Clastres, és en la societat primitiva un fet constitutiu. Si no hi haguessin 

enemics s’haurien d’inventar, i de fet s’inventen. Perquè la guerra és el que permet a la 

vegada articular el grup caçador-recol·lector com un «Nosaltres» i a la vegada preserva 

l’estat present de les coses i l’autonomia de la banda. La guerra prevé de canvis, serveix per 

aturar el “progrés” cap a formes de complexitat social més grans que la vegada introdueixen 

la desigualtat social a l’interior del grup originari. La societat primitiva és «la societat del 
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múltiple» que s’oposa a la societat de l’Ú i, es demana Clastres, «quin és l’altre nom d’aquest 

Ú que refusa per essència la societat primitiva? És l’Estat».  

 
Refús de la unificació, refús de l’Ú separat, societat contra l’Estat... El refús de l’Estat és el refús de 

l’exonomia, de la Llei exterior, és ben simplement el refús de la submissió inscrit com a tal dins de 

l’estructura mateixa de la societat primitiva (CLASTRES, 87). 

 

Sahlins constatava que l’economia de «l’edat de pedra» ―entesa no pas necessàriament com 

la del paleolític sinó la de tots els pobles que refusaven entrar per la via de la complexitat 

social— sostenia una societat a la seva manera satisfeta i fins i tot “opulenta”. Per a Clastres 

la violència de la societat primitiva es resumia en la guerra com a mecanisme cultural per a 

poder evitar entrar en aquest procés de diferenciació social i per tant de creació d’elits 

extractives. En tots dos casos hi trobem el desemmascarant de l’estratègia del domini secular 

d’Occident sobre els altres pobles no europeus: les institucions d’aquests eren “retrògrades”, 

“primitives”. Clastres i Sahlins mostren la subtilesa política d’uns pobles que s’estructuren al 

voltant d’institucions econòmiques o militars per evitar el trencament de la comunitat i de la 

igualtat constitucionals des membres de la mateixa.  

 

 Pasolini, per la seva banda,  utilitza el pastitx primitivista per situar-se en la perspectiva 

inversa. El seu focus sorgeix de la derrota d’aquestes estratègies. La conseqüència final de 

l’aparició de societats jerarquitzades suposa un atac a tot allò que pugui demostrar que aquest 

procés no era inevitable. Per això Pasolini vol fer una representació artística des de la qual 

denunciar la naturalesa de la violència implícita del poder contra la diferència i l’autonomia, 

dues instàncies que evidencien l’existència de respostes divergents i oposades al camí traçat 

pel capitalisme en el seu desplegament a Occident. L’Èdip de Pasolini és marginat no pas pel 

seu crim. Quan visita Bolonya o Milà i intenta atraure al públic amb la seva flauta òrfica 

ningú no li fa cas. Les dots de profecia que podria tenir, o la veritat artística que pot 

transmetre, no són benvingudes per una societat esclafada ―amb una violència simbòlica que 

analitzaré al darrer capítol— en l’hedonisme solipsista. Medea mata els seus fills i se suïcida 

quan el poder patriarcal que vol unificar tots els seus subjectes i destruir la seva singularitat 

convertint-la en una més de les dones a què té accés el mascle l’ateny i la intenta sotmetre. 

 

Sahlins, Clastres ―podríem enumerar alguns altes autors— i Pasolini s’apropen per vies 

diferents i incommensurables al món primitiu per a oposar-lo a la lògica unificadora del 

capitalisme i de la cultura burgesa occidentals. En tots ells batega la convicció que no són les 

forces tel·lúriques i impersonals de l’Economia  les que expliquen els canvis socials, sinó els 

models culturals que les utilitzen per imposar polítiques de sotmetiment a la resistència a 

aquest. 

 

Un etnòleg amb qui Pasolini dialoga de manera explícita és Ernesto De Martino
77

. Aquest 

etnòleg i historiador de les religions, el 1959, al seu llibre Sud e magia, proposava una anàlisi 

                                                 
77

 Ernesto De Martino (1908-1965) va ser un filòsof, antropòleg i historiador de les religions que va 

exercir de professor a la Universitat de Cagliari creant una escola d’antropologia de renom. Va iniciar 

els seus treballs estudiant pràctiques religioses associades als misteris d’Eleusis. Després d’un breu 

flirteig amb el feixisme, del qual va acabar allunyant-se, comença a treballar sobre la història de les 

religions a partir de la noció que la religió és una experiència, desmarcant-se de les narratives de la 

disciplina sobre el sacre, la santedat, etc. Influït per la filosofia historicista del seu mestre, Benedetto 
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sobre les raons de la pervivència del pensament màgic en el camp calabrès i intentava valorar 

si havia estat una aportació positiva per aquelles societats meridionals. Aquesta pervivència, 

De Martino la llegia com las cicatriu d’un combat que havia tingut lloc al segle XVIII i que 

havia enfrontat els il·lustrats meridionals italians i les concepcions arcaiques i irracionals que, 

havent parasitat el catolicisme del sud d’Itàlia, frenaven el desenvolupament de la societat del 

mezzogiorno. Per a ell, l’alternativa que, de manera més o menys nítida, es plantejava a 

l’Europa de la Il·lustració entre el que anomena «màgia i racionalitat» al sud d’Itàlia no havia 

estat formulada de manera correcta, la qual cosa havia permès la supervivència d’una cultura 

amb les característiques que he comentat. L’exigüitat dels il·lustrats napolitans no havia 

permès, com al nord d’Itàlia o l’Europa occidental, l’aparició de noves estructures socials, 

d’una nova cultura amb unes concepcions racionals sobre l’existència. Al sud d’Itàlia, el 

racionalisme il·lustrat  es va trobar, diu De Martino,  

 
amb una estructura social i amb un règim existencial no només  dominat per l’irracional, pel desordre, 

per l’atzar, sinó també [es va veure] privat de força civil adient per dilataren la societat i per 

consolidar com a costum la polèmica antimàgica i l’exigència de racionalització de la vida inclosa en 

el programa de la il·lustració (DE MARTINO, Sud, 182). 

   

L’etnòleg havia volgut fer de la seva monografia sobre la possessió a la Lucania i al sud 

d’Itàlia en general una eina per ajudar a treure la regió del seu ancestral subdesenvolupament. 

A la conclusió del llibre De Martino juga amb la referència de l’episodi de La  Ilíada en què 

Aquil·les, abraçat al cadàver de Patrocle veu Tetis que li porta l’escut que ha fet per a ell 

Hefest on hi ha narrat en relleu l’ordre natural i civil i decideix ocupar el seu lloc en l’exèrcit 

aqueu i assumir la seva responsabilitat com a heroi. De Martino escriu llavors: «També per la 

gent meridional es tracta d’abandonar l’estèril abraçada amb el cadàver de la seva història, i 

obrir-se a un destí més heroic». Aquest destí és convertir-se en una societat moderna i 

racional. Només així, conclou De Martino, 

 
serà empès als seus confins el regne de les tenebres i de les ombres ... i empal·lidirà la fictícia llum de 

la màgia, amb la qual homes incerts en una societat insegura substitueixen, per raons d’existència 

pràctica, l’autèntica llum de la raó (Ib.184). 

 

Escrites com hem dit el 1959 aquestes paraules semblen amagar darrera del seu origen 

acadèmic una crida política per acabar amb les formes, caciquils, corruptes i mafioses que 

governaven ―i governen encara— molts llocs del sud d’Itàlia.  

 

Pasolini, en canvi, deu anys després sembla rebatre De Martino. Hi ha un perill més gran que 

superstició i la màgia: el dessacralització del món, la conversió de l’humà en tècnica, la seva 

cosificació en definitiva. Pasolini al 1967 no està encara en la posició de denúncia radical de 

                                                                                                                                                        
Croce, estudia els fenomen de la màgia popular al sud d’Itàlia. Durant la segona guerra mundial 

s’apropa a les idees d’esquerra i en acabar la guerra s’afilia al PCI. Comença llavors el seu interès 

sobre la religiositat camperola, les seves interrelacions amb la màgia interrogant-se sobre les relacions 

de domini i resistència cultural que aquestes mostren. Entre els seus llibres més importants destaquen, 

Morte e pianto rituale nel mondo antico: dal lamento pagano al pianto di Maria, 1958, Torí, Einaudi; 

Sud e Magia, 1959, Milà, Feltrinelli; La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del sud. 

1961, Milà, Il saggiatore; La fine del mondo; i la col·lecció de textos inèdits Contributo all'analisi 

delle apocalissi culturali, a cura de Clara Gallini,1977, Einaudi, Torí. Aquest darrer llibre i Sud e 

màgia són els que utilitzo i que referencio a la bibliografia.  
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l’ordre capitalista realment existent que realitzarà anys després. Però a Edipo re conclou que 

l’artista, aquell ésser que fa de mediador entre la racionalitat i la irracionalitat no és escoltat a 

la ciutat moderna, alienada cada cop més per les relacions reificadores imposades ple 

capitalisme. A Medea la simpatia de Pasolini va cap a la bruixa gelosa que mata els seus fills 

abans d’entregar-los a la vida laica i dessacralitzada que els vol donar Jasó. Al començament 

de la pel·lícula el centaure diu al jove Jasó: 

 
Per l’home antic els mites i els rituals són experiències concretes, que els comprenen també en el seu 

existir corporal i quotidià. Per a ell, la realitat és una unitat talment perfecta que l’emoció que 

experimenta, posem per cas, davant  el silenci d’un cel d’estiu, equival en tot a la més intensa  

experiència personal d’un home modern (PASOLINI, Medea, 545). 

 

Aquesta relació perfecta de l’«home antic» amb el seu món té per Pasolini més valor que el 

món progressivament més mecànic i gris, uniformitzador, del capitalisme consumista. Les 

esperances que De Martino dipositava en la força de la raó per acabar amb els marcs mentals 

que sotmetien i prostraven les societats meridionals , el nostre autor les comença a pensar 

com a vanes i il·lusòries.  Si a Medea sentim el darrer crit abans de desaparèixer d’un món 

bàrbar i irracional però que generava el seu sentit, la Trilogia és una elegia al món dels 

«antics». El que ha acabat substituint aquest món, com veurem al darrer capítol, és el cruel 

nihilisme exposat a Salò. 

 

 

La influència de De Martino es deixa sentir, indirectament, a Edipo re en un altre sentit. Els 

casos de possessió i altres trastorns psíquics similars estudiats per l’etnòleg italià mostraven 

que una de les causes socials que explicava la relativa proliferació a la Lucània d’aquesta 

simptomatologia tenia a veure amb un la por per part dels afectats a la pèrdua «de presència» 

social, és a dir al pànic a veure desaparèixer el propi rol social. Aquesta possibilitat esdevenia 

traumàtica quan es produïa. Es tracta d’un trauma que comporta una dimensió social ja que 

tant el seu origen com el seu desenvolupament s’esdevenen en si d’unes relacions socials 

molt tancades i estereotipades (DE MARTINO, Sud, passim).  

 

3.4 Els fonaments religiosos de la cultura: Pasolini en companyia 

de Burkert i Girard 

 
He considerat, a l’apartat anterior, com el cineasta recorre a l’antropologia a les seves 

pel·lícules gregues per a interrogar el fonament de la violència en la successió de les 

generacions i en les relacions humanes. He examinat també la reivindicació d’un 

primitivisme imaginat per a fer front a la “nova Prehistòria” barbàrica a què ens precipita el 

capitalisme. En aquesta part del capítol intentaré examinar com el recurs al mite que implica 

la filmació de les tragèdies d’Èdip i Medea dota al poeta bolonyès d’un llenguatge per 

apropar-se al tema del sagrat. Si el diàleg abans era amb la nova antropologia francesa i nord-
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americana, ara serà amb l’obra de dos contemporanis de Pasolini que, com ell, vinculen mite-

violència-sagrat: René Girard i Walter Burket
78

. 

 

El sentit del que s'entén per «sagrat» és relliscós, i sovint el concepte està rodejat d'una 

nebulosa de significat que el fa més visible, però que alhora dificulta la comprensió exacta 

del fenomen que designa. Tampoc no resulta fàcil establir quines són les relacions entre 

religió i sagrat ―tenint en compte que el sagrat és la base sobre la qual descansen els 

fenòmens religiosos—, ni entre sagrat i creences màgiques, ni finalment entre sagrat i 

mitologia. És ben evident, no obstant, que cal establir-les, que hem d'endinsar-nos en aquesta 

nebulosa per, com a mínim, obtenir-ne una cartografia suficientment aproximada que ens 

permeti guiar-nos en la relació entre sagrat-sacrifici-mite que defineix una part important de 

l'obra de Pasolini. Per tant, la nostra construcció d'una definició funcional de «sagrat» està 

orientada de moment a proveir-nos d'una eina que ens ajudi a la comprensió de l'obra de 

Pasolini. Per aquest, el mite juga un paper fonamental, especialment a la prosa i al cinema. 

Comprenia  l'irracional com un substrat creatiu, com una força primigènia que l'ésser humà 

pot controlar i dirigir mitjançant l'ús de la raó i del llenguatge, per a  canalitzar-lo cap a la 

creativitat i d’aquesta manera integrar-lo mitjançant les obres d’art en la civilització.  Al 

respecte Sam Rohdie afirma que per Pasolini 

 
La salvaguarda de la poesia... descansa en el fet que manté la seva oposició a la racionalitat, sense 

implicar el triomf d’una o de l’altra. Per a la Poesia existir com a font primigènia, real, sagrada 

requeria la racionalitat per textualitzar-la, per ajudar a escriure-la, i requeria la racionalitat per  a ser l 

seva permanent frustració... Però la societat moderna ―per Pasolini el capitalisme consumista— 

apareixia com dirigida a destruir la diferència, l’oposició, per tant el valors no només de l’irracional, 

sinó també de la racionalitat, del social i del civilitzat. No només era el món antic el que estava sent 

destruït pel capitalisme modern, pensava, sinó també el món humanístic que podria recordar-los i per 

això preservar-lo textualment com a poesia i literatura (ROHDIE, 89). 

 

La temptativa més sistemàtica d'elaborar una antropologia des de la qual sigui possible 

articular l'experiència religiosa superant les anàlisis que la identifiquen com a epifenomen de 

la cultura, com una segregació apareguda a partir de l'ordre social, o com a producte d'una 

difusa «psicologia primitiva» és la de René Girard. Em centraré en aquells punts que 

convergeixen amb els interessos temàtics del nostre autor.  L'obra de Girard ens ofereix 

d'altra banda la possibilitat de construir la categoria del sagrat des del camp de les 

expressions artístiques gràcies al fet que el model d'anàlisi que proposa aquest autor inclou 

l'art —i en concret la literatura com un element fonamental de la fenomenologia del sagrat. 

En tercer lloc, i aquest és potser l'element que ens interessa més, Girard emplaça la violència i 

el desig entre els elements constituents d'aquesta ontologia del sagrat. Finalment, és possible 

observar en la tasca teòrica de Girard, dirigida tota ella en definitiva a elaborar una crítica de 
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 Ja hem dit que les obres principals d’aquests autors són coetànies. René Girard publica el seu llibre més 

influent, La violence et le sacré el 1972. El llibre seminal de Walter Burkert, Homo necans, apareix en al seva 

versió original alemanya el mateix any. La trilogia de pel·lícules «gregues» de Pasolini es filma entre 1967 i 
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altres mites en general a França. El ressò de la descoberta del col·laboracionisme dels francesos amb l’invasor 

nazi, la descolonització d’Algèria i la implosió violenta de les seqüeles del maig del 68 em sembla audible en 
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base, profunda i d'un gran rigor, de la modernitat, un afany paral·lel a la preocupació que 

expressava Pasolini en la denúncia a l'anihilament del substrat primitiu, irracional i creatiu de 

l'home occidental.  

 

Comparar les tesis de René Girard  i Walter Burkert amb les obres de Pasolini ens permet 

realitzar pel que fa al tema del sagrat i la importància dels mites la mateixa operació que hem 

fet respecte el «primitivisme» a les seves obres: es tracta d’obrir el focus per a poder 

contextualitzar millor l’originalitat de Pasolini dins dels paràmetres culturals de la seva 

època. El que estic discutint aquí té a veure amb l’emergència als anys seixanta d’una reflexió 

sobre el paper dels mecanismes religiosos per aturar la tendència destructiva de la humanitat. 

És Hobbes de nou qui treu el cap per la porta. Hi apareix  per formular la pregunta que es fa 

la generació de Pasolini ―René Girard és un any més jove que el nostre autor, i Walter 

Burkert, nou— sobre les arrels d’una violència tan destructiva com la que desfermar-se amb 

el nazifiexisme: existeix alguna alternativa a la successió violenta de generacions de mascles 

al llarg de la història? Des de la literatura, la mitopoètica i la psicoanàlisi (Girard), des de la 

sociologia, la psicologia i la mitologia (Burkert) i des de l’art (Pasolini), tots tes autors  

conflueixen a posar sobre la taula del debat cultural dels finals dels anys seixanta i 

començaments dels setanta la qüestió de  què hi ha d’històric ―o en termes pasolinians, de 

real— en el parricidi comès per Èdip. O  formulat d’una menys poètica i més científica: com 

emergeix la religió per a posar fre a la destrucció pulsional present segons aquests autors a les 

primeres comunitats humanes? Com veiem, l’accent aquí és ben diferent al que han posat els 

joves antropòlegs dels anys seixanta que analitzaven «l’edat de pedra» com unes societats 

organitzades cap a la seva protecció i amb una voluntat d’optimitzar formes de reproducció 

social que evitessin «el progrés» i amb ell la desigualtat.  

 

La contradicció que apunta aquí no pot ser negligida. Com puc justificar que Pasolini planteja 

temes similars als de Sahlins i Clastres, i a la vegada als que desenvolupen Girard i Burkert? 

Quin és l’horitzó filosòfic al qual apunten a singladures diferents tots aquests autors? Una 

resposta possible podria enunciar-se de la següent manera: darrera la dèbil línia temàtica 

comuna que respiren les obres tan diferents d’aquests autors existeix dues recerques 

efectivament divergents però que comparteixen un desfici comú: trobar quina ha estat en el 

passat la solució per evitar una violència tan catastròfica com la que va exercir el 

nazifeixisme. Sahlins, Clastres, Pasolini, Burkert i Girard edifiquen les seves obres com una 

resposta  aquesta pregunta i a partir de les conclusions que n’extreuen erigir en un mur de 

contenció contra l’expansió del capitalisme consumista percebut per tots ells —amb les 

matisacions necessàries que cal fer per retre  justícia a obres tan diferents— com una 

amenaça gravíssima per la humanitat. L’interès per l’ Èdip de Sòfocles o de Freud actua com 

un reactiu que desencadena una sèrie de reflexions sobre la naturalesa del poder i sobre la 

força de la ideologia ―formulada en termes de destí, de  religió, d’utopia del feixisme o del 

comunisme— per adormir o comprar la responsabilitat individual. Així el complex d’Èdip 

seria a la vegada una coartada i una causa necessària. I els autors convocats en aquesta 

segona part del capítol volen precisament desactivar la coartada.  Examinem les idees de 

Girard i Burkert i vegem com entren en ressonància amb el que està realitzant Pasolini per 

aquells anys. 

 

Girard  reconeix que des de la modernitat no es pot pensar el fenomen religiós, que cal crear 

un nou espai cultural des d'on recuperar el religiós ―i molt en concret, el text cristià. La seva 

teoria és un intent de reinterpretació religiosa de la cultura occidental. Es tracta, segons 
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Girard, d’una tasca urgent perquè la dessacralització del món contemporani alimenta 

l’aparició d’una violència que pot ser anihiladora ja que ha escombrat amb totes les barreres 

que posaven límit al desig pulsional de les persones. Per a dur a terme aquesta reinterpretació 

cal desmuntar tota l’utillatge clerical de la religió i interrogar els textos cristians cercant en 

ells el codi bàsic que els justifica, això és l’antropologia fonamental que s’hi desenvolupa. 

   

¿Què cal entendre per antropologia fonamental? Bàsicament, aquells mecanismes que segons 

Girard constitueixen els eixos a partir dels quals d'una banda es configura la psique individual 

humana i la psicologia interindividual, i d'altra s'ha bastit el procés d'hominització i la 

transformació de les comunitats d'homínids en comunitats humanes, és a dir, en comunitats 

culturals. Aquests mecanismes són bàsicament els següents: el desig mimètic, el double bind, 

la violència mimètica, la sortida sacrificial a través d’una figura expiatòria que evita el 

conflicte bèl·lic, i l'aparició del religiós. Per entendre el valor de cadascun d'aquests 

mecanismes s'han d'observar en l'articulació conjunta que en fa René Girard als seus llibres.  

 

Girard entén per double bind que és un concepte que pren de la psicoanàlisi. Aquí  cal 

entendre l'ambivalència a la que està sotmès en alguns casos l'infant, constret d'una banda a 

imitar determinats actes dels adults i a la vegada a experimentar la prohibició explícita de 

repetir aquests actes. es tracta d'una percepció d'una informació contradictòria. Girard ho 

explica de la següent  forma:  

 
allà on  el nen està exposat al  double bind, els seus efectes sobre ell seran desastrosos. Aquí apareixen 

tots els adults, començant pel pare i la mare, apareixen totes les veus de la cultura, al menys de la 

nostra societat, que repeteixen en tots els tons "imita'ns", "imita'm", "jo sóc qui posseeix el secret de la 

vida autèntica, de l'ésser veritable..." Quant més atent està el nen a aquestes paraules seductores, més 

disposat i freturós se sent de seguir els suggeriments que provenen de totes parts i més desastroses 

seran les conseqüències dels enfrontaments que deixaran de produir-se. El nen no disposa de cap 

referència, de cap distància, de cap base de judici que li permetés de refusar l'autoritat d'aquests 

models. El No que li tornen sona com una terrible condemna. Una veritable excomunicació cau sobre 

ell. Tota l'orientació dels seus desitjos, és a dir, la selecció futura dels models, se'n veurà afectada. 

Allò que està en joc és la seva personalitat definitiva (GIRARD,  Violencia, 254).  

 

 

A partir d’aquesta idea l’autor francès intenta explicar l’aparició a totes les cultures 

d’expressions religioses tot i tenint en compte les diferents formes que prenen. En aquesta 

investigació, Girard es proposa dues qüestions:  per què les societats humanes presenten totes 

formes religioses? Per què hi ha una vinculació tan estreta entre l'expressió artística i el 

sagrat? Aquesta darrera apunta la nucli de les obres de Pasolini que estic analitzant. La 

paradoxa de la gran quantitat de formes culturals, rituals i construccions mitològiques que 

existeixen o han existit i al seu costat la unanimitat de l'existència de sistemes religiosos o 

prereligiosos a totes les societats humanes conegudes sembla plantejar una disjunció: o bé 

existeix una necessitat innata de l'esperit humà a buscar una resposta a la seva raó de ser i que 

per una mimesi metafísica aquesta es troba en el pressentiment d'una altra realitat per 

definició incomprensible, no humana;  o bé, la religió apareix com una epifenomen de la 

cultura, una conseqüència de les relacions socials històricament establertes en un determinat 

moment ―l'aparició de grups estables superiors en grandàries a les bandes paleolítiques en 

algun moment del neolític. 
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Un dels mèrits de Girard ha estat qüestionar aquesta dicotomia simplificadora: s'ha desentès 

de la qüestió metafísica de l'existència de l'Altre i n'ha girat com un mitjó l'argumentació. Per 

a ell la fundació de la cultura no és anterior a la religió. És posterior. De fet, la religió és el 

mecanisme que va permetre els éssers humans desfer-se'n de la violència original, l'existència 

de la qual inhibia la creació cultural i sotmetia  la vida humana a grans perills.  Intentaré 

sintetitzar la seva argumentació al respecte tot i que es tracta d’un argumentari extens i 

sofisticat. Per a Girard la cultura, la creació d'una memòria històrica —escrita o no— 

codificada i degudament transmesa de generació en generació procedeix de l'apaivagament de 

la «violència mimètica», inherent als homes —incontrolable per a ells, encara que ells 

mateixos n'eren les víctimes i els botxins . Aquesta violència és interior i exterior a les 

comunitats humanes com hem vist en Clastres. Interior perquè l’estructura psíquica humana 

fa desitjar segons Girard el que un altre assenyala com a desitjable, fet que provoca el 

conflicte entre dos mascles que desitgen el mateix objecte (això és el que l’autor anomena el 

«desig triangular» que duu a la «violència mimètica»). Ara bé, aquesta violència també és 

exterior perquè el desconeixement per part dels mascles de les primeres comunitats humanes 

d’aquest mecanisme que desferma la competitivitat violenta al si de la comunitat els feia 

atribuir-la a causes exteriors a ells —el destí, una infracció a les lleis dels déus, etc.— el que 

obligava a cercar algun mètode de reparació de l’equilibri perdut, en forma de sacrifici humà. 

Un cop desfermada aquesta violència  —que, afegeixo jo, es focalitza en l’accés als beneficis 

del poder i al control de les dones i la seva reproducció— esdevé incontrolable per als 

mateixos homes, que esdevenen a la vegada víctimes i botxins.  

 

Aquest mecanisme és universal perquè està fixat en el psiquisme masculí. Les seves primeres 

manifestacions es trobarien si hi hagués restes culturals que permetessin detectar-ho a les 

societats prehistòriques. A mesura que les societats es fan més complexes aquest mecanisme 

és més complex i el trobem a l’origen de les guerres i les massacres, que serien a al vegada un 

mecanisme per “exportar” fora del grup la violència i la “satisfacció “ de la tensió que a 

nivell social provoca l’existència d’un grup de mascles nombrós que no pot accedir a allò que 

desitja en el procés del desig mimètic. Un cop posat en marxa el procés circular d ela 

destrucció només es pot aturar quan s’ha arribat al final del procés i les morts ja són massa 

nombroses, o bé es pot aturar anticipadament mitjançat, com he comentat, un sacrifici. Si els 

conflictes es fan més gran seguint l’augment de complexitat que adquireixen en la seva 

evolució les societats humanes, les formes sacrificials van també fent-se a la vegada més 

sofisticades i menys violentes cap els éssers humans. Així els sacrificis humans de membres 

de la comunitat, seran substituïts per a la de presoners, i posteriorment la seva substitució per 

sacrificis animals. Aquí som a l’origen de la religió: «la presència del religiós a l'origen de 

totes les societats humanes és indubtable i fonamental» (GIRARD, Violencia, 100).   

 

Els temes que entrelliga Girard en la seva reflexió ―això és, teoria de la mimesi violenta, 

centralitat del religiós en l'organització de les societats humanes, i crítica de la modernitat— 

incideixen de ple en els pressupòsits a partir dels quals desenvolupa l’obra narrativa i 

cinematogràfica de  Pier Paolo Pasolini, ja que a totes dues l'autor italià enfoca la violència 

com a mecanisme fonamental de l'ésser humà.  A la vegada, Pasolini observa que darrera de 

la possibilitat de l'existència de la societat s'amaga un procés mitologitzador que permet 

«socialitzar» la violència a través d'uns rituals la destrucció dels quals a causa del triomf de la 

societat de consum i del món capitalista precipita el món a un caos sinistre. 
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Aquesta és també la posició de Girard i, com  Pasolini, aquest crític polemitza amb les 

visions «romàntiques» de l'ésser humà i defensa el paper fundador i fonamental de la 

violència respecte a la cultura. La causa de la universalitat d'aquesta violència, Girard la troba 

com hem vist en el que ell anomena el «desig mimètic». És necessari explicar una mica 

millor aquest concepte perquè Pasolini arriba a conclusions semblants a Salò. Només podem 

desitjar allò que desitja un altre; aquí rau la causa darrera de tota violència. El mecanisme, 

molt resumit, és el següent. El desig, per Girard una categoria humana tan fonamental com la 

violència, és essencialment mimètic. Hom desitja el que desitja un altre que ha estat pres com 

a model. En desitjar el mateix objecte es produeix una convergència que converteix els dos 

éssers en dobles, ja que en desitjar el mateix i, per tant, lluitar involuntàriament pel mateix 

objecte es converteixen en estructuralment idèntics oposats. Aquest efecte els fa competir pel 

seu desig, rivalitat que no s'expressa del tot a la consciència, de la mateixa manera que el 

desig no sempre és explícit. El model pensa que ha estat traït per l'altre, que anomenarem 

deixeble, i experimenta una intensa ràbia per aquesta traïció. Per la seva banda, el deixeble se 

sent humiliat perquè interpreta que el model el considera indigne de gaudir de l'experiència 

superior que a ulls del deixeble viu aquest —és el mecanisme del double bind  que utilitza 

Girard a l'interior de la seva teoria. Girard insisteix que la postura essencial dels individus és 

la del deixeble. Aquest no percep la seva experiència per ell mateix, no ho fa tampoc a través 

del model; és la rivalitat la que atorga al deixeble la informació de quina és la seva situació 

real. Aquesta comprensió que fa el deixeble d'aquesta «realitat», induïda i mediatitzada per la 

situació d'inferioritat psicològica en què es troba, no apareix mai com una distorsió a ulls del 

deixeble, que pensa que és propietari, per així dir-ho, de les seves percepcions.  

 

L'ordre cultural descansa, precisament, en l'estricta prohibició d'aquests fenòmens de 

convergència, com per exemple és el cas dels tabús sexuals, i en el desenvolupament dels 

rituals la funció dels quals es canalitzar i ritualitzar la violència social. Però per haver arribat 

a aquest estadi de formalització de mecanismes dirigits a desactivar la rivalitat s'ha d'haver 

experimentat el que Girard anomena el «caos fonamental», això és, que el desig mimètic hagi 

degenerat en la «violència indiferenciada». Aquesta violència és també mimètica i assoleix el 

seu màxim «paroxisme» quan hi hagut un assassinat. Llavors es desencadena la «violència 

venjativa» i s'acumulen les morts als dos bàndols enfrontats. En el procés, la causa de la 

disputa, la lluita pel mateix objecte que ha originat el desfermament de la violència 

assoladora, ha desaparegut. Ningú no sap exactament perquè mata; l'únic cert és que els morts 

demanen més morts, i que l'enemic ha esdevingut el doble, la raó de l'existència de l'altre, la 

imatge sagnant reflectida al mirall que exigeix més sang. Com se surt d'aquest paroxisme? 

 

 

En un moment, l'origen del qual es fa difícil de precisar, els contendents canalitzen la seva 

agressivitat contra un tercer, o contra algú al qual s'ha situat prèviament al marge de l'enfron-

tament, i al que s'acusa, sense cap raó aparent i, en tot cas, sempre sense cap raó objectiva, de 

ser el causant de la desgràcia que afligeix el grup. Apareix així el mecanisme de la «víctima 

propiciatòria». L'assassinat col·lectiu de la víctima és el següent pas: la convergència sobre 

una persona indefensa allibera a la societat de l'efecte mimètic, de la reproducció imparable 

de la violència. El temor difús causat per l’evidència que s’ha produït un assassinat col·lectiu 

espanta temporalment la comunitat. Però en aquest assassinat s'ha produït una transferència. 

El mort rep, en el moment de ser assassinat, la impuresa que ha descabdellat la violència 

entre germans. Morta la víctima, responsable a ulls dels demés de la catàstrofe, desapareix 

l'enfrontament. Girard insisteix en el caràcter absolutament arbitrari del procés. La víctima, 
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reconeix el grup, ha estat «enviada», es tracta d'un «boc expiatori». Èdip seria aquí una 

víctima propiciatòria la qual si bé no mor és mutila i s’ha d’exiliar de la ciutat. 

 

A Ragazzi di vita trobem alguns exemples d'aquesta figura de la víctima propiciatòria. En un 

moment determinat els nois protagonistes juguen a barallar-se. Es tracta d'adolescents que 

estan a punt de deixar de ser-ho,  i en algun cas de forma prematura i violenta. En una fase 

d'aquest joc de baralles -que no amaga un cert component homosexual, d'excitació entre 

camarades-, els que es barallen ho deixen de fer i  criden a un que se'ls mira, el Piattoletta. 

Aquest darrer —més petit que els altres, esquifit, apocat i sotmès a l'autoritat de l'àvia que 

provoca les burles dels seus companys, és a dir, portador del «senyal» de què parla Girard— 

és sovint objecte de barrabassades per part dels seus «amics». I no obstant, no vol deixar-los. 

Així que, quan el criden, s'apropa. Els altres, excitats per la baralla i el contacte dels cossos, 

inclouen al noi en els seus jocs. Un punt d'aquest «paroxisme lúdic» —i sota la mirada d'un 

grup de noies que han arribat a la vora del riu— els altres nois agafen el Piattoletta i 

decideixen lligar-lo al «pal de la tortura». El Piattoletta s'hi resisteix i rep una brutal puntada 

de peu a la panxa. El joc s'ha acabat, i a partir d'aquest instant Pasolini descriu com tota 

l'excitació i la violència i la tensió sexual es descarreguen sobre aquell pobre marrec que, 

lligat al pal, és colpejat, insultat i escopit. Es tracta d'un cas de víctima propiciatòria. 

Efectivament, els maltractes de que es objecte el pobre Piattoletta ―el seu nom és un 

diminutiu de lladella, una marca que l'assenyala de bon començament com una possible 

víctima― incrementen la unió del grup que si bé en aquest cas no havia estat mai amenaçada 

si que es veu reforçada per aquesta unió del «tots contra un». L'escena acaba dramàticament, 

amb el sacrifici del pobre noi: lligat a un pal, els seus companys hi posen herba seca sota els 

peus i li calen foc. El que volia ser una broma pesada acaba en tragèdia, perquè les flames 

arriben a la roba i en Piattoletta sofreix cremades greus, tot i que Pasolini no ens diu com 

finalitza l'escena (PASOLINI, Nois, 173-175).  

 

En aquest fragment podem trobar una situació similar a la que planteja Girard. Els elements 

que afavoreixen la unitat del grup giren sempre al voltant de la violència i de la mimesi, tot i 

que en aquest cas  el desig sexual no té la importància li atorga el crític francès, encara que hi 

és present. De fet, el capítol al que pertany aquest moment que hem comentat descriu més 

endavant una banyada al riu, en la que els nois s'emulen, es repten mútuament, s'exhibeixen 

com uns ximpanzés davant les femelles que els miren. Però la competència és interior es 

troba en la seva necessitat de convergir en el seu desig, de compartir i a la vegada rivalitzar 

per allò que desitgen. La baralla, encara que formi part d'un joc, porta el segell de la violència 

ritual que no per socialitzada pot prescindir de la víctima propiciatòria. Recordem que per a 

Pasolini els habitants de les borgate representaven la degradació de la cultura camperola de la 

qual provenien. Però tot i aquesta degradació els nois que hi vivien i que representava 

Pasolini en les seves novel·les mantenien encara una reserva de la «vida real» a què ens hem 

referit abans i les seves vides podien tenir un sentit cultural, és a dir, oferir una identitat de 

grup i individual. Ara bé, deslliurats de les normes i dels rituals que controlen el desig 

mimètic, abandonades a causa de la televisió i la publicitat les expressions culturals que els 

eren pròpies, infectats pel consumisme desapareix aquesta reserva de realitat per a esdevenir 

el que Pasolini anomenava “petits burgesos” i convertir-se així a la vegada en víctimes del 

consumisme i en botxins de la diversitat i de la diferència al pretendre igualar-se a través del 

consum a les altres víctimes d’aquesta fase del capitalisme. Com Girard, però amb altres 

arguments, Pasolini havia identificat la fase contemporània del capitalisme consumista com 
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una amenaça pitjor que el feixisme i també com l’historiador francès hi veia una violència 

cultural desfermada i sense aturador.  

 
 

Tota teoria parteix d'una definició de l'objecte sobre el que es teoritza, en aquest cas el sagrat. 

Girard ens n'ofereix dues: el sagrat és tot allò que domina l'home amb tanta més facilitat com 

l'home es creu capaç de dominar-ho. És, doncs, entre d'altres coses -però secundàriament-, les 

tempestes, els incendis forestals, les epidèmies que delmen una  població. Però també és, i 

fonamentalment, tot i que de forma més encoberta, la violència dels mateixos homes, la 

violència plantejada com externa a l'home i confosa, des de llavors, amb totes les altres forces 

que pesen sobre l'home des d'enfora. La violència constitueix l'autèntic cor i l'ànima secreta 

del sagrat. (GIRARD,  Violencia, 38). Sis anys més tard completaria aquesta primera 

temptativa de definició  hi introduiria una sistematització més rigorosa del fenomen: el sagrat 

és el conjunt de postulats als quals l'esperit humà està abocat per les transferències 

col·lectives cap a les víctimes reconciliadores al final de les crisis mimètiques. Ben lluny de 

representar un abandonament en l'irracional, el sagrat constitueix l'única hipòtesi possible 

pels homes mentre aquestes transferències subsisteixin en la seva integritat. (GIRARD, 

Choses, 63). 

 

 

Si bé a la segona definició no es parla de violència, la referència a les «víctimes 

reconciliadores» i a les «crisis mimètiques» remeten a la violència indiferenciada que assola 

els homes i les dones quan, segons Girard, els mecanismes diferenciadors s'han ensorrat i s'ha 

desencadenat l'exasperació del desig mimètic. En tot cas, no obstant això, la possible 

diferència que hi ha entre les dues definicions no rau en aquest matís, sinó en dues acotacions 

que introdueix la segona definició respecte de la primera. El sagrat no és un procés extern, 

metafísic, sinó que està supeditat a la vigència de les transferències col·lectives: el sagrat no 

és una pseudoracionalització de fenòmens incompresos pels éssers humans; al contrari, el 

sagrat és una complexa elaboració racional -«l'única hipòtesi possible»- per evitar el perill 

anihilador de la crisi mimètica. 

 

Costa trobar una definició precisa de sagrat a l’obra de Pasolini. Podem reconstruir, però, una 

certa teoria inferida. Aquesta teoria parteix d’un realisme filosòfic simple: existeix la Realitat 

i aquesta realitat està composada d’elements comprensibles i d’elements que Pasolini 

anomena irracionals. La irracionalitat està del costat de l’acció humana que tant, 

col·lectivament com individualment, expressa les pulsions profundes del psiquisme que la 

Raó no pot controlar. En la seva poesia friülana, però també en la de l’època de les Cendres 

formula aquí i allà que el món és sagrat quan és animal, és a dir, quan la raó no pot penetrar-

hi. El marxisme de Pasolini troba aquí el seu límit que no pot ultrapassar. L’ésser humà 

compromès amb el món expressa també en aquest món aquestes forces latents irracionals 

que, en relacionar-se amb la realitat, dibuixen l’esfera d’allò que dóna també sentit a la vida 

humana però que no és accessible des de la raó. «Jo visc en les coses i invento com puc el 

mode de nomenar-les», havia dit en els darrers anys (PASOLINI, Escritos, 92). Més que de 

sagrat  s’ha de parar de sacralitat. El món en què viu Pasolini ha perdut ja la noció de sagrat. 

En un text de l’any 1969 ho argumentava així: 
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El futur es presenta com un futur no religiós, privat de promeses i de «demà, viscut totalment «aquí i 

ara» per un home en tant que mens momentanea, immunitzat contra l’angoixa de la història, de la 

caiguda de totes les formes que fins ara han protegit la història i la tradició (PASOLINI, Caos, 163). 

 

Aquí som molt a prop de les idees de Girard. Pasolini no obstant no és un historiador de les 

religions: La seva noció de sacralitat, deutora de les idees del Mircea Eliade de Tractat 

d’història d eles religions, deriva de la noció poètica de l’orfisme, del misteri que l’artista, 

com a hierofanta, ha de desvelar i recodificar en la seva obra. Misteri, por, i espera. Aquestes 

tres coordenades delimiten el territori del sagrat/religiós a Pasolini. El misteri que permet 

l’existència de l’artista ―i aquí parlaria més el poeta friülà que l’intel·lectual romà—que hi 

ha d’enfrontar-s’hi per dir la seva veritat. La por al canvi, que protegeix la tradició i permet la 

lenta acumulació de l’esdevenir històric. El centaure de  Medea explicava el següent a Jasó 

citant literalment Eliade: «el que l’home va veure en els cereals ho va aprendre d’aquest 

contacte, el que l’home va aprendre de l’exemple de les llavors que perden la seva forma sota 

terra, representa la lliçó decisiva [de l’existència de forces que escapen al control humà]». A 

les notes del guió, Pasolini assenyala el paper ambivalent del centaure com a mestre: d’una 

banda educa Jasó però d’una altra aquest aprèn d’ell un racionalisme instrumental que 

explicarà els seus actes posteriors. En paraules de Pasolini «aquesta fatal aproximació a la 

racionalitat i al racionalisme implica una inflexió diferent de l’educació del centaure al jove 

Jasó: aquest comença a racionalitzar i a dessacralitzar tot el que fins ara havia donat per 

ontològic i sacre» (Pasolini,  Medea, 483 i ss.) . És el mateix centaure qui ensenya les dues 

coses a Jasó, però en edats diferents. D’una banda, quan és un nen, l’instrueix com hem vist 

en la sacralitat del món. Quan és un adolescent, és a dir, quan ha despertat al sexe, li mostra 

la possibilitat de racionalitzar el món i així dominar les forces que escapen al seu control.  A 

finals del segle XX sembla que l’home és a punt de controlar aquestes forces. I aquest guany 

pot ser una pèrdua, una destrucció de la noció d’humanitat mateixa. Durant la polèmica que 

va mantenir als diaris contra el referèndum sobre l’avortament a Itàlia, havia escrit: 

 
Està pel mig la vida humana. I no ho dic perquè la vida humana sigui sagrada. Ho va ser, i el món 

antropològic de la pobresa va sentir sincerament aquest caràcter sagrat, perquè cada naixement era 

una garantia per la continuïtat de l’home. Ara ja no és sagrada, tret en un sentit maleït (sacer té tots 

dos sentits), perquè cada nou naixement és una amenaça per a la supervivència de la humanitat. De 

manera que en dir “està pel mig la vida humana” parlo d’aquesta vida humana ―aquesta individual, 

concreta vida humana― que en aquest moment es troba en el ventre d’aquesta mare. (PASOLINI,  

Escritos, 132). 

 

Tot i l’evident dessacralització, encara queden algunes restes del sagrat precapitalista que 

parlen de la seva existència. Pasolini les troba en els rostres i els cossos de les classes pobres 

que li recordava com diu el seu biògraf Schwartz la seva descoberta del subproletariat romà 

on podia projectar la convergència del seu marxisme i del cristianisme un punt pagà heretat 

de la seva mare (SCHWARTZ, 364), en formes sincrètiques religioses als Estats Units, d’un 

estrany to «arcaic» on s’hi barregen, dins dels  moviments contraculturals dels seixanta, el 

refús del món burgés, la reivindicació de les drogues com a forma per a arribar a una altre 

nivell de consciència, l’orgia, etc. Però el que hi sentim en tota aquest catàleg és la ranera de 

la mort de la religió del temps de la joventut de Pasolini, parafrasejant un dels seus poemaris. 

La mort, però, no ha arribat només per la decadència del vell món. El cadàver mostra signes 

d’haver estat assassinat per aquells que havien de protegir-lo. La crítica pasoliniana a 
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l’Església, o més precisament, a la seva jerarquia és, des de la mort de Joan XXIII, un tema 

recurrent d’articles i d’alguns poemes. 

 

L’esfondrament del vell món no es produirà sense violència. La dessacralització no  es 

realitza sense conseqüències. El món desencantat és a la vegada un món tecnificat. Podríem 

dir que a més tecnologia menys sagrat. A les muntanyes de cadàvers de la segona guerra 

mundial, els han succeït les fileres de treballadors industrials alienats, que deixen les seves 

vides darrera les cadenes de muntatge. Aquest era un dels temes subterranis que recorrien la 

pel·lícula 12 de decembre filmada en col·laboració amb la formació de l’esquerra comunista 

radical Lotta continua. L’acceleració del canvi econòmic i social italià ―que és, recordem-

ho, el rerefons de tota la producció artística de Pasolini i la seva generació— havien de sobte 

convertit el món en què Pasolini i les seus coetanis havien crescut en un món periclitat. Les 

pel·lícules dels primers seixanta mostren l’angoixa bifront de l’artista que sent la seva 

tradició, la seva formació, empal·lidir en el procés de desaparició definitiva ―aquest és el 

tema d’ Il Gattopardo (1963) de Visconti— i que el converteix en un inútil , un temor que 

com veurem més endavant que angunieja Pasolini; i l’altra angoixa: la del volum de víctimes 

que el desenvolupament porta amb ell. Rocco e il suoi fratelli (1960), Accatone (1961), 

Mamma Roma (1962) testimonien les dimensions de tal sacrifici. 

 

Sacrifici i religió s’articulen en una unitat indissoluble. Pasolini incorpora molt aviat la figura 

de la víctima sacrificial a la seva obra. Primer Guido i les seves figuracions, com hem vist, 

després el mateix Pier Paolo. Les seves poesies  de la dècada dels seixanta dimensionen el 

creixement del sentiment sacrificial. Pasolini se sent una víctima propiciatòria. A un dels 

poemes de «Poesies mundanes» del llibre Poesia en forma de rosa, formula una primera 

figuració de la seva autocomprensió com a víctima 

 
I, quan els anys seixanta 

estiguin perduts com el mil·lenni 

i el meu esquelet fins i tot manqui 

de la nostàlgia del món 

què importarà la meva «vida privada» 

(PASOLINI, Poesia, 22). 

 

En un altre poema s’observa a ell mateix massacrat per uns joves feixistes, com una 

anticipació de la seva pròpia mort (som al 1962!). En un altre diu que només els poetes saben 

de la seva obligació de morir. El trauma activa aquí la repetició i el bucle melancòlic de la 

pèrdua traumàtica ―del germà, de la posició política , de la imatge digna d’ell mateix—. 

Aquesta figura de la víctima, a Pasolini podria ser també expressió de les angoixes que hem 

comentat més amunt? Hi ha en aquesta autorepresentació com a víctima edípica, castigada 

pels déus per voler conèixer ―o, en termes més pasolinians, aprofundir en la seva 

diferència— una expressió desplaçada de la violència destructiva que la tensió de la guerra 

freda amenaçava desfermar? Mirem de nou Girard, i comencem l’aproximació  Burkert per 

tal de trobar alguna resposta a aquestes preguntes.  

 

El paper de la víctima en la teoria de Girard representa potser una de les aportacions més 

interessants de la seva anàlisi, i una de les eines de Girard que podem aplicar amb més 

facilitat a l'obra de Pasolini. Segons Girard l' aparició de la víctima és interpretada pels 

supervivents de la violència indiferenciada com una intervenció divina, és a dir, d'una força 
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superior que és a la vegada la terrible causant de la crisi i la benefactora potència que hi posa 

fi. La víctima, com a víctima enviada per aquesta força, és divina, aliena a la condició i 

naturalesa humana. La causa de tota aquesta seqüència, el desig mimètic que és 

consubstancial a la naturalesa humana, com hem vist roman opac en la comprensió dels 

implicats.  

 

Aquest fet és essencial per entendre el subsegüent procés de sacralització. Doncs bé, aquest 

procés que, insisteixo, per Girard ―com per Burkert—ha existit, és un fet històric, els indicis 

del qual trobem en els mites grecs i en les tradicions rituals de molts pobles que serien, en 

ambdós casos, pàl·lides i desvirtuades còpies, rememoracions i celebracions esvaïdes del 

linxament original. No es tracta, doncs, d'una mena d'etapa lògica que la teoria obliga a 

postular per poder caracteritzar millor les etapes vertaderament històriques. En l'origen del 

sagrat, i això em sembla una idea central en el corpus girardià, hi ha una violència real, 

efectiva, terrible, assoladora; hi ha les mans tacades de la sang d'una víctima real, hi ha a la 

vegada la incomprensió per la violència i l'estupor per la sobtada canalització col·lectiva de la 

violència cap a una víctima que passava per allà.  

 

Els homes i les dones no entenen el perquè de la violència, la causa de la qual han oblidat, ni 

tampoc la seva desaparició. Es tracta d'un fet sagrat. La sacralització del mecanisme és 

essencial per evitar que es torni a repetir el mecanisme devastador de la violència mimètica. 

El grup que ha experimentat tan greu devastació associa l'origen de la violència a la presència 

d'aquell tercer, i el final de la mateixa a la seva desaparició. D'aquí se segueix el caràcter 

sagrat, sobrehumà, de la causa i de l'eliminació de la violència. Però aquesta sacralització, 

que està, segons Girard, a l'origen dels sistemes religiosos i de la cultura, no pot en aquestes 

comunitats antigues garantir que no es reprodueixi el procés. Si aquest torna a aparèixer, o hi 

ha la més mínima sospita que està a punt de tronar-hi, les societats reproduiran deficientment 

i de forma barroera els gestos que la memòria col·lectiva recorda que van ser els salvadors a 

la crisi original: la immolació d'una víctima propiciatòria per aplacar la fúria divina que s'ha 

abocat sobre els homes i les dones per la violació dels preceptes que exorcitzaven la crisi 

mimètica. 

 

No puc desenvolupar molt més el comentari de les idees de Girard. Assenyalaré només que 

davant la crisi sacrificial que per a l’autor francès estem vivint en l’actualitat l’única 

alternativa és tornar al missatge cristià autèntic, no l’eclesial. I quin és aquest missatge? El 

cristianisme de Jesús ha posat de relleu el mecanisme victimari: el desig mimètic, la violència 

que aquest provoca, el cicle infernal de la venjança, el sacrifici terrible que es necessita per 

aturar aquesta violència. La mort de Jesús, un paria que és a la vegada la innocència radical 

com ha demostrat amb el seu missatge, recorda als homes que si bé no poden deixar de 

desitjar, sí que poden abandonar la violència. Es tracta d’una decisió, d’acceptar la pròpia 

limitació, de retallar l’espai al desig, i de seguir amb humilitat l’exemple cristià d’amor, 

perdó i austeritat.  

Una empresa similar a la de Girard és la que es proposa Walter Burkert. El seu objectiu és 

investigar els orígens e la religió remuntant-se des de l’anàlisi filològic dels mites grecs fins a 

les fonts sociològiques, psicològiques ―fins aquí Girard— i biològiques que contribueixen a 

donar forma al fenomen en qüestió. De nou ens trobem amb el plantejament a començaments 

dels anys setanta de la relació entre agressió i la necessitat del control de la mateixa 

mitjançant la religió. Els mites grecs interpel·len artistes i estudiosos del món occidental com 
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si una anguniosa necessitat de trobar el descodificador que doni la raó del perquè del sagrat, 

que havia estat un element estructurant del codi “genètic” de les societats occidentals s’està 

replegant amb una velocitat vertiginosa d’aquestes societats. Burkert no creu que 

l’agressivitat humana pugui derivar-se únicament de mecanismes psicològics basats en la 

imitació i la competència. 

 

En canvi, amb Girard, aquest autor considera que la creació d’una ritualització dels sacrificis 

donava a les societats arcaiques la seva forma. Però aquesta ritualització no amaga que es 

tracta de la transformació socialment evolucionada d’un acte d’assassinat. La frase de Burkert 

és il·lustrativa: «La mort sacrificial  és l’experiència bàsica del “sagrat”. Homo religiosus 

actua com Homo necans» (BURKERT, Homo, p.3). La religió, el sagrat si es vol, estabilitza la 

societat que no pot prescindir de la violència humana que és consubstancial a la nostra 

espècie. Un dels models de Burkert és el llibre de Konrad Lorenz de 1963 On agression (cito 

la versió anglesa del llibre, tot i que l’edició original és en alemany) on s’afirma que 

l’agressió, entesa com l’instint de lluita pels recursos, és biològicament innata en els 

individus masculins de moltes espècies inclosa la nostra. L’espectacle de la mort, continua 

argumentant, Burkert, produïda per la violència humana va demanar cercar elements 

neutralitzadors com ara la religió per tal que aquesta violència no destruís la mateixa 

comunitat. Es tracta d’una violència derivada de l’experiència de caça, però una violència que 

posa l’home davant el caràcter «aterridor» de la mateixa. El vessament de sang a la cacera 

dins de les societats primitives, o eventualment a la guerra, posa l’home davant del seu 

terrible poder destructor. L’home caçador es transforma en un ésser temible quan caça, el 

guerrer també. El poder de matar ha de ser equilibrat pel respecte a la vida: aquesta és la 

funció del mite i de la religió.  «Els mites expliquen els orígens de l’home en una caiguda, en 

un crim que és sovint un acte de violència.» (BURKERT, Homo, 22). La guerra comporta una 

connotació més complexa que la cacera, perquè aquesta 

 
guerra és ritual, un autoretrat i una autoafirmació de la societat masculina. La societat masculina troba 

la seva estabilitat en confrontar la mort, en desafiar-la mitjançant in desplegament de la disposició a 

morir, i en l’èxtasi de sobreviure’n (BURKERT, Homo, 47). 

 

La història és per Burkert la narració de conquestes i guerres. S’aboca en aquestes  pàgines el 

jove bavarès que va veure com el nazisme destruïa el seu país. En un text tardà respecte el 

període que tracto però que resumeix bé l’interès de l’estudiós alemany, aquest diu: «Hem 

d’intentar almenys trobar un sentit a l’irracional amb l’esperança de guanyar una mica 

d’il·luminació, alguna comprensió a partir de fronteres de l’experiència sigui subhumana o 

sobrehumana» (BURKERT, Creation, x). 

 

La lectura freudiana del mite d’ Èdip ha de ser posat en quarantena. En primer lloc perquè, 

per molt fascinant que sigui, no existeix evidència que, a diferència del que passa amb altres 

mites, tingui uns fonaments reals. Burkert apunta al centre de l’argumentació de Freud a 

Tòtem i tabú. El mite seria, doncs, «inverificable». No és el parricidi l’origen de la societat, 

sinó l’acte de matar ―a la caça, a la guerra—, el desfermar-se de la violència assassina, i la 

por a les seves conseqüències quan aquesta apareix com un perill el que fundaria l’ordre 

cultural. D’aquesta manera la rebel·lió latent de les noves generacions i la possible tendència 

cap a inclinacions edípiques quedarien neutralitzades pel ritual del sacrifici religiós i de la 

guerra ritualitzada —i aquí la distància amb Clastres és ben visible. Aquest ritual d’alguna 

manera incorporaria  a l’equació cultural una certa simbolització del femení com a valor 
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contraposat als rols masculins. Seria una solució temporal. Al neolític, quan el control de la 

producció agrària en mans de les dones i de la descendència esdevinguessin centrals i passin 

a les mans dels mascles, s’instauraria el patriarcat amb els primers estats arcaics (LERNER, 

Creación, 310). 

 

La successió de les generacions de mascles està caracteritzada com hem vist pel conflicte i la 

mort, i les societats humanes i les seves cultures necessiten una continuïtat per no 

desaparèixer. Per tal d’assolir una continuïtat semblant i demostrar-la, el ritual, que comença 

al Paleolític superior, va trobar aparentment un mecanisme especial: la simbolització del 

femení. (BURKERT, Homo, 78)    

 

 

Pot semblar que aquesta discussió és fora de lloc respecte l’obra de Pasolini. Voldria dir que 

no em sé explicar prou bé. Penso, al contrari, que és una discussió molt pertinent ja que tant 

Pasolini, com Girard, o Burkert detecten que la supressió del sagrat a la modernitat ha 

conduït ―i continua fent-ho— cap a conflictes sagnants i terribles. Fins i tot Burkert, que 

escriu dins dels marges molt formals de la institució universitària un llibre molt especialitzat 

sobre els orígens cinegètics i bèl·lics de la religió i els mites, arriba a una conclusió similar a 

la de Girard o Pasolini: 

 
En la tempesta de la història, han estat aquelles organitzacions socials amb fonaments religioses les 

que han estat capaces de reivindicar-se: tot el que va quedar de l’imperi romà  va ser l’Església 

Catòlica Romana. I en ella, també, l’acte central va continuar sent l’únic i voluntari sacrifici en el qual 

la voluntat del pare esdevingué una amb la del fill, un sacrifici repetit en el menjar sant [de la 

comunió], portant la salvació mitjançant l’admissió de la culpa. Així va emergir un ordre permanent: 

un ordre cultural que malgrat tot va preservar la violència humana. Tots els intents de crear un nou 

home han fracassat des de llavors. Potser les nostres oportunitats futures serien millors si l’home 

pogués reconèixer que encara és el que va ser una vegada [un caçador], que la seva existència és 

definida pel seu passat (BURKERT, Homo, 82). 
 

Deixant de banda la peculiar interpretació de la història de l’autor crec que es fan evidents en 

el text citat les aproximacions semblants que fa amb Pasolini i Girard. És una revisió de la 

dessacralització del món promoguda per la Il·lustració i els seus hereus el que cal dur a 

terme. Girard i Burkert des d’una  tradició catòlica rigorosa, que intenta racionalitzar el 

cristianisme el primer i convertir-lo en l’expressió més poderosa d’una antropologia el segon. 

Pasolini des d’una posició menys acadèmica però on el catolicisme tenyit de paganisme i 

mesclat amb el seu peculiar marxisme reivindica també el dret del sagrat de considerar-se no 

pas un fenomen històricament superat, sinó un atribut consubstancial a la humanitat, la 

desaparició del qual provocaria ―està provocant en el present de Pasolini— la mutació de la 

mateixa. Com fa Girard, Pasolini també veu en el cristianisme de Jesús un model. Aquesta 

idea apareix a Il vangelo... Però cap a finals dels anys seixanta el nostre autor ja no hi confia 

del tot que el missatge evangèlic tingui força per aturar un progrés material que desertitza 

l’esperit de les persones i els prepara per a un esclavisme atroç: el que provoca el desig 

excitat pel consumisme. Submergit en la seva fascinació pel mite, Pasolini abandona 

progressivament el pensament històric i interroga la cultura occidental no tant com una 

construcció diacrònica sinó com un sistema de signes i símbols estratificats, la pressió 

tectònica dels quals conforma el relleu de la societat en un moment donat. Aquí, segueix el 

Barthes que hem glossat al començament d’aquest comentari. Hem vist com les categories 
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històriques apreses del marxisme entraven en crisi a la dècada dels cinquanta. També per a 

Pasolini. 

 

El seu gir cap a la mitologia com a instrument no tant de comprensió del present conflueix 

amb idees benjaminianes segons les quals la feina de l’historiador no és conèixer el passat tal 

com s’ha esdevingut sinó salvar la tradició dels oprimits ―aquest és el tema de les seves 

Tesis—. Schwartz argumenta convincentment que els conflictes familiars dels Pasolini 

havien provocat en Pier Paolo un interès per aquests temes i una fascinació profunda, un 

«enamorament» del complex d’Èdip (SCHWARTZ , 178, 183 i 275). Però a la vegada podem 

argumentar nosaltres que el treball sobre els mites grecs proposa aixecar una darrera 

barricada de l’humanisme contra les forces que amenacen amb la seva destrucció. La tradició 

corre  cap el present per a salvar-se a ella mateixa de la destrucció amb què el progrés 

l’amenaça.   

En el fons, a Pasolini batega un pols de l’anarquisme exasperat de finals del segle XIX, i en 

aquests anys un pessimisme hobbesià que li fa desconfiar del poder  i a la vegada  dubtar-ne 

que l’ésser humà pugui autoregular-se en societat. Com veurem, Salò és una pel·lícula que 

deu tant a Sade com al filòsof polític anglès. Al final perplex de l’Orestiade, després que amb 

un col·loqui pintoresc amb uns estudiants africans sobre les possibilitats que al seu continent 

es produeixi l’emergència de la idea de democràcia com la que Èsquil explica a L’Orestiada 

que es mostren molestos amb la comparació, veiem el músic argentí de jazz Gato Barbieri 

fent una perfomance en un dels pastitxos que tant agraden a Pasolini . Aquesta vegada l’autor 

sembla suggerir que la seva indagació sobre la democràcia africana només permet concloure 

que el seu cor salvatge, primitiu, ha fecundat la cultura europea, deixant en uns punts 

suspensius el futur del continent.  

 

He començat aquest capítol dient que els anys seixanta del segle XX van ser per al món 

occidental una època de severa —i violenta— crisi cultural. Per aquests autors la causa de la 

crisi es trobaria doncs en el replegament del sagrat —replegament contra el qual el Concili 

Vaticà II va intentar reaccionar— a causa dels profunds canvis socials i econòmics que es 

produïren i que van permetre l’infantament de la societat de consum i de l’hedonisme que li 

és inherent. Per posar-lo en paraules de René Girard novament, la crisi de «l'imperi mimètic» 

no s'ha de veure com una desaparició d'aquest, sinó com una retirada, provocada pel descrèdit 

del religiós que aboca a la nostra modernitat a una nova «crisi sacrificial», però que en 

realitat és diferencial: «aquesta crisi [la de la Modernitat] no és la mateixa. Després d'haver 

fugit del sagrat més àmpliament que les altres societats, fins el punt d'"oblidar" la violència 

fundadora, de perdre-la per complet de vista, ens disposem a retrobar-la; la violència 

essencial «torna a nosaltres de manera espectacular, no només en el pla de la història sinó en 

el pla del saber» (Girard, Choses, 610).  L'abolició del sentit religiós, conseqüència de la 

crítica «nihilista» a la religió que caracteritza la modernitat, originada en la Il·lustració, va 

suprimir elements bàsics de comprensió del món, elements que conformaven encara la nostra 

experiència estètica i ètica. L'experiència religiosa seria, doncs, un fet consubstancial a la 

creació de la cultura, no un epifenomen d'aquesta. La nova desaparició ha deixat coix l'edifici 

social que amenaça ruïna immediata.   

 

La modernitat representa, per a Girard, la consumació del temps messiànic. Des d'aquesta 

perspectiva apocalíptica, observa com el triomf de la modernitat, amb la seva  irresponsable 

expulsió del religiós de la vida social, aboca el món, i no només a la societat occidental, a una 
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destrucció definitiva. El món actual, en abolir el sagrat, ha desactivat l'única protecció segura 

que tenia contra el que ell anomena violència mimètica. Aquest procés de multiplicació de la 

violència, explica l’autor francès, que experimenta el món contemporani, és des dels anys 

setanta irreversible, perquè la modernitat ha trencat el vel religiós que amagava la realitat de 

la seva pròpia violència als éssers humans i posava fre al conflicte. L'única alternativa, diu, és 

l'acceptació racional de Déu, del Déu que funda l'única religió que no es fonamenta en la 

transsubstanciació de la violència en sacrifici: el cristianisme. Seguim prop de Pasolini, però 

ja no caminen junts aquests dos autors. A les dues darreres seccions del treball hi tornaré. 

 

Però abans  de la separació convé tenir en compte la darrera afinitat entre tots dos autors. 

Segon Girard un mite s'interposa en la nostra comprensió del present. La presumpta 

laïcització racionalista de la modernitat queda desmentida per una veritable mística de la 

transgressió. Aquesta és una de les idees que trobar a la darrera pel·lícula de Pasolini, Salò. 

El nostre món  ha reviscut com a norma una actitud iconoclasta, que empeny  a la destrucció 

dels mites que ell mateix genera. Cop darrera cop van caient les figures abans alçades als 

altars de l'admiració col·lectiva en un frenètic procés victimari, aquesta vegada desproveït ja 

del vestuari religiós que el dotava d'una dimensió simbòlica transcendent. Els cada cop més 

somorts ecos del religiós que s'escolten en aquestes obres profanes que són els pseudomites 

actuals de la societat de l'espectacle —Barthes ens acompanya de nou— parlen  d'una pulsió 

embastardida. Però en l'anàlisi d'aquesta remitologització de baixa qualitat (sense dimensió o 

perspectiva antropològica, podríem dir) no pot aturar-se en la seva enunciació. La modernitat 

tardana no crea ídols per desídia i spleen. Al contrari, l'evident fatiga que anima la creació de 

panteons fungibles i incandescents no amaga la transferència pseudoreligiosa que s'hi opera. 

Els nous mites, però, no tenen l'eficàcia d'abans. És precisament aquest el punt on l'obra de 

Pasolini apareix com una intervenció lúcida sobre el seu món, que és la nostra 

contemporaneïtat. La remitologització de temes  que defineix la filmografia del director de 

Porcile incideix precisament en la necessitat de combatre aquesta proliferació de mites sense 

perfils, en la qual els éssers humans no poden emmirallar-se en recerca de models per tal de 

trobar un retorn dialèctic que els permeti crear consciència d'ésser i els afirmi en els valors de 

la cultura a què pertanyen. Al contrari, en films com Porcile, Pasolini denuncia els 

pseudomites del món modern —com pot ser la contestació universitària dels anys seixanta— 

com una imposició triomfant de la ideologia burgesa.  

 

La crisi de la modernitat s'arrela segons Girard precisament en aquest vaivé contradictori: 

abolició del sagrat, referent degradat d'un difícilment reconciliable sentiment pseudoreligiós, 

Pasolini hi afegiria la degradació del cos i de la sensualitat.  L’any 1973 el director de la 

Trilogia escriu un article al seminari “Il Tempo”, titulat Troppa libertà sessuale e si arriva al 

terrorismo, que pren com a punt de partida  l’aparició a Alemanya del grup terrorista dirigit 

per la parella Baader-Meinhof. La presència en aquest grup dedicat a la guerrilla urbana 

d’una dona (Ulrike Meinhof) i a més en un lloc dirigent, esdevé per Pasolini una nova dada 

cultural extremadament interessant i perillosa. En un brillant exercici intel·lectual i estilístic, 

el nostre autor convertit en un  crític a la vegada anarquista i conservador, dels costums de la 

seva època argumenta perquè massa llibertat sexual pot portar al terrorisme. Comença 

l’article denunciant «el conformisme sexual» que a parer seu s’escampava per Itàlia. Aquest 

conformisme està lligat diu Pasolini a la generalització de la prostitució i a uns encontres 

sexuals de baixa qualitat. Abans —diu l’escriptor― per als grups de mascles, tenir una noia 

«era una aspiració...ara la noia és una obligació». Continua l’autor 
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El terror de no tenir una noia crea doncs l’obligació de l’acoblament, i d’aquí el naixement d’un 

nombre enorme de parelles artificials, no unides per cap altra sentiment que aquell conformista 

d’utilitzar una llibertat que tots utilitzen (PASOLINI, Saggi, 238) 

L’obsessió de tenir parella tanca, diu Pasolini, la possibilitat d’altres tipus de relacions no 

necessàriament sexuals però que eren molt enriquidores. Acaba prematurament amb la «la 

llibertat i la disponibilitat» dels joves. A la vegada, assenyala lúcidament, una societat 

permissiva i massa tolerant provoca paradoxalment molta més neurosi perquè hi ha implícita 

una obligació a gaudir per força les possibilitats que aquesta tolerància permet i que exigeix 

«esforços desesperats per no ser menys que els altres en una competitivitat sense límits». 

La llibertat sexual de la dona ha tingut també efectes nocius per aquesta. Si bé la majoria 

l’utilitzen i prou una minoria important s’han convertit en objectes sexuals per als mascles el 

desig sexual dels quals satisfan quan i on aquests volen, en un cinema o en un «camp de la 

perifèria». «No exagero —diu― aquestes són coses que sé perquè n’he estat testimoni 

directe». És una manifestació més de «l’ànsia consumista». 

Fer l’amor és bell, fins i tot fer l’amor de  manera excessiva, obsessa, anormal; però no pot ser l’únic 

interès: és necessari que hi hagin altres interessos diguem-ne de tipus cultural... Les noies comencen a 

patir formes de  neurosi fins ara desconegudes, a causa de l’excés de llibertat sexual exempta de 

compensació, privada de d’una llibertat anàloga en el camp cultural. Només les noies burgeses —en 

general aquelles que estudien― tenen la possibilitat d’integrar la llibertat sexual imprevistament 

obtinguda, sigui amb la consciència de tal llibertat, sigui amb altres formes de llibertat. (PASOLINI, 

Saggi, 239)  

Amb un salt argumental tan temerari com elegant, Pasolini conclou que l’hàbit que tenen les 

noies burgeses d’unir la seva llibertat sexual amb altres formes de llibertat els dóna una força 

que fa que quan s’adhereixin a grups extremistes hi arribin amb una assertivitat i una força 

personal que les converteix en les codificadores de les accions d’aquests grups. Són elles, diu 

Pasolini, les que donen aprovació i normativitzen les accions o les propostes d’accions dels 

grups. La seva camaraderia amb els seus companys mascles, en rigor el fet de ser-ne 

camarades, consisteix 

en solidificar el fluctuant, en convertir en cert allò que encara era incert, en cristal·litzar, apropiar-se i 

conservar les noves “invencions” [fetes pels mascles].   

Són les dones d’aquests grups, diu Pasolini, les que han donat l’aspecte fanàtic i dogmàtic  a 

les «experiències pragmàtiques  i empíriques dels moviments extremistes». Ho fan perquè 

aquestes dones no poden deixar de portat  a la nova cultura i a la nova història «certs hàbits 

femenins de la vella cultura i de la vella història». Si el paper cultural tradicional de les dones 

en el si de les parelles era donar conformitat a les coses que feia el marit, aquestes dones 

alliberades no han deixat aquest rol en el si de les organitzacions extremistes. En realitat, 

aquest extremisme, continua l’escriptor bolonyès,  

ha estat típic de l’esperit conservador, portant part d’aquest d’esperit conservador en els moviments 

radicals d’esquerra s’ha creat una forma d’extremisme que psicològicament és de dretes... [Així] no hi 

ha de què meravellar-se si la barreja entre un salt nou i revolucionari, i els vells hàbits  conservadors i 

codificadors de la immensa massa petit burgesa crea  resultats monstruosos (PASOLINI, Saggi, 241). 

Deixem de banda la incorrecció política que pugui tenir l’article. El que vull utilitzar aquí és 

el diagnòstic precís, tot i que tenyit a la vegada de paternalisme que fa Pasolini de com els 
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canvis culturals ràpids i descontrolats que permetien accés a formes de possessió del món que 

no eren a l’abast de la majoria de la població en èpoques passades conforma realitats 

«monstruoses». És un diagnòstic que apunta a les conseqüències nefastes de la crisi cultural 

—l’aparició d’una violència terrorista―, i que fan albirar un horitzó si no apocalíptic sí molt 

perillós. 

Tot aquest vaivé és, tant per a Pasolini com per a Girard, i fins i tot Burkert, violent. Perquè 

la religió contenia un elaborat corpus de prohibicions que reglamentaven les manifestacions 

del desig, causa, en darrera instància, de tots els conflictes socials. La modernitat tardana ha 

alliberat el desig de l'antiga presó on la seva fusió es controlava i refrigerava sistemàticament. 

En l'explosió del desig experimentem el dolorós enlluernament d'un resplendor que fereix i 

deixa exhaust. La consumació, en el desig alliberat, és total. La modernitat ha arruïnat el 

procés de combustió lenta que s'operava entre el conflicte entre aquest desig i la seva 

domesticació. Girard podria, sens dubte, si apliqués les seves hipòtesis al camp de la 

sociologia, registrar la destrucció de la família com un fenomen més d'aquest 

desencadenament de la violència mimètica. Com haurem de comentar en la part final d'aquest 

treball, no és aquesta la perspectiva que adopta Pasolini a pel·lícules com Teorema, on narra 

la descomposició d'una família burgesa? o Salò, on es representa aquest cosmos on regna la 

violència sense fre i l'apoteosi d'una sexualitat lliurada a la satisfacció d'un plaer cosificat, 

separat de tota consideració afectiva i moral?  

 

Potser un exemple por il·luminar una mica més que vull dir.  A Salò, en un moment en què 

els nois i els seus botxins estan escoltant la narració d'una de les Senyores que amb les seves 

històries exciten el desig de les Autoritats, una d'aquestes noies que entén que està abocada a 

unes tortures i una mort terribles dibuixa un peix en el terra. Es tracta de l'antic anagrama 

cristià ICTOS -«peix» en llatí-, que es podria llegir com «aquí està Crist». La resistència de la 

noia és ben inútil, però Pasolini la recull com el testimoni d'una voluntat de no deixar que 

desaparegui allò que de humà i solidari, d'amor en definitiva, té la naturalesa humana. 

Pasolini no dubta en responsabilitzar la modernitat com a causant d'aquesta aberració de la 

que Salò és una metàfora.  Són altres paraules, però la convergència de missatges entre els 

tres autors és simptomàtica, si bé Girard se situa molt lluny de la tradició humanista liberal i 

en el seu horitzó intel·lectual s'entreveu un regust dogmàtic i totalitari que no ha passat 

desapercebut a alguns dels seus crítics (DOMÉNACH, 111-121).  

 

Tots tres autors combaten en la seva obra contra el terror que els canvis que està 

experimentant el món occidental al segle XX representin en definitiva una transició entre dos 

sistemes religiosos, un que desapareix i que es basa en una economia del sagrat dirigida a 

restringir els sacrificis, cap altra en què el sagrat és substituït pel fet de fetillar la societat 

mitjançant la combinació de l’angoixa de destrucció que fomentava la retòrica de la guerra 

freda i la imposició del consumisme com a nou credo. «L’afany de consum ―havia escrit— 

és un afany d’obediència a una ordre no pronunciada» (PASOLINI, Escritos, 75). Pot ser això 

la llavor d’un nou credo? 
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4. A L’OMBRA DE SALÒ. 
 

La tradició del oprimits ens ensenya que 

 l’«estat d’emergència» en què vivim és 

 la regla (...) Estranyar-se que les coses que 

ens toquen de viure siguin possibles «encara» 

en la nostra centúria, no té res de filosòfic. No 

està en cap principi de coneixement, sinó d’aquell 

que la noció història de la qual prové ja no pot 

                                                  tenir-se dreta.  Walter Benjamin.
1
  

 

Tota la història és testimoni del present. Antonio Gramsci.
2
                 

 

 

 

 

4.1 Salò. Pluralitat de lectures. 

 

 
Poques pel·lícules com Salò o le 120 giornate de Sodoma han estat objecte d’una 

atenció crítica tan exhaustiva. Fins al punt que el comentari  podria semblar esgotat. 

Urgit per la necessitat de donar de seguida les pautes bàsiques d’interpretació del film, 

el mateix Pasolini  va traçar en entrevistes i comentaris alguns dels seus límits 

hermenèutics: film sobre la naturalesa anàrquica del Poder, sobre la seva capacitat per 

assolir la destrucció de la diferència i de la diversitat; film sobre la dictadura feixista del 

consumisme; film que situa en el mateix pla ontològic feixisme i capitalisme. Salò és la 

pel·lícula més interpretada del seu autor. 

 

Si hi ha d’haver encara un altre comentari, cal examinar primer el fons de lectura sobre 

el qual es farà el meu. El lector, doncs, em permetrà que em detingui un moment sobre 

les interpretacions que considero que resumeixen les aportacions fonamentals de les 

interpretacions que s’interessen en el film. Així, Andrea Righi tot examinant la 

construcció d’un poder biopolític a la Itàlia del segle XX ens diu que 

 
[Salò] pot ser llegida com la representació visual d’aquest poder [biopolític] entròpic però a la 

vegada autocontrolat. El Poder aquí és mostrat en la seva naturalesa amagada i mortal. 

L’hedonisme esdevé terror, la sexualitat tortura, i els cossos nus humans. Salò és l’al·legoria 

d’un sistema social on [com ha assenyalat Ryan-Scheutz] «qualsevol transgressió de la nuesa i 

perversió sexual imposades és classificada com un acte d’autonomia», que per tant és «castigada 

                                                 
1
 WALTER BENJAMIN, “Tesis sobre la filosofía de la Història” a Art i literatura, selecció de textos i 

traducció d’Antoni Pous, 1984, Vic, Eumo, pàg. 136. 
2
 ANTONIO GRAMSCI, Note sul Machiavelli, , Torí, Editori Riuniti, 1979,  pàg. 183 
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amb la tortura i la mort»...  L’infern privat dirigit per la banda de feixistes i llibertins a la vigília 

de la caiguda del règim [de la República Social de Salò] es pot llegir com la degradació 

provocada per la societat de consum que obsessionava Pasolini (RIGHI, 88). 

 

Una societat de consum que l’escriptor escrutava sense parar i de la que constatava que 

mitjançant l’alliberament sexual s’obria espai ―l’espai del que parla la pel·lícula— a 

una «acceleració biopolítica» que permetrà una «forma de dominació més opressiva: la 

del feixisme basat en la llibertat dels consumidors» (PASOLINI, Lettere, 9). Per calibrar 

aquesta afirmació de Reghi cal recordar que Pasolini s’havia oposat a l’avortament i a la 

reivindicació de la llibertat sexual amb l’argument que «una llibertat “regalada” no pot 

vèncer els seculars costums cap a la codificació». Efectivament, en un article polèmic 

dels Scritti corsari diu 

No hi ha cap dubte que l’avortament legalitzat esdevé, en efecte, d’una comoditat gran per a la 

majoria. Sobre tot perquè faria encara més fàcil el coit ―l’aparellament heterosexual— pel qual 

ja gairebé no existien obstacles. Però aquesta llibertat de coit de la parella ..., qui l’ha desitjat 

tàcitament, qui l’ha promulgada tàcitament, qui l’ha fet seva com a costum tàcitament? El poder 

del consum, el nou feixisme, que s’ha apoderat de les exigències de llibertat, anomenem-les 

així, liberals i progressistes, i en fer-les les ha invalidat, ha canviat la seva naturalesa (PASOLINI, 

Escritos, 120).  
 

Quan Reghi, doncs, parla de la por de Pasolini per l’acceleració biopolítica s’està 

referint a aquest procés que el director  al·legoritza a la pel·lícula. A la vegada, per 

aquest autor tant important com la tesi del film és l’aparell metafílmic que Pasolini 

desplega en la seva darrera pel·lícula amb l’objectiu de mostrar-nos mitjançant aquesta 

«ostentació de codis visuals i narratius» tant la faceta voyeurística del consumisme com 

«l’estructura (la tecnologia) d’aquesta nova manera de viure». Salò seria, en conclusió, 

«la visualització de la biopolítica liberal» (RIGHI, 88). 

En un racó més psicoanalític se situa la interpretació d’Armando Maggi qui considera 

que la pel·lícula va més enllà del tòpic que es tractaria d’un film sobre la «visió 

profètica de la modernitat segons Pasolini: el final de l’humà a la Marcuse, la llengua 

italiana com un producte nascut mort creat per la televisió, la imposició generalitzada 

d’un nazisme cultural, etc.». Per a Maggi, un error repetit per aquest tipus 

d’interpretació és pensar en l’obra de Sade en què s’inspira el llibre com si s’hagués 

publicat després de la pel·lícula. En canvi, sosté Maggi, «una anàlisi acurada de la 

novel·la de Sade és de cabdal importància per una comprensió del que en va fer 

Pasolini»
3
 (Maggi, 258). Segons la seva interpretació, Salò seria «funeral de la mare». 

Així, 

la crítica ha subratllat l’atmosfera lúgubre de Salò, atribuint-la a la seva interpretació negativa i 

catòlica de Sade. Voldria argüir que la foscor i la buidor de Salò recolza el fet de ser un servei 

religiós en honor de la mare, amb tota la implicació mítica i política d’aquest fet (Ibid., 269). 

 

Fabien S. Gérard ha desenvolupat una decisiva interpretació «posthistòrica» de Salò. 

Per a Gérard, aquest és indissociable del discurs «apocalíptic» dels Scritti Corsari 

respecte dels quals  la darrera obra del seu autor «fa com d’il·lustració poètica, 

                                                 
3
 No recorreré el mateix camí de Maggi de qui prenc en bloc el seu treball de comparació entre l’obra de 

Sade i l’adaptació que en fa Pasolini. D’aquesta comparació el lector trobarà  fragment al llarg del meu 

comentari. El gruix del treball d’acarar text i pel·lícula  es troba al seu llibre ja citat en concret al capítol, 

4.  
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fortament metafòrica». Es tracta «d’un darrer missatge d’una violència intel·lectual 

extrema». En la lectura arranada a la mateixa interpretació de Pasolini, Gérard afirma 

que pel realitzador 

el context [històric] no és més que un marc formal paradigmàtic, a partir del qual ... vol establir 

un  paral·lel  amb una altra forma de «feixisme» que ens concerneix a cadascú de nosaltres, hic 

et nunc, al nivell del més quotidià. Las referències històriques són reduïdes la mínim, i molts 

anacronismes deliberats ―com una sèrie de citacions de Barthes, Blanchot i Klossowski— 

amplien subtilment el caràcter filosòfic del film. L’objectiu de l’autor ... es centra  abans que res 

en l’exposició de l’essència «anàrquica», sobiranament «arbitrària» del poder, i de la legitimació 

de les manipulacions cosificadores que aquest porta a terme. 

 

Salò seria, en aquesta interpretació, una traducció en termes d’«economia política» de la 

realitat del món present. Amb ressonàncies fàustiques, la seva dimensió al·legòrica 

recolza en «un joc extremament jeràrquic i solemne» que es veu reforçat  per un «clima 

de distanciament irreal i glaçat». Tot plegat, conclou Gérard, fa del film un «mirall 

hiperbòlic del consumisme, amb els seus valors “falsos”, “exclusius” i “degradants”» 

(GÉRARD, 108-111). 

Una interpretació molt similar és la que proposa Antonio Giménez, per a qui la 

pel·lícula és «una metàfora horrible de la vida a les metròpolis del capitalisme 

consumista». Aquesta vida porta a un emmudiment radical dels éssers humans i a la 

desaparició dels seus codis culturals més íntims, els relacionats amb la gestualitat, el 

rostre i el moviment. Així, Salò, 

és una representació de l’adaptació massiva als estímuls de la indústria de continguts de 

consciència. A la pel·lícula els joves han emmudit mentalment i físicament, de manera que els 

seus cossos ja no expressen una autonomia mental, sinó un món «codificat», no seu... Això 

explica el recurs formal de Pasolini a l’obra de Sade, expressió d’una forma absoluta de domini 

de l’home sobre l’home mitjançant una sexualitat compulsiva i violenta. 

 

L’objectiu del director seria, segons Giménez, articular un missatge polític que 

s’inspiraria en El manifest comunista, de Marx i Engels, en concret pel que fa a les idees 

de la conversió dels treballadors en mercaderia, del cos en fetitxe de la mateixa i per 

tant sotmesos, cos i treballadors, a una creixent explotació. En la relectura pasoliniana 

estaria absent l’optimisme dels dos autors citats: la pel·lícula seria un «film llunyà de 

l’optimisme de Marx, però significativament incòmode» (GIMÉNEZ, 146-152). 

Luigi Martellini en destaca la radical divisió en dos que caracteritza «aquesta sacra 

representació de Sade». Qui té el Poder, diu,  «és potent, és patró, qui és patró té els 

mitjans per aplicar el poder i per mostrar la seva potència». De l’aplicació d’aquest 

poder es deriva un món escindit: «d’una part els humils, els serfs, les víctimes, d’altra 

els potentats, els patrons, els botxins. Els serfs són bons els patrons són dolents.... La 

víctima és normal, el botxí sofisticat i anormal». Aquesta enumeració de 

característiques que fa Martellini té més conseqüències hermenèutiques que la seva 

aparent ingenuïtat fa pensar. De fet, com veurem en la darrera secció d’aquest capítol, 

obre un camí interessant per analitzar les transferències projectives, les relacions entre 

autor, personatges i espectador, que Pasolini activa en el seu film (MARTELLINI, 155-6). 

Hi ha també autors pels quals la pel·lícula és una obra fallida, que no supera el text 

sadià, ni el recapitula ni l’actualitza. Entre ells, el que aporta una lectura més interessant 

a parer meu és Lino Micciché, per a qui Salò forma, juntament amb les tres pel·lícules 

anteriors, una «tetralogia de la mort». Per aquest autor, no es gens convincent 
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l’«argumentació que ha sostingut i sosté que el film seria un dolorós itinerari per 

l’infern feixista». També li sembla parcial la interpretació que el comenta com una 

metàfora de l’anarquia del poder, tot i reconèixer que el mateix Pasolini havia sostingut 

aquesta opinió ―de fet, Micciché recorda que havia sostingut aquesta i d’altres de 

contradictòries o que almenys deixaven una porta oberta a una interpretació diferent. 

Aquest brillant professor d’història i crític del cinema sosté que allò que és dominant, 

clarament dominant, en la pel·lícula és «l’Eros invivible i dolorós». En ella hi trobem 

com Pasolini 

reitera i extrema el seu mateix refús de la Història, la pròpia visió incúbica del sexe com a 

condemna, la pròpia incapacitat en veure la Raó ... si no és com una ratio mortis. En l’àmbit de 

la tetralogia, Salò és un film complementari respecte de Il Fiore delle Mille e una notte, respecte 

del qual constitueix l’antítesi especular ... perquè en una, la faula de Bé «prehistòric» (i del sexe 

feliç) i en l’altra, la faula del Mal «històric» (i del sexe condemnat), hi ha una idèntica obsessió: 

la incapacitat pasoliniana (ja evident al final d’Accatone, que només morint trobava pau; o 

també el final de Una vida violenta en la qual el protagonista moria just després que ―o 

perquè— havia descobert la consciència històrica) a historitzar el passat i a viure el present; i el 

drama de la matèria com a degradació i de la vida com a destructiu viatge cap a la mort 

(MICCICHÉ, 203-205). 

 

La contraposició entre  Il Fiore... i Salò també orienta el comentari de Sam Rohdie, 

autor d’un dels anàlisis més estimulants sobre l’obra de Pasolini. Per aquest autor, els 

dos films no són complementaris, sinó antitètics. Mentre que  a Il Fiore es canta la lluita 

per evitar la llei per a poder perseguir el desig, a Salò ens trobem davant d’un «film-

poema sobre la mort i la perversitat de la raó» (ROHDIE, 80). En aquest film no hi ha 

forma d’escapar a la llei, que són a la vegada absolutes i antisocials. Només els 

llibertins, sosté amb certa imprecisió Rohdie, tenen dret a desitjar. Seguint una lectura 

clàssica de Sade, per a Rohdie Pasolini també faria un film sobre «la llei i la bogeria de 

la raó». Però la Trilogia i Salò comparteixen finalment una cosa:  

Malgrat les obsessives invocacions a la vida de Pasolini, la seva celebració de la carn, la seva 

fixació en el cos, tot això són només idees, no experiències. La seva intel·lectualitat era tan gran 

que la vida, fins i tot en els seus films, o especialment en els seus films, estava morta, la carn 

pàl·lida i petrificada, gairebé vomitiva (Íb, 114). 

 

Si havíem vist que, per Maggi, Salò era el funeral de la mare, Rohdie veu de manera 

complementària la pel·lícula com una exploració sobre el poder del pare i un film que 

narraria la destrucció de les ànimes quan el poder del pare s’exerceix: 

El pare, per Pasolini, ha pres a càrrec seu l’autoritat de la llei social, el simbòlic,  l’estat i amb 

ells els mecanismes per forçar l’ adhesió i la conformitat amb la Llei. Aquesta és la faula 

explicada a Salò. Els llibertins feixistes creen un món pervers en el qual la perversió essencial és 

la raó... [Per Pasolini] no és el bon Marquès de Sade qui és pervers... El pare, i tot el que 

Pasolini associa amb ell, l’haurien literalment assassinat si ell els hagués obeït. El pare hauria 

pres a Pasolini la seva poesia, la seva Àfrica, el seu potencial, el seu amor, la seva ànima 

(ROHDIE, 114). 

 

Seguint en la línia de mesurar la distància que transcorre entre la Trilogia i Salò ―i 

mirar d’interpretar que es troba en aquest espai dibuixat pels dos projectes i per tota la 

literatura «corsària i luterana» desplegada per Pasolini entre 1974 i 1975—, Alain 
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Brossat
4
 constata que el diagnòstic de l’autor de Ragazzi... dibuixa un «desastre molt 

més avançat del que suposava el plantejament que inspirava els tres films dels anys 

1970». Per a Brossat el 1975 Pasolini hauria constatat que «la cultura no és ja el que ens 

defensa de la barbàrie ... és precisament el medi en què prosperen les formes 

intel·ligents de la nova barbàrie» (BROSSAT, 48-49).  

Ja no és possible oposar els «cossos innocents» a la massificació cultural i comercial, a la 

trivialització de tota realitat, per la senzilla raó que la indústria cultural s’ha apoderat dels 

cossos, del sexe, de l’Eros i els ha injectat en els circuits del consum. La il·lusió del reducte de 

l’immemorial o de l’escull de resistència empeltat en els estrats profunds de la cultura popular 

s’han dissolt. Les línies de fuga més o menys paganes que dibuixen els films  que composen la 

trilogia han estat tallades i tot s’esdevé com si no hi haguessin ja marges ni vorals exteriors al 

territori del consum: aquest és un poder, un màquina l’energia de la qual absorbeix sense fi la 

seva mateixa negativitat i reabsorbeix sense parar allò mateix que pretén oposar-se a ella 

(BROSSAT, 62). 

 

Salò  ha estat objecte de lectures intenses dels crítics estructuralistes. En aquest sentit, 

Pietro Bellasi, considera, segons Erminia Passanantini a qui segueixo en aquest 

paràgraf,  el film com «una metafísica de la subjectivitat “creadora i exterminadora”, 

densa d’Història, [que exerceix un] domini sobre el món actuat en virtut “d’una 

recuperació de la realitat del Real i del Subjecte de la seva recíproca relació de no 

plausibilitat».  Interessa d’aquest fragment subratllar que per l’autor Salò esdevé un 

dispositiu per construir una representació d’una ideologia on el subjectiu es totalitza en 

el seu pur desig, fonent-se en l’acte de prendre i llençar els instruments de la satisfacció 

del desig. 

En canvi, Passannanti ―una lectora molt atenta de l’obra final de l’autor— destaca que 

Salò «reexaminava el passat a la llum de les transformacions socials, econòmiques, 

culturals i institucionals en actiu ... [i] s’introduïa d’aquesta manera en la nova fase 

d’estudi sobre el feixisme .... que demostrava la inadequació de qualsevol divisió neta  

entre feixisme i antifeixisme [del règim democristià]». Passannanti projecta el binomi 

foucaultià del cos-poder sobre la pel·lícula «en la qual [trobem exposades] la 

concatenació de tècniques de condicionament, els efectes de les quals són pensats per 

forjar no només el cos, sinó la conducta complementària de l’individu capturat, retingut 

com un ostatge i sotmès a un  lent adoctrinament». D’aquesta manera, el cos-poder a la 

pel·lícula el formarien els llibertins, que creen quatre condicions estructurals per a poder 

domesticar els cossos de les seves víctimes, fins a convertir-los en «cossos dòcils». 

Aquestes quatre condicions són, per aquesta autora: 1) la presència simultània de 

víctimes i botxins; 2) el control dels moviments dels cossos dels presoners en l’espai i 

de les seves funcions fisiològiques més íntimes lligades a la supervivència (menjar, 

orinar, defecar); 3) la verificació incessant que les víctimes han après les lliçons 

imposades pels llibertins a partir de les narracions en què s’estructuren els tres dies o les 

tres jornades, lliçons que pretenen construir comportaments que són paròdies 

d’activitats rituals i col·lectives que ―diu l’autora— «tenen normalment lloc a les 

casernes, a l’escola, a l’església i en altres institucions de culte»; finalment la imposició 

de l’aïllament i la destrucció de tota solidaritat entre els presoners, que esdevenen 

                                                 
4
 El comentari d’A. Brossat el trobo citat al llibre de GEROGES DIDI-HUBERMAN, Supervivencia de las 

luciérnagas,  Madrid, Adaba,2009, pàgs.30-31. El text original, «De l’inconvenient d’être prophète dans 

un monde cynique et désénchanté», va sortir en un monogràfic de la revista Lignes  (núm. 18, 2005) sobre 

el director bolonyès.  
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víctimes així d’una angoixa sistemàtica a ser traïts pels seus iguals. Per Passannanti, 

aquestes condicions permeten establir el paral·lelisme entre l’infern aïllat del Castell 

dels llibertins i els emplaçaments també aïllats dels camps d’extermini.  

Finalment, Passannanti considera que la pel·lícula 

transmet el resultat expressionista del dispositiu nazifeixista, [i] no només narra la corrupció de 

què és capaç la burocratització del capitalisme industrial, en el moment en què dóna vida a trops 

i estructures de reedificació de la història, sinó que també demana comprendre ... que cadascú té 

la seva part de responsabilitat en la institució dels règims dictatorials antihumanístics, entre els 

perímetres dels quals es difonen ràpidament el vici, la perversió i la monstruositat que Sade 

descobria en la societat i en ell mateix (PASSANNANTI, Corpo)
5
.  

 

El missatge «terrorista» de la darrera pel·lícula del director i el gran nombre 

d’interpretacions que ha suscitat, ha fet dir a Hervert Joubert-Laurencin que Salò 

provoca un «paradoxal excés de llum que emmascara encara ... la incisiva claredat 

nocturna d’aquest film de llum inversa». Salò seria per aquest autor, juntament amb 

Teorema, un film «formalment matemàtic i maquinat per a la interpretació». L’anàlisi 

del film que fa Joubert-Laurencin explora les diferents cares del «diamant» 

―l’expressió és de Pasolini—de Salò. El caràcter polièdric del film remet a les cares de 

la pedra, però també la capacitat d’aquesta de transformar la llum que li arriba en «llum 

inversa». Aquest autor ens recorda que per Pasolini la seva pel·lícula era la més cenyida 

als fets concrets. Així «[el film està pensat per mostrar] la relació directa, en la ment de 

Pasolini, entre la impuresa dels costums polítics italians de 1975 i els personatges de 

Salò» (JOUBERT-LAURENCIN, 267). Com veurem més endavant, els «fets» són decisius 

en la interpretació del film. Però el que m’interessa retenir del comentari de Joubert-

Laurencin fa referència a la connexió que estableix el crític entre la pel·lícula i el 

cinema de la Xoà i, en segon i darrer lloc, la interpretació del final del film. Totes dues 

reflexions del crític despleguen la idea segons la qual «Salò, més encara que La ricotta, 

és un film-mirall, impecablement reflectiu, una espècie de dispositiu gairebé abstracte 

―Pasolini havia dit: «un diamant»— consistent a alimentar-se totalment de la societat 

de l’espectacle dins de i per la qual ha estat possible fer-lo, i a esdevenir una mena d’ 

”enginy”, una “bomba a punt d’esclatar”, sota forma de comentaris, de prohibicions, de 

moralitzacions i de metallenguatges de tota mena» (JOUBERT-LAURENCIN, 279). Dins 

d’aquesta explosió interpretativa, Joubert-Larencin obre l’espai a una connexió explícita 

―no metaforitzada— entre Salò i el lager.  

La xoà, l’exterminació sistemàtica dels jueus, mitjançant la intermediació d’una obsessió 

pròpiament numèrica, en reduir els homes a números, després els cossos a objectes, s’evoca 

emfàticament al quart cercle de Salò [el de les execucions i les tortures], a la vegada per un 

excés de presència insuportable ―els actes de barbàrie dins d’un recinte fet de totxos— i un 

absència fonamental ―no es designa cap jueu entre els víctimes, les tortures són medievals i no 

hi ha dutxes ni zyklon B—, fet que, a més a més, representa una mena de quadratura del cercle, 

especialment si hom pensa en els debats sobre com filmar l’holocaust: entre representació 

fictícia immoral per massa presència directa d’un esdeveniment indicible, i evocació 

documental la força de la qual es funda sobre l’absència poblada d’un impossible present 

horrífic que va ser, precisament, una negació del temps. Retrospectivament, l’horror obsidional  

del quart cercle permet de percebre que l’estructura de Salò evoca els episodis principals del 

destí dels jueus d’Europa: signatura de  lleis racistes, batudes, guetos, execucions sumàries, 

negació de la persona humana a l’interior de la muralla, extermini dins un camp ocultat (Íb, 

275). 

                                                 
5
 Els comentaris de Passannanti les referencio només a la seva obra ja que la trobo en un e-llibre. 
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A la possible crítica a aquesta interpretació de Jobert-Laurencin ―que la xoà és present 

en tota forma de representació posterior a ella de la violència extrema, massiva, 

sistemàtica, i executada amb fredor— aquest autor argumenta convincentment que «[a 

Salò] és impossible que Pasolini no hagi pensat en la Xoà, atès que aquesta és un dels 

temes recurrents de la seva obra teatral: és explícitament en un camp de concentració ... 

que són abandonats ... els personatges de Calderon» (Íbid., 275). Aquest és un argument 

atendible que sosté, com espero poder demostrar més endavant, la idea que malgrat el 

caràcter al·legòric del film, aquest porta una datació històrica precisa. Per aquesta autor 

la negror del film no deixa espai a cap bri d’esperança. En comentar el final de la 

pel·lícula ―en què dos sequaços es posen a ballar indiferents a les tortures que tenen 

lloc al pati: un demana a l’altre com es diu la seva xicota, i aquest respon «Margarita»— 

tot i reconeixent la referència al Faust de Goethe limita l’abast de la sortida 

«esperançadora» que alguns crítics han vist en aquesta referència. Per a ell, en canvi, «el 

motiu de Margarita, és també l’evocació d’un joc cruel, “sàdic”: és la dóna que ha 

enfollit, seduïda i abandonada, el motiu del mal perpetrat pels homes» (Íbid., 294-5)
6
.  

Pasolini havia experimentat ell també una gran incomoditat en fer el film. Algunes de 

les interpretacions del mateix desenvolupen aquesta idea i hi detecten  «una distància» 

que justificaria l’absència de tot contingut esotèric o “misteriós”. Així, en el seu llibre 

sobre l’escriptor i director bolonyès, Rinaldo Rinaldi diu del film 

Aquest film diu l’horror del poder però ho fa en la forma codificada i comercialitzada del 

cinema, reingressant perfectament en l’univers de la mercaderia. Salò posseeix d’altra banda la 

consciència infeliç de la seva conversió en mercaderia: i és aquesta consciència que es tradueix 

en la no participació en el missatge (sentit com a mentida), en un sistemàtic «desenganxament» 

de l’autor respecte del film, dels actors respecte dels personatges, de les veus respecte de les 

imatges, del film respecte d’ell mateix. La irrealitat i l’abolició de la història a Salò (de la qual 

Pasolini i després tots els crítics han parlat) és només això: la pertinença del film a la dimensió 

del Poder, un «ser dolent» del mateix film, sense, però, cap esperança de contestació des del seu 

interior. Hi ha només un sublim desinterès: i l’escàndol es troba al mateix temps en inserir el 

desinterès en un mèdium com el cinema, que de l’interès fa la seva regla ideològica i formal 

(RINALDI, 386-7). 

 

Naomi Greene destaca també el distanciament que caracteritza el film. Enfoca la 

pel·lícula amb una llum psicoanalítica que escruta a la vegada tant aspectes polítics com 

psicològics del mateix Pasolini. Per a ella, que en  aquesta argumentació segueix a 

Adelio Ferrero, el film narraria de manera macabra la impotència sexual del poder i, 

citant a Ferrero, ho argumenta d’aquesta manera: «masturbació, maquillatge, 

voyeurisme, i coprofàgia ocupen el temps i els pensaments del verminós quartet. Un 

fosc, monòton i repetitiu ritual de substitucions». Paral·lelament, Salò seria, juntament 

amb Edipo re, un altre dels films psicoanalítics de Pasolini i com aquest,  

[Salò] és una densa xarxa cultural i històrica ... [que Pasolini] teixeix a partir de l’interior i 

l’exterior de la seva memòria.  

 

                                                 
6
 Sobre aquest final tinc una hipòtesi que no puc verificar ni tan sols mitjançant indicis. Aquesta 

“Margarita” no seria només la de Faust sinó també la de Paul Celan de «Fuga de Mort»: això és la 

Margarita de cabells d’or que es contraposa  la Sulamita de cabells de cendra a les quals fa referència el 

poema: la còmplice de l’extermini, aquella a qui la mort dels jeus deixarà l’espai «vital» per multiplicar la 

seva progènie. No he trobat cap element que em permeti desenvolupar aquesta idea i per tant només la 

deixo com a una insinuació d’una possible lectura del poeta jueu-romanès per part del poeta italià.  
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Greene ens recorda que per Pasolini es tracta d’un film que evocava els anys viscuts 

sota l’ocupació nazi, el perill que va viure en desertar de l’exèrcit feixista i el patiment 

que va experimentar en aquests anys. L’originalitat de l’anàlisi de Greene recau, però, 

en la seva concepció d’aquest com «una salvatge mirada de nou a la seva joventut» 

i al món petit burgès evocat tan nostàlgicament i líricament a Edipo re. Salò conté fins i tot una 

escena on Pasolini ridiculitza de manera explícita i ferotge el seu jo idealista anterior. Mentre les 

víctimes de Salò observen un dels seus sent brutalment sodomitzat canten tristament una vella 

cançó Alpina que conté un vers ―”la meglio gioventú va soto terra”— que Pasolini havia 

escollit com el títol del recull dels seus versos friülans... Un trist recordatori d’una era més feliç, 

cantat en aquest context, suggereix que precisament perquè aquesta època anterior ha estat 

anihilada pel terrible present, així, també, el jove poeta del Friül s’ha convertit en el desesperat i 

cínic creador de Salò.  

 

Però no deixem encara el comentari de Greene perquè ens interessa recollir la seva 

síntesi dels aspectes que ella considera problemàtics del film i que en rigor són les 

crítiques que m’han semblat més pertinents que se li han fet. Per a ella el problema 

fonamental és a la vegada un que toca de ple els fonaments del film. Seguint aquí les 

crítiques d’Ítalo Calvino i de Roland Barthes a Salò, Greene considera que aquest 

derrapa  ―l’expressió és meva— en «la problemàtica barreja que fa Pasolini entre real i 

imaginari, entre història i al·legoria». Greene recorda que per Calvino ―que segons ella 

«parlava per molts»— «els horrors del nazifeixisme no podien ser representats d’una 

manera “imaginària”»: 

el horror d’aquell passat el qual és a la memòria de tants que el van viure no pot servir com a 

rerefons a un horror simbòlic i imaginari. 

 

Greene recupera també la crítica que en féu Barthes a la pel·lícula. El crític francès 

―diu Greene— «fa una important distinció entre el que ell anomena “feixisme-sistema” 

(un fenomen històric com aquell nazifeixisme) i el “feixisme- substància” (que pot 

circular en qualsevol temps)». Per Barthes, argumenta Greene, Pasolini ha confós totes 

dues formes de feixisme, distorsionant-les ambdues. El «feixisme-substància» no és pot 

ancorar en cap període històric concret. Malgrat reconèixer la precisió d’alguns 

arguments de Barthes i Calvino, Greene considera que, especialment els del primer, 

acaben donant una imatge massa simplificada de l’objectiu de Pasolini. Per a ella, Salò 

«és un comentari sobre una era passada, no una fidedigna reconstrucció d’aquesta». 

Més encara, Greene sosté que la pel·lícula conté un missatge que Barthes no va veure i 

que fins i tot «Pasolini no el coneixia». Així 

Pasolini, urgit per un desig de ser escandalós, deliberadament va situar Salò en aquest no man’s 

land controvertit i perillós entre metàfora i realitat, una zona de contorns canviants on, com 

indica Barthes,  el “feixisme-sistema” fluctua insidiosament, escandalosament, cap a el 

“feixisme-substància” (GREENE, 199-208). 

 

Gilles Deleuze compara Teorema i Salò a partir de la idea que totes dues són 

«demostracions geomètriques en acte [que] fan seguir al pensament els camins de la 

seva pròpia necessitat i portar la imatge al punt on aquesta esdevé deductiva o 

automàtica». Dins d’aquesta rigorosa geometrització, el film que interpretem seria, per 

Deleuze, «un pur teorema mort, un teorema de la mort» amb l’objectiu de posar en 

escena  
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no pas el feixisme in vivo, sinó el feixisme a la desesperada, tancat en la petita vil·la, reduït a 

una interioritat pura, coincidint amb les condicions de clausura on es desenvoluparien les 

demostracions de Sade (DELEUZE, Cinéma2, 226-8).  

No hem finalitzat  encara amb les interpretacions del film. Ens falten les del mateix 

autor que, com he dit, va acompanyar fins el mateix moment de la seva mort l’imminent 

estrena de la pel·lícula amb tot un aparell d’entrevistes i declaracions sobre com es 

podria interpretar aquesta. Val a dir que, com ha comentat Micciché, Pasolini,  en els 

molts comentaris que en va fer no sempre incidia en la mateixa línia d’interpretació, 

cosa la qual suggereix la consciència que tenia el cineasta d’haver rodat una pel·lícula 

que explorava una matriu de temes el recorregut dels quals era difícil, fins i tot per a ell 

mateix. En una sèrie d’entrevistes que va concedir al crític i director de cinema Gideon 

Bachmann i que trobo extractades per Fabien Gérard, Pasolini desplega la que seria la 

seva «lectura» canònica 

[Salò] s’ha concebut com una estructura sexual simbolitzant (...) la relació que existeix entre 

explotador i explotat. el feixisme com el sadisme tenen per característica transformar els éssers 

humans en objectes. Aquesta semblança és la base ideològica del film. El plaer obtingut per un 

sol individu gràcies a la submissió total d’un altre (...) representa la relació precoç existent entre 

patró i obrer en el sistema capitalista (GÉRARD, 109). 

 

Si bé no és una novetat en el cinema i en l’art en general condensar metafòricament (o 

no) tota relació de poder a una relació psico-sexual de dominació i submissió, Pasolini 

incorpora en el seu film, com ja veurem, una dimensió antropològica que converteix un 

catàleg de perversions en una interpretació —i per tant en una anticipació― de 

possibles canvis profunds en la civilització occidental. Hem vist, en el comentari de 

“Les cendres de Gramsci”, com Pasolini a partir de la segona meitat dels anys 50 havia 

abandonat l’ortodòxia marxista tal com era promoguda pel PCI, sense abandonar el 

marxisme, però, que esdevé un marxisme propi, singular. L’esquema dialèctic marxista 

patró/obrer que esmenta en el seu comentari caldrà interpretar-lo no pas com una 

categoria socio-econòmica només, sinó com una categoria pròpia de Pasolini que 

incorpora a l’explotació econòmica, l’experiència psicològica de despossessió, pèrdua 

de la pròpia imatge i conformació d’una mentalitat subalterna que no s’ha pogut 

alliberar de les concepcions amb què el dominador pensa al dominat.  

Aquesta relació de dominació econòmica i psicològica és el que atreu Pasolini a Sade. 

Seguint les tècniques manieristes i de pastitx tan pròpies de Pasolini, aquest 

resemantitza Sade. Així, ens explica, 

allà on Sade parla de «Déu», jo parlo de «Poder»: mentre que ell s’oposava a la violència 

exercida sobre el pensament, jo m’oposo a la violència exercida sobre el cos. De fet, per a ser 

exacte, al llarg de la Història, és el cos sempre el que s’ha explotat per les diferents formes de 

poder ―siguin religiosos o feudals—, però avui podem dir que nosaltres hem acabat del tot el 

quadre, en el sentit que el que és explotat és a la vegada el pensament i el cos. Els falsos 

sentiments de llibertat que procura la societat de consum ve del fet que ens ofereix de sobte el 

permís de transgredir antics tabús, fet que equival en realitat a una repressió encara més forta  

que abans, perquè com diu un dels personatges de Salò: “en una societat on res no està permès, 

tot es pot fer, mentre que en una societat en què qualsevol cosa ben determinada a obtingut dret 

de ciutadania, només aquella cosa en particular podrà ser realitzada (GÉRARD, 110).  

 

En una autroentrevista publicada en un diari set mesos abans de l’estrena de la 

pel·lícula, Pasolini deia: 
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Ja no hi a res de joiós en el sexe. Els joves son ximples o desesperats, covards o derrotats... És 

això el que vull expressar en Salò? No ho sé. Això és el viscut. Certament no en puc prescindir. 

És el que covo en els meus pensaments i que pateixo personalment, Així que potser és això el 

que vull expressar en Salò (MICCICHÉ, 203-4). 

Hem vist com Pasolini reclama per a ell, davant de la tomba de Gramsci, el dret a 

contradir-se, com reivindicava el dret a explotar la seva vitalitat sense haver 

d’incorporar per això una culpa feixuga, com en definitiva s’atorgava el deure a 

deslliurar la seva consciència dels diktats que la moral petit burgesa prescrivia, també i 

especialment la d’esquerres. Hem vist com l’exploració que a partir dels anys 50 realitza 

Pasolini el situa en zones d’experiència i de descoberta de mutacions socials i culturals 

que desborden les categories d’interpretació que el poeta havia elaborat. Mai no li va fer 

por aquest fet, però com he insinuat abans Pasolini utilitzava sovint velles paraules per 

dir coses noves o diferents. El que cova «en els seus pensaments» i pateix 

«personalment» no és també producte d’albirar dolorosament el naixement d’un món 

que només d’intuït ja refusa? Precisament en aquest ambigu albirar descansa la potència 

de Salò ja que el que ha de dir el poeta és una cosa radicalment nova, però les conceptes 

i  el llenguatge que utilitza és antic. Pasolini ho sap, i crec que sap com respondre a 

aquesta contradicció. El cineasta, que s’havia representat com a Giotto a Il Decamerone, 

realitzarà amb Salò un treball que es basa en la construcció d’un formidable retaule 

apocalíptic incorporant-hi trops i metàfores que n’amplien el marc conceptual que les 

paraules i les relacions mostrades suggereixen. Explicar-ne aquesta ampliació és el 

motiu d’aquestes pàgines. 

El que he analitzat quan interrogàvem l’interès renovador de Pasolini en l’antropologia 

―que utilitzava, recordem-ho, dins de les seves estratègies estilístiques com un recurs 

expressiu, no pas com una disciplina de coneixement pròpiament dita—  apareix de nou 

a Salò com un element central de pastitx, i ho incorporaré a la meva lectura del film 

perquè l’ampliació de què parlava suara es produeix a rebuf d’aquelles preguntes 

pasolinianes sobre el poder, el primitivisme i el sentit del concepte de «nova 

prehistòria». Per exemple, en un altre text diu:  

[El feixisme en la pel·lícula] es tracta d’un símbol. Aquell poder arcaic em facilita la 

representació [de qualsevol forma de Poder]. En realitat, deixo en tot el film un ampli marge 

blanc, que dilata aquest poder arcaic, agafat com a símbol de tot poder, i que permet abordar en 

la imaginació totes les seves formes possibles (Íbid.). 

 

Al capítol anterior etiquetava les incursions antropològiques de l’autor de la Nuova 

Gioventù com d’antropologia imaginativa. «Antropologia» perquè cerca d’entendre 

quin són els condicionaments culturals que expressen els individus d’una societat 

donada, «imaginativa» no treballa sobre un grup humà la cultura del qual està 

codificada, sinó sobre un imaginar de la societat en què viu que està en transformació 

vertiginosa, accelerat, on les realitats del present s’escapen a les interpretacions 

passades. Pasolini ha d’imaginar així un «moment»,  fer una retaule, que aturi un instant 

la velocitat del canvi i així poder projectar com seran les cristal·litzacions de les noves 

expressions culturals per a poder incidir en la seva conformació en tant que intel·lectual 

compromès amb el seu temps. Aquesta va ser una de les grans originalitats de Pasolini: 

atrevir-se a donar una expressió artística a allò nou que estava tot just emergint. Que ho 

fes des de la «força del passat» de la qual proclamava provenir no és una de les menors 

característiques d’aquesta originalitat. 
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Aquesta «antropologia imaginativa» no és una pura creació artística, sinó que l’art 

participa en ella com a instrument per a construir aquest retaules que permet fixar les 

línies de força d’aquells temps de canvis insòlits. Per a poder «imaginar» 

disciplinadament és necessari establir-ne els límits. Així, per exemple,  a la roda de 

premsa per anunciar que ha acabat el rodatge, Pasolini comenta la naturalesa de Salò i 

en concret la seva voluntat de no deixar espai pel que ell anomena la «imaginació 

gratuïta»: 

Quan un film ―diu— és una metàfora, ha de ser fet forçosament d’una altra manera, perquè 

cada imatge que filmi és significativa d’una altra cosa, i per tant ha de ser aquella precisament i 

no una altra. No puc afegir detalls, per exemple, si no són significatius i necessaris! No hi ha en 

aquest film el mínim espai per la imaginació gratuïta, no funcional! (SCHWARZ, 944).  
 

Amb tot el que he explicat és lícit demanar-se si queda espai a Salò per enquibir-hi una 

lectura més. Hi existeixen encara reserves de sentit per explorar i d’aquesta manera 

donar resposta a la nostra necessitat de parlar també nosaltres de Salò? Una possible 

resposta  a aquesta darrera pregunta prové de la interpretació que estic fent de la seva 

obra: la meva lectura de Pasolini s’ha fet sota la llum de la reconstrucció en la seva obra  

i a través d’ella dels estralls soferts per una psicologia sotmesa a pèrdues doloroses. El 

triple component traumàtic que comentava al començament d’aquest treball ―trauma 

familiar, trauma sexual, trauma cultural-polític— il·lumina aquesta reserva de 

significació ―de part no expressada— que permetria afegir un altre comentari als 

comentaris. Les lectures que incideixen en el caràcter psicoanalític del film subratllen 

que Salò expressa una part del món pulsional de l’autor a la vegada que aquest explora 

l’inconscient col·lectiu de la seva societat; a la vegada, també és possible dir que estem 

davant de la pel·lícula menys íntima, del seu autor.  

 

Un aspecte que reforça la idea que es tracta d’una pel·lícula menys «íntima» que les 

anteriors es troba en el fet que l’adaptació del text de Sade, tot i grans llibertats, és força 

fidedigna, encara que parcial (els 120 dies queden reduïts a tres). Pasolini filma una 

al·legoria del Poder. I és a partir d’aquest fet que els comentaristes podem declinar les 

diferents manifestacions de com aquest poder s’exerceix en la fase actual del 

tardocapitalisme: El Poder en relació al cos; el Poder en relació als afectes i la 

sensibilitat;  la veritable naturalesa del Poder quan es manifesta sense la disfressa de la 

ideologia.  

 

 

 

4.2 Una pel·lícula polièdrica. 
 

Hi ha un tema que, fins on jo sé, ha estat poc tractat de la pel·lícula i que, il·luminant-lo 

a la llum de Benjamin i de Gramsci, pot encara oferir alguna nova perspectiva de 

comprensió del que aquesta representa. El mateix  Pasolini, en voler cloure la discussió 

filosòfica i històrica del que suposa el film m’obre la porta a la meva interpretació. Ho 

fa quan diu: «Aquesta vol ser una pel·lícula sobre la inexistència de la Història. La 

Història vista des del  punt de vista eurocèntric, de la cultura eurocèntrica del 

racionalisme i de l’empirisme occidental d’una banda i del marxisme d’una altra vol 

demostrar-se en el film com a inexistent»
7
.    

                                                 
7
 La frase la diu Pasolini en una entrevista en el making off de Salò. La trobo en aquest link 

https://www.youtube.com/watch?v=aZhwLk95t9g (darrera consulta 30 agost 2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=aZhwLk95t9g
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I, en canvi, com sabem, la pel·lícula està datada històricament. La meva forma de poder 

endinsar-me en el comentari del darrer film de Pasolini és atendre el sentit d’aquesta 

―aparent— contradicció. Per què una pel·lícula que el seu autor veu com una reflexió 

sobre la inexistència de la Història, està situada cronològicament en els dies de la 

República Social Italiana, la capital de la qual era la vila de Salò? Desdoblaré l’anàlisi 

de la pel·lícula en dos apartats. En el primer plantejaré una lectura que crec que salva la 

recança inicial sobre l’esgotament hermenèutic de Salò. En el segon examinaré la 

relació que el film estableix entre els conceptes de sacrifici i monstruositat, vinculant-lo 

tant amb les fets contemporanis a la realització de la pel·lícula com amb les reflexions 

fetes en els capítols precedents. 

 

Salò és un políedre sofisticat. Una obra d’artesania tallada amb un vigor intens i amb un 

refinament mil·limètric. La cal·ligrafia del film és precisa i d’una freda elegància que en 

ressalta mitjançant els detalls grotescs i el caràcter dantesc de tot el film: un diamant 

excretat. És necessari acarar-se a la violència que ha polit cadascuna de les cares que el 

conformen. Un cop traspassada la capa de negror i immundícia que Pasolini ha projectat 

es revelen els objectius per les quals la pel·lícula ha estat tallada com una pedra preciosa 

d’una bellesa dolorosa i inquietant. Per començar, voldria plantejar la meva hipòtesi 

principal d’interpretació : la pel·lícula es proposa com un memorial; un lieu de mémoire 

especial perquè encapsula el record commemoratiu d’un passat-futur. El film en seria 

efectivament un sobre la inexistència actual de la Història ―en el sentit que hem 

comentat que Pasolini trobava en el Manifest Comunista— però construït com un 

mecanisme que articula  la Història i el Mite, els dos paradigmes de comprensió entre 

els quals ha oscil·lat des dels anys seixanta l’obra de Pasolini. Ens trobem davant d’un 

lloc de memòria que es vincula amb l’obra de Benjamin, i de Gramsci. A Salò la 

temàtica i les imatges del film porten la càrrega de l’ultratge cap els cossos i les 

consciències dels personatges, però és el seu sentit al·legòric, aquest que proposem, el 

que representa la veritable blasfèmia: l’antifeixisme s’ha convertit en l’aliat del 

feixisme. És, per això, un lloc de memòria blasfem. La blasfèmia va ser un concepte 

central del pensament de Pasolini, el que tria per recollir tota la seva poesia; és l’espai 

de la màxima llibertat i de la màxima responsabilitat perquè qui blasfema ho fa 

necessàriament en públic, exposant, llançant el seu cos a la batalla contra el dogma. Fer 

de Salò un monument als botxins, no és la major de les blastomies? Un film blasfem 

perquè, dintre de la tradició de l’antifeixisme que va donar naixement a la República 

d’Itàlia de 1946, Pasolini filma una pel·lícula que parteix de la constatació que no és a 

les víctimes que cal recordar, sinó que són el botxins els que cal commemorar. La 

pel·lícula ens els mostra entre nosaltres celebrant sense pudor la seva victòria. 

Benjaminiana perquè com a document de cultura documenta la barbàrie del fet  que són 

els botxins els que efectivament duen a terme l’amenaça que atemoria Benjamin: «que 

àdhuc els morts no estan prou segurs si l’enemic venç»: a Salò aquest enemic no ha 

deixat de vèncer des de 1944. I Guido, el germà de Pasolini, no és a recer tampoc. 

Finalment, Pasolini atorga a la seva pel·lícula la mateixa característica que atorga 

Barthes a l’obra de Sade: la de ser “un programa”, una agenda que fixa les seqüències 

d’una lenta i ordenada destrucció de l’humanisme. Aquesta és la lectura gramsciana que 

aporta el seu autor: tota la història és testimoni del present. En aquest sentit és, doncs, 

un lloc de memòria que diu el futur, un lloc que exalça ―des de l’horror— la puixança 

impune del Poder, i que fixa artísticament el seu triomf interminable. 
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Salò incorpora també la denúncia. Ho fa com a plany, com entristida constatació de la 

pèrdua. «Peu de gens devineront combien a fallu être triste pour ressusciter Carthague» 

cita Benjamin a Flaubert abans de dir que «els amos d’ara són els hereus de tots aquells 

que adés van vèncer» (BENJAMIN, art, 135). És la idea que sintetitza Gramsci en la 

citació que obre el capítol. Si en el text de Benjamin aquest esgratinya en la tradició del 

materialisme històric una «guspira d’esperança», en el film del nostre autor les cendres 

són definitivament fredes, mortes. Il n’y a plus rien, havia cantat Léo Ferré l’any 1973... 

I malgrat el títol pessimista, el cantant advocava per instaurar una anarquia personal, 

desesperançat ja de tot horitzó utòpic. A Salò de dos anys després no hi ha ni tan sols 

això. El triomf de l’enemic, de l’amo, és total. No s’efectua només al carrer, en l’espai 

públic i per tant polític, sinó també en l’ordre íntim, en la domesticitat de la casa on es 

perpetra, sense parar, vint-i-quatre hores sobre vint-i-quatre, el crim. Potser erigint 

fílmicament un mausoleu ultratjador, sembla suggerir Pasolini, la societat europea 

occidental, emmirallada amb el monstre deforme en què s’ha convertit, prendrà 

consciència de la necessitat de posar fre a la locomotora embogida  del consumisme. 

 

Per això, també podem dir que es tracta d’una revelació, d’un apocalipsi. El realisme del 

film situa l’inconcebible en el nucli mateix de la història europea recent. És tota aquesta 

història de la “postguerra” la que s’ha de declinar a partir de la revelació que encadena 

Sade, Benjamin, Gramsci i Pasolini: «l’enemic no ha de deixar de vèncer». «El 

consumisme és també un lager» hauria dit l’autor (GÉRARD, 114). Netejant la pedra hi 

trobem  ―i aquesta és una hipòtesi delicada que examinaré més endavant— un accent 

personal en Salò. Pasolini sap de què parla. En alguna ombra entre els gestos dels 

actors, en algunes de les seves paraules que no han estat escrites per Sade,  en el rostre 

trasbalsador d’Aldo Valli, l’actor que encarna el President al film, on la retirada amb el 

poeta se’m presenta cada cop que el veig, allà hi trobo Pasolini, emergit de l’infern del 

qual com veurem ha estat un visitant.  

 

Recordem sumàriament l’argument del film recapitulat de tal manera que evidenciï 

aquells elements que espero que permetin sustentar la meva tesi. El film s’obre amb una 

panoràmica del passeig del llac de la ciutat de Salò. En una edifici d’aquesta ciutat, els 

quatre llibertins ―Monsenyor, el President, el Duc, el Magistrat— signen els acords i el 

reglament del que passarà en els 120 dies en què practicaran el seu llibertinatge. 

Seguidament, Pasolini filma les escenes de reclutament dels esbirros dels llibertins i 

d’algunes de les víctimes. Això passa a la zona de Marzabotto. En el treball d’orfebreria 

que és la pel·lícula el topònim no ha pot passar desapercebut. És el lloc on el 1944 els 

nazis van  cometre una de les matances més salvatges durant la seva ocupació  de la 

Itàlia septentrional i com altres localitats europees màrtirs durant la segona guerra 

mundial s’ha convertit en un lloc de memòria de l’antifeixisme. Tornaré més a baix 

sobre el tema. Pasolini inscriu el nom en el film en capturar a la pantalla el rètol amb el 

nom de la ciutat. Es procedeix a la selecció final del personal de les víctimes , al 

matrimoni creuat entre filles i esposes dels llibertins amb cadascú d’ells, i a la lectura de 

les normes amb què funcionarà el règim infernal del castell rural de Marzabotto on es 

perpetraran els crims. Amb aquesta escena acaba l’Antinferno. Li segueixen els tres 

cercles d’estructura dantesca, cadascú d’ells liderat per una alcavota que narra episodis 

de la seva joventut de perversió sexual que serviran als llibertins per inventar a la seva 

vegada noves pràctiques sexuals aberrants o tortures. Cadascú d’aquests cercles està 

representat per un dia.  
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El primer cercle és el de les manies. La narradora és la Sra. Vaccari. Hi destaca, per al 

nostre interès, l’escena que les víctimes despullades són conduïdes lligats amb unes 

corretges com si fossin gossos a la presència dels llibertins que els fan menjar carn del 

terra. El segon cercle és el de la merda. La narradora és la Sra. Maggi. Els dos temes 

fonamentals són la necessitat d’assassinar les mares i el de la cropofagia. Finalment, al 

tercer cercle, el de la sang, la Sra. Castelli narra unes quantes històries, però el pes de 

l’episodi recau sobretot en el crescendo de violència que l’articula. Aquí tenim les 

delacions entre les víctimes, l’assassinat d’una de les minyones i d’un dels 

col·laboradors sorpresos fent l’amor i en què el noi mor aixecant el puny, i finalment 

l’escena de les tortures i assassinat de les víctimes que han incomplert el reglament. En 

rigor, aquesta escena no es clou, continua passant quan la darrera de totes, la que tanca 

el film, es desenvolupa: en ella dos col·laboradors, avorrits de no fer res més que mirar 

com els llibertins miren les tortures posen la ràdio i ballen una cançoneta de moda. 

 

Per quan Pasolini arriba a Salò, el director està preparat:  l’oportunitat de fer aquesta 

pel·lícula representa concentrar-hi el que ha anat aprenent des de 1967, des d’Edipo re,  

si no abans. Després de l’autoanàlisi efectuat en aquest film, de tot el procés de 

reexaminació del seu deute amb l’ètica de la Resistència que hem analitzat en el capítol 

I, de la seva autocomprensió de la diferència com a monstruositat que examinarem en la 

segona part,  el director de cinema en què s’ha convertit és capaç d’enfrontar-se a la 

memòria actualitzada del feixisme amb les seves pròpies armes ―de Pasolini, no de 

l’antifeixisme.  

 

Hi ha una genealogia filològica possible a establir que il·lustra per tota l’obra de 

Pasolini el procés de construcció d’aquestes armes pròpies per a fer front al feixisme. Hi 

formen part, de manera molt conscient, Uccellacci e Uccellini, alguns dels poemes de 

Poesia en forma de Rosa, Porcile, Transhumanar i Organitzar, fins a arribar a Petrolio, 

la novel·la que la seva mort va deixar inconclusa i en la qual intenta elaborar una 

antropologia del feixisme actual.  

 

Salò li permetrà de posar en imatges el que ara ja sap formular. En concret unir 

l’actualitat del feixisme, el neocapitalisme, amb les massacres perpetrades per la 

República Social de Salò i també i especialment pels nazis. Ho farà seguint l’esquema 

sadià, però Pasolini hi afegirà el caràcter al·legòric que tant impressiona del film i que 

no trobem formulat de la mateixa manera en el text de Sade. Marzabotto és la clau a 

Salò, com Rosebud ho és a Citizen Kane. Tot i que hem de ser conscients que 

Marzabotto hi amaga també un desplaçament: darrere seu, cronològicament, però també 

políticament, hi ha Porzûs i seu germà Guido. 

 

Com hem vist abans, Lino Micciché considera que Salò forma una unitat amb les tres 

pel·lícules anteriors, i que en rigor podríem parlar d’una «Tetralogia».. Salò, filmada 

poc després de la seva abiura del seus tres darrers films, permet rescabalar-ne el seu 

missatge, invertint-lo. En el que aquests films era reivindicació del substrat medieval, 

camperol, del simbolisme màgic i narratiu de les societats rurals a l’alba de la seva 

captura per les incipients ciutats comercials que es desvetllaven al primer capitalisme, a 

Salò, en canvi, hi trobem el mausoleu on es commemora com aquest món és 

definitivament exterminat. No pas com a liquidació d’un univers agonitzant, sinó com a 

fase d’una extinció programada i de més gran abast de la reserva d’humanisme que 

encara quedava al món del tardocapitalisme.  
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També està preparat per a expressar l’apocalipsi que ve. Després de Salò vindrà –hauria 

d’haver vingut-  Porno-Teo-Colossal i Paolo. El seu assassinat fa del seu darrer film un 

testament. I en aquest testament, en palimpsest, hi és escrit apocalipsi: “El món no 

m’estima i no ho sap”, havia escrit en un dels seus darrers dibuixos com a lema 

(ZIGAINA, 45-47). A Salò Pasolini subratlla l’isomorfisme conceptual amb què Sade 

iguala merda, esperma i fetus ―igualtat que anul·la absolutament tota possibilitat de 

descendència i per tant d’esperança— (MAGGI, 259). En la famosa conferència 

d’Estocolm  el to de comiat no passa desapercebut als seus oients (SCHWARZ, 15-31). 

Però no utilitzem indegudament un raonament teleològic. Miraré, en canvi, 

d’argumentar perquè amb Salò el nostre autor inicia una exploració profunda en la 

fórmula d’expressar aquesta Revelació, aquest apocalipsi. Ha necessitat set anys: els 

que transcorren des de l’escriptura d’un poema, «Coccodrillo», que ens ajudarà a 

entendre des d’on planteja l’autor el seu darrer film, fins avui –és a dir, 1974. 

Efectivament, l’acció comença en 1968. 

  

 Com hem vist, Edipo re conclou amb un epíleg en què Èdip el protagonista convoca, 

amb la seva flauta, els burgesos de Bolonya i els obrers de Milà a sentir les seves 

profecies sense cap èxit i torna a la Casarsa del pròleg, tancant el cicle de l’acció, del 

poder, del coneixement i de l’abandó. El Poeta esdevé un inútil. El seu cant no convoca 

ningú. El retorn mític d’Èdip a l’escenari on és narra el naixement i els primers anys de 

vida del Nen que serà després el Poeta representa un episodi de l’Etern Retorn d’Eliade 

que per aquells anys semblava una intuïció suggeridora per a Pasolini. El guió literari 

del film acaba amb aquestes paraules: 

 
Sobre aquesta imatge [el retorn al prat on el nen descobreix on al seva mare el va donar de 

mamar] irromp el tema musical que porta amb ell, de sobte, un sentit torbador ―una repetició, 

un retorn— una immobilitat original en el moviment va del temps ―la misteriosa música del 

temps infantil —el cant d’amor profètic ―que és primer i després el destí —la forma de tota 

cosa. (PASOLINI, Edipo, 449). 

 

Haig de demanar paciència al lector. Ara semblarà que em vaig molt lluny de la 

interpretació històrica de Salò, però és una marrada que ens ha de posar just al davant de 

la lectura que del present fa Pasolini al film. Llegim de moment alguns fragments del 

poema «Coccodrillo». El poema és de fet una necrològica anticipada —això vol dir la 

paraula que li dóna títol en l’argot periodístic italià—, i per tant exposa una visió 

retrospectiva de la seva vida. A la vegada, vol ser una explicació psicosocial de les 

debilitats que Pasolini s’atribuïa. D’entrada en comenta dues contra les quals reacciona 

de manera diferent: el conformisme (que el poeta atribueix a una herència materna i 

camperola) i el masoquisme (que, inversament li serà llegat pel pare i el seu món petit 

burgès). Aquestes influències es treballen en el gresol del Destí. El resultat és que el 

Poeta, fill del seu Pare i de la seva Mare, es veu activat psicològicament pel narcisisme: 

una condemna de mort aplaçada: «mai objecte de narcisisme va ser més fecund que un 

cadàver» diu un vers del poema.  

 

Aquests dues lacres familiars, el conformisme i masoquisme, són viscudes en el nucli de 

la família en forma de conflictes brutals entre els pares «que posaven el fill en un estat 

del qual només podia salvar-lo de fet el desig de ser mort» (el subratllat és meu). I el 

resultat ―i això ja ens apropa a Salò— és que aquest conformisme «el va impedir, 

durant més temps del normal, d’entendre què són  llibertat i rebel·lió». «Conformisme» 

és un terme que Pasolini utilitza a bastament. També ho utilitza Benjamin a les seves 
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Tesis.  En la traducció catalana amb què treballo el fragment de la important tesi 

número VI ha estat traduïda de la següent manera: 

 
S’ha de provar, a cada època, de fer-se de nou amb la tradició contra el conformisme que està 

sempre a punt d’endogalar-la (BENJAMIN, Art, 135). 

 

La versió francesa que va fer el mateix Benjamin s’hi utilitza un to més polític i 

combatiu: 

 
chaque époque devra, de nouveau, s’attaquer à cette rude tâche: libérer du conformisme une 

tradition en passe d’être violé par lui (BENJAMIN, Concetto, 65). 

 

Fabien Gérard observa que al fil es tracta d’una «desaparició». La Itàlia del passat que 

estimava Pasolini ha deixat d’existir i amb ella la de l’Humanisme. El que queda, la 

Itàlia del present del poeta és una «exsangüe i uniforme, [que] no pertany més que 

aquests monstres que són els petits burgesos» (GÉRARD, 47). Una Itàlia violada i 

entacada. Salò exposa aquesta violació de la tradició dels oprimits a mans del 

conformisme petit burgès que és un afluent que alimenta poderosament el feixisme. 

Dues escenes del film, al meu entendre, exposen aquest conformisme. A la primera, 

dins del Girone de la merda, una noia no pot menjar els excrements i una altra li diu 

«fes-ho per Nostra Senyora». En l’escena que clou pel film, mentre que el President està 

veient des de la llotja improvisada les tortures, dos dels guardians es posen a ballar una 

cançó popular que sona per la ràdio. Aquesta darrera escena s’acostuma a  interpretar 

com la indiferència de la col·laboracionisme amb el feixisme, i per extensió de la 

societat tardocapitalista italiana que assisteix el 1975 a la igualació destructiva que 

converteix els seus habitants en còmplices de la seva pròpia deshumanització. Sens 

dubte és així també, però dins de la xarxa de referències que es construeixen en el film 

els dos moments que acabo de citar s’interrelacionen i passen a significar el mateix: es 

tracta en el primer cas del conformisme que dóna una vivència beata i simple de la 

religió ―la religió com a «opi del poble»—, mentre que la segona és el conformisme de 

qui se sent afortunat per sobreviure ―els guardians que col·laboren amb els feixistes 

podrien haver estat, a la seva vegada, les seves víctimes. Però encara hi podríem afegir 

una inscripció personal que no pot anar més enllà de la seva enunciació perquè és 

indemostrable. Aquest conformisme seria el del mateix Pasolini qui, en els dies de la 

república de Salò, estaria preocupat en aconseguir els favors sexuals d’un jove de 

Casarsa de qui s’havia enamorat, tal com ho relata el mateix Pasolini a Amado mio. Els 

dies mateixos en què el seu germà és assassinat. Quan experimentarà un trauma que, 

com he intentat demostrar en anteriors capítols, marca la seva experiència artística.  

 

Tornem a Salò. Una tercera escena mostra com el Poder dels llibertins ―el Poder en 

general— es basa segons Pasolini en aquest conformisme de què parla el poema. Es 

tracta de la famosa escena en què el guardià Enzio ―precisament el més ari de tots— 

està fent l’amor amb la criada negra. Es tracta d’un crim greu segons el reglament que 

han elaborat els llibertins. És el darrer dels descobriments d’aquesta mena  que fan els 

feixistes en tota una nit de situacions semblants ―tot i que a les altres es tracta de 

relacions sexuals entre les víctimes. Mentre que els altres infractors són apuntats a la 

llista dels que seran torturats al final de l’estada al castell, a Enzio i la minyona els 

espera la mort immediata. Ara bé, l’escena en què tots dos són sorpresos al llit, el noi 

s’aixeca del llit i aixeca el puny representant la salutació comunista. És interessant 

observar l’estranyesa dels llibertins que, armats amb les respectives pistoles, queden 

sorpresos que un dels seus guardians pugui fer un acte de desafiament tan clar un cop ha 
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estat descobert cometent un dels «delictes» que proscriu el reglament. Només un instant 

l’execució de l’antic col·laborador queda en suspens, per seguidament disparar sense 

pietat tots quatre i assassinar el jove. Es tracta de la sorpresa inquietant que el 

conformisme sobre el qual s’assenta el poder dels feixistes podria esquerdar-se. Aquesta 

escena clou la descripció de la delació entre les mateixes víctimes, que per no ser 

castigades denuncien els seus companys i les seves companyes. Aquí la delació 

representa la corrupció completa de les víctimes, i el trencament de tot vincle de 

solidaritat entre elles. De fet, el mateix Enzio no protegeix la seva amant, sinó que 

desafia els llibertins. Ara bé la mort no serveix en rigor de res. No hi haurà cap 

aixecament en contra dels assassins.  

 

És doncs aquest conformisme del film el mateix que Pasolini troba ―i rebutja— en ell 

mateix?  Conformisme i ser petit burgès són sinònims? Però, què és exactament un 

«petit burgès» per Pasolini? Al poema tenim una resposta. La burgesia es caracteritza 

per hipostatitzar el seu concepte de  normalitat. Aquesta normalitat és la que dóna un 

lloc al món (el poeta es demana «On és, em pregunto, un que no té lloc al món»). 

Perquè la normalitat és un signe que s’encadena en una cadena cultural  i social que 

converteix la persona en algú de predictible. Ser normal és ser Pare, és ser heterosexual, 

és ser socialment conforme, i ser privadament poc escandalós. És posseir una cultura 

limitada però estereotipada. La normalitat burgesa té un afany de totalitat: «el món 

burgès que vol ser tota la història»: 

 
Així, a causa de  la continuïtat d’un mode de vida, 

a causa de la immodificabilitat d’una condició, 

a causa de la determinació d’una cultura,  

ell va fer una experiència increïble: la 

de ser pare. Naturalment es va comportar com a tal (ell, 

que tant filialment havia fet morir el seu) 

(...) 

eren fills que havia hagut d’adoptar per força. 

Deu meu, quin miler de cares iguals a aquella del seu pare! 

I si no a la del seu pare, a aquelles dels seus professors, 

dels seus adversaris polítics, dels seus amics poetes indòcils, 

dels seus col·legues arribistes, dèbils i prepotents; 

o simplement a aquells seus ciutadans qualsevols 

que pertanyen la classe mitjana que poblen el món 

com si fossin innocents... 

 

Pasolini observa a la pel·lícula que aquests «petits burgesos» quan assumeixen un poder 

absolut, quan se senten impunes, com els protagonistes de Salò, quan són ells els que 

inventen les regles, esdevenen brutals. Capaços de terroritzar com només un pare 

pervers o un director d’escola, o un professor perversos poden terroritzar: l’estupre és 

més terrible encara que la violació. Les cares d’aquests fills que espanten el poeta són 

les del seu pare, dels seus professors, dels seus amics i col·legues. Llegim entre línies la 

radiografia d’un fracàs. Retornem al «maig impur» amb què comença «Les cendres de 

Gramsci»: els ideals pels quals Guido va morir han desembocat en aquests joves 

indefinits. El poema segueix amb una enumeració paternalista dels acollidors camperols 

dels països magrebins, de l’Àfrica negra, d’Índia, que no han posat problemes a fer 

l’amor amb ell, a diferència del que van per els pagesos del Friül. Amb ells, en els prats 

fora de la ciutat, en els camps veïns dels pobles, a les nits d’estiu feia l’amor. Tot això ja 

ha passat, ara el 1968 viu aterrat veient com s’està dibuixant un feixisme d’esquerres: el 
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de la revolta estudiantil del «prohibit prohibir». Finalment el poeta es veu a ell mateix ja 

mort i enterrat. 

...Va passar la seva existència 

dividit  exactament per la meitat (va ser així ambigu) 

creia en tot quan no creia en res. 

Com totes les persones no normals i per tant non santes 

no va deixar un record nostàlgic darrera seu; ni hagueren llàgrimes. 

Van plorar desesperadament només la seva mare, Graziella i Ninetto. 

Recomencem, que el naufragar m’és dolç en aquest mar. 

(PASOLINI, Bestemmia 4, 923-931) 

 

Els versos finals parlen de nou de la pèrdua d’ideals, de l’absència d’una fe que només 

es compensa amb una gran curiositat vital: la «desesperada vitalitat» d’un altre dels seus 

grans poemes. El tema també hi és a «Les cendres de Gramsci». Però si recordem el 

comentari d’aquell poema allà encara bategava forta l’atracció per la vida que es 

començava a obrir a l’intel·lectual en què s’estava convertint. Ara, en aquest any 1968, 

hi trobem autocommiseració. El poema acaba reprenent el vers final del famós poema 

de Leopardi, «L’infinito». Allà on naufraga el poeta de «coccodrillo» no és un 

pensament que compara la seva veu i la de la naturalesa, sinó aquesta autocompassió 

d’un que se sap ja mort. Un poema inapel·lable. 

 

Si ens hem aturat en aquest poema és perquè Salò mostra les dues cares del 

conformisme que el poema descriu: la de la dificultat per sostreure’s a la dominació 

―que en el film és directament impossibilitat— i del conformisme moral petit burgès 

que en el llenguatge de Pasolini vol dir la crueltat en potència. Perquè els «neuròtics 

burgesos» poden descobrir «la FE i l’ESPERANÇA, però mai, mai la CARITAT». I si 

pot semblar que els quatre llibertins de Salò  són cínics i que la seva brutalitat prové de 

la desesperació, equivoquem el punt de vista des del qual ―crec—els mira Pasolini. El 

que els fa temibles és precisament el contrari: la seva convicció fanàtica en el seu Ordre, 

la seva Esperança que podran repetir sense aturador el seu món de corrupció de cossos i 

ànimes, de poder absolutitzat en el sentit que construeix les seves pròpies regles sense 

cap concessió a un ordre superior, polític o teològic; i per suposat, són temibles perquè 

la Caritat és del tot fora del seu programa. Finalment, Salò narra un món terrible perquè 

no hi ha cap esperança que aquest feixisme sigui derrotat. 

 

Tornem de nou a la inscripció de la història sadiana en la història europea de 1944. 

Pasolini ha volgut aturar-se un moment en la selecció de les víctimes i ho mostra amb 

una mica més detall que ho fa Sade. És aquesta introducció del film on Pasolini ens 

marca amb insistència que ens trobem davant del que podríem anomenar una «al·legoria 

històrica», si es permet la paradoxa. Pasolini vol situar la faula sobre el mal i la 

perversió en un moment històric concret per poder dur a terme el seu «memorial» que 

commemori el moment en què la gran mutació antropològica que esta destruint la 

diversitat humana comença a desenvolupar-se. El moment seminal no és tant l’any 1944 

―en aquest sentit es podria haver agafat una altra data entre el ventall d’atrocitats que 

van perpetrar els nazis i els feixistes—, com el fet que es tracta, a Itàlia, del moment en 

què el feixisme es transmuta d’un sistema totalitari “dèbil” en un altre de fort, racista i 

despietat, a causa de l’empelt amb el nazisme. A la vegada, el lloc on es perpetra el crim 

és una casa que de façana en fora sembla una casa renaixentista, però per dins és plena 

d’objectes i mobles estil liberty o futurista. Pasolini, tant atent a la simbologia dels 
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objectes i de l’atrezzo en general, suggereix que el període entre 1900 i 1930 és la porta 

que obre cap a la realitat del film. L’inici de la societat de masses i a la  vegada de 

l’aristocratització banal de la burgesia. En parlarem de nou al final del treball. 

 

 

 

4.3. Marzabotto, Porzûs i el funeral de Guido. 
 

 

La instauració de la República Social de Salò ―contra la qual, recordem-ho es va 

enfrontar com a partisà el germà de Pasolini, Guido— es vista pel nostre autor com 

l’escenari necessari per a poder ubicar aquesta «al·legoria històrica», en un film que vol 

explicar el final de la història, això és, en termes marxistes, de la lluita de classes. Però 

per quina raó, si existien altres escenaris de la segona guerra mundial on es podia situar 

una història de la duresa de Salò? 

 

Per a respondre a aquesta pregunta hem de tornar a Marzabotto. La decisió de situar la 

pel·lícula en el període 1944-1945 a Marzabotto, en el nord d’Itàlia, molt a prop de la 

Bolonya natal de Pasolini, permet aquest anunciar que allò que va a explicar se situa 

primerament en clau italiana, però que, com a tota al·legoria, té a veure amb l’universal. 

La inscripció temporal històrica  d’aquest pròleg contrasta amb la circularitat temporal a 

l’interior del castell on no sembla que el temps passi ―recordem que Pasolini condensa 

120 dies en tres—, o que no hi hagi un límit temporal a la perpetració del crim. 1944 i 

Marzabotto suggereixen tots dos el mal exercit sense cap altra limitació que la 

possibilitat tècnica de destruir.  

 

Efectivament el 1944 Alemanya havia perdut ja tota possibilitat de guanyar la guerra. 

Tot i que encara esperaven la invenció de la “arma total” que havia de destruir els 

exèrcits enemics ―probablement alguna cosa similar a la bomba atòmica que en aquell 

anys s’estava construint als Estats Units—, el cert és que l’economia de guerra 

alemanya s’havia enfonsat. Malgrat que l fanatisme nazi percudia un cop i un altre sobre 

una població ja esgotada per l’esforç de guerra dient-los que calia  resistir fins al darrer 

home, al setembre de 1944 era evident que la destrucció de les infraestructures 

alemanyes era total. I malgrat tot, en els territoris ocupats encara per les tropes nazis, 

aquestes actuaven amb una irracionalitat militar absoluta. Molts historiadors han 

analitzat, sorpresos, el funcionament dels camps d’extermini fins a la vigília de ser 

alliberats pels soviètics. Aquesta irracionalitat nazi crec que crida l’atenció de Pasolini. 

A punt de ser destruïts del tot, els nazifeixistes de la república de Salò continuen 

perpetrant les seves matances despietades als territoris que controlen (la massacres de 

Marzabotto es duu a terme al llarg d’una setmana! No es tracta d’un fet puntual). És la 

irracionalitat d’aquest Poder absolut, pervers i cruel, el que Pasolini troba il·lustrat en la 

República Social de Salò. Vull suggerir que en 1975 el fet que Pasolini situï la novel·la 

de Sade en el context del període nazifeixista de 1944-1945 li permet, seguint o no 

Benjamin, demostrar que l’enemic no ha deixat de vèncer. Que la destrucció del 

nazisme en 1945 només va suposar un parèntesi en l’emergència i triomf d’una pulsió 

històrica i social irracional, violenta i assassina que, en tot cas, ha mutat de formes ―ha 

passat dels camps d’extermini i de la destrucció provocada pels exèrcits nazis a exercir-

se des de consells d’administració i la televisió—. Allò que Pasolini contrasta en 1975 

és el triomf inapel·lable de l’infern del capitalisme consumista. I per a poder emfasitzar 

la dimensió d’aquest veritable apocalipsi cultural situa el seu film en el moment i en el 
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poble on els nazifeixistes van provocar la massacre més gran feta a Itàlia en nom de la 

lluita contra la resistència partisana. És la destrucció del que èticament representa 

aquesta resistència el que vol il·lustrar Pasolini. 

 

Per això, l’autor s’atura amb una mica de deteniment en mostrar-nos com se seleccionen 

els joves, com són detinguts per l’exèrcit per a convertir-los o bé en víctimes o bé en 

guardians ―depenent de la grandària del seu penis o de la seva bellesa—. Alguns dels 

joves s’hi apunten sense objeccions al rol de guardians del camp de concentració en què 

es convertirà la residència on es perpetrarà l’orgia criminal. Algú s’hi resistirà i serà 

executat abans que tot comenci. Però l’essencial que mostra el film i que és evident en 

la part final del mateix és que els guardians es mostren totalment indiferents o 

conformes amb la massacre que estan fent els llibertins sobre els seus conciutadans. És 

aquest conformisme del que parlava Benjamin el que denuncia Pasolini en convertir el 

palau de Marzabotto del 1944 en una commemoració del triomf imparable del feixisme.    

  

En concret, Pasolini l’inscriu dins de la història de la Resistència. Marzabotto és la 

localitat o els nazis van perpetrar la massacre més terrible a Itàlia. Efectivament, entre el 

29 de setembre i el 5 d’octubre un destacament de les waffen SS comandat per Walter 

Reder van assassinar, en represàlia al suport que la població de la regió donava als 

partisans, a segons les estimacions més fidedignes 728 persones. Entre les víctimes  hi 

va haver 45 nens menors de dos anys, 110 nens menors de 10, 95 joves menors de 16 

anys, 142 persones més grans de 60, 316 dones. Si bé Marzabotto va ser la localitat on 

es van concentrar més assassinats, l’operació de la 16 divisió Panzer de les waffen-SS, 

en la qual van actuar també milicians de la recent creada República Social de Salò, va 

tenir com a objectiu la regió veïna a Marzabotto, on era molt actiu el grup guerriller 

procomunista “Estrella Roja”, les accions del qual eren contundents i terribles tant 

contra els nazis i feixistes de Salò com amb els camperols i habitants de les poblacions 

de la seva zona d’influència sospitosos de col·laboració. Ens trobem, doncs, en un doble 

escenari: d’una banda el d’una guerra d’ocupació, on els nazis operen amb l’ajut dels 

milicians feixistes  sobre un terrenys on hi ha una població hostil contra la qual 

organitzen de manera sistemàtica accions militars contra la població civil en la qual «les 

massacres serveixen més per eliminar del territori aquesta presència que castigar les 

accions dels partisans».  Marzabotto ha estat comparat amb la destrucció i l’assassinat 

del poble d’Oradur-sur-Glane; seria, de fet, l’equivalent a Itàlia de la massacre 

perpetrada pels nazis a França: «massacres cegues de pobles sencers», ha escrit un 

historiador.  

 

Tot intentant calibrar el sentit històric i moral d’aquestes accions d’una crueltat que no 

té parangó fàcil de trobar, un coetani dels fets, amb la voluntat expressa d’evitar 

l’explicació «racional» d’aquests assassinats, els analitzava, pertinentment a parer meu, 

com un crim de «casta», les arrels del qual estarien en «motivacions metafísiques que 

haurien de portar a utilitzar no pas el concepte de “crim de guerra”, sinó més aviat 

aquell de “crim en ocasió de la guerra”»
8
. En una escena del girone della merda un dels 

                                                 
8
 La citació pertany a un text de G. DOSSETTI que trobo a  PAVONE, 562. L’explicació de Marzabotto que  

segueixo l’extrec d’aquest llibre. La massacre d’Orador de Glana, nom occità original d’Oradur-sur-

Glane va tenir lloc el 10 de juny de 1944. Fou perpetrada per efectius del batalló Der Führer de la divisió 

Das Reich de les Waffen SS. Hi van ser cruelment assassinades 642 persones, entre elles 207 nens i 245 

dones, moltes de les quals van trobar la mort cremades dins de l’església del poble. Després dels 

assassinats aquest va ser cremat i destruït. Les autoritats franceses van reconstruir-lo després de la Segona 

Guerra Mundial en un emplaçament diferent per a conservar el ruïnes de l’antic poble com un lloc de 

memòria de les víctimes del nazisme. La causa d’aquest brutal assassinat en massa seria una acció més 
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llibertins sentencia «els poderosos som millors que el poble». Tornarem més endavant 

sobre aquesta diferenciació substancial. 

 

Aturar-nos una mica en les característiques d’aquest tipus de represàlies em permetrà, 

espero, poder explicar millor perquè considero Salò un memorial que recorda als 

botxins vencedors en el sentit benjaminià que estic donant a aquest apartat. Perquè la 

pel·lícula evoca el sentit holocàustic ― d’hecatombe—d’aquestes terribles accions per 

part dels nazis i els seus sequaços.  

 

Si el pla polític i militar de les represàlies sembla evident ―assassinar ciutadans 

innocents en represàlia per accions partisanes suposades o reals—, mereix un comentari 

més detallat les implicacions antropològiques de les mateixes. En primer lloc ―i això 

ateny directament al cor del llibre de Sade i al film de Pasolini—, crida l’atenció el gran 

nombre de víctimes de les represàlies, seguint clarament una escala «econòmica» que 

«valora» el cost de la vida d’un soldat nazi respecte els habitants de la zona ocupada. 

Aquesta «valoració» depassa la concepció de guerra de «casta» que havia formulat 

l’historiador contemporani dels fets que hem citat, i en canvi se situa en el nucli de la 

concepció atelmiana de la realitat ontològica dels lager: les fàbriques on es destrueix la 

unitat de l’espècie. I les represàlies en són part d’aquest procés. Claudio Pavone, 

comentant les relacions de represaliats respecte les víctimes d’atemptats partisans diu: 

 

Els alemanys i els feixistes [perseguien] amb la crueltat de la venjança ... augmentar la 

seva eficàcia... El valor desigual atribuït a la vida humana constituïa un factor essencial. 

En Polònia i en Iugoslàvia, la relació entre el nombre de soldats alemanys matats i dels 

afusellats, pertanyents a la raça inferior dels eslaus, i que a sobre eren comunistes o es 

pensaven que ho eren, va ser de l’ordre de 1 a 100. A Itàlia, com en la resta d’Europa 

occidental, aquesta relació va ser més suau (en el cas de [la represàlia per l’atemptat a 

Roma contra soldats nazis a] la via Rasella, d’1 a 10), Però podia augmentar en enorme 

proporció en el cas de massacres cegues com a Marzabotto o, a França, Oradour-sur-

Glane (...) Els feixistes de la RSI [República Social Italiana, o República de Salò] van 

fer tot el possible per negar l’existència d’aquest suplement d’humanitat quan ... 

s’alinearen amb els alemanys en recórrer a les represàlies. 

  

Ens trobaríem davant d’una estratègia d’extermini selectiu, de «neteja política» dins 

d’un territori en què la població que l’habita quedaria delmada i atemorida, i per tant 

esdevindria fàcilment una víctima explotable i manipulable pels nazis i els seus aliats. 

L’«esgotament del poble» a què es refereix Sade, té en el correlat històric de la 

República Social de Salò la seva actualització. Aquest escenari s’explicita en el film de 

Pasolini. L’altre, se’ns presenta de manera molt elusiva. Com ja hem comentat en el 

capítol I, l’ocupació nazi d’Itàlia va desencadenar una guerra civil larvada entre italians 

defensors de la República de Salò ―una minoria—, els que s’hi oposaven ―una altra 

minoria— i una majoria de la població que es mantenia, passiva, intentant evitar els 

estralls de les dues guerres. D’aquest escenari de  guerra civil que va patir Itàlia entre 

1943 i 1945, Pasolini només apunta una idea: els protagonistes de la perversa orgia són 

de la mateixa nacionalitat que les seves víctimes.   

 

                                                                                                                                               
àmplia de represàlies contra les activitats partisanes en la zona de Limoges. Com en el cas de Marzabotto 

entre els soldats que van cometre la massacre es trobarien soldats alsacians reclutats forçosament pels 

nazis per reconstruir els seus delmats exèrcits.  Trobo la informació a http://www.oradour.org/  (darrera 

consulta 29 d’agost 2014). 

http://www.oradour.org/
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Però com hem vist el caràcter al·legòric de la pel·lícula no pot apartar-nos de considerar 

el fet que aquesta s’inscriu en la vivència del mateix Pasolini pel que fa la seva memòria 

―el seu germà partisà mort— i l’experiència del temps actual en què viu el poeta ―el 

descens a l’infern de la convivència amb la «gent degenerada» que ell 

«lamentablement» havia estimat—. Des d’aquesta perspectiva, insisteixo, Salò ofereix 

un relat que apunta un trànsit que circula des de l’al·legòric ―la lògica final, en el sentit 

de conclusió, del tardocapitalisme, que ens converteix a tots en pura mercaderia— a la 

microhistòria ―els fets de Marzabotto: un moment específic d’intensificació de la 

crueltat en una guerra ja per ella mateixa d’una inusitada crueltat—. Aquesta 

microhistòria diu de nou  la «guerra civil». Independentment que els llibertins es 

considerin una casta superior, parlen la mateixa llengua, viuen en el mateix territori, 

comparteixen cultura i identitat cultural amb les seves víctimes. La llum negra de 

l’assassinat de Guido ―a mans de partisans iugoslaus i italians comunistes— proposa, 

des del meu punt de vista,  un perfil nou al film que no exclou els altres que hem 

comentat o que la discussió crítica ha anat analitzant. Aquest perfil nou  contorneja els 

límits individuals de la violència social.  

 

El que Salò narra des d’aquest punt de vista és  el martiri sense fi de l’ètica de la 

Resistència i per tant dels seus defensors durant els anys de la postguerra. També hi 

enterra les seva teologia política com hem vist en capítols anteriors. Al Marzabotto vist 

amb ulls sadians hi mor tant Guido com el nou Alí d’ulls blaus del poema «Profecia».  

El final del film no conclou el que s’hi narra. O en tot cas acaba amb els relats que fa la 

narradora de la història, per deixar pas a la imatge d’allò que segueix a la narració. La 

tortura no necessàriament és la mort, és la pràctica inconclusa de l’anar matant. És un 

gerundi sense fi. Aquesta és la revelació que ha de fer Pasolini: la lògica final del 

consumisme no és la consumpció bulímica instigada en els individus, o no només, sinó 

la inoculació en ells de la repetició compulsiva del fet d’endrapar, de comprar, d’una 

sexualitat compulsiva i banal, de veure per la televisió, d’aïllar-se dins de la massa, de 

perdre la pròpia individualitat en favor de l’assumpció d’un patró de conducta social 

que afavoreix les tendències uniformitzadores del Capital. 

 
Però en observar que l’acció se situa  a Marzabotto i que Pasolini ha tingut l’interès de 

precisar en la part de l’antinferno com se seleccionen les víctimes apareix una altra 

qüestió: es tracta només d’una inscripció històrica que ancora la pel·lícula en la 

memòria personal del cineasta i en la col·lectiva de la seva generació, o també aquesta 

inscripció dibuixa ―fent-se ressò en concret de la Trilogia de la Vida— una mirada 

angoixada que observa com el Poder destrueix les solidaritats entre les persones? 

 

Marzabotto com altres llocs semblants no són noms de batalles, sinó espais castigats per 

una acció de guerra diferent com hem comentat. El que hi té lloc és una represàlia. La 

utilització de Marzabotto com a símbol de l’exercici brutal del poder inscrit en la 

història ―els nazifeixistes en 1944— i del Poder al·legoritzat a Salò actua sobre dues 

de les tres pel·lícules precedents ―en concret El Decameró i Els contes de 

Canterbury—de Pasolini en què aquest havia enfocat el renaixement de l’humanisme en 

el si de les comunitats medievals d’Anglaterra i Itàlia. Amb una selecció molt acurada 

dels llocs on es filmen les pel·lícules i en la tria dels personatges secundaris, que 

remeten a una humanitat popular, atemporal, però a la vegada anterior a la seva 

desaparició en mans de la uniformització capitalista, Pasolini creia poder reivindicar 

encara la presència tot i que residual d’aquest món fet encara a una escala humana.  
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A Salò que se situa a Marzabotto Pasolini filma l’extermini definitiu d’aquest món. En 

triar un poble represaliat pels nazisfeixistes, Pasolini inscriu en la pel·lícula la lògica 

que acompanya aquestes represàlies. Al respecte Claudio Pavone seguint Max Weber ha 

assenyalat que les represàlies ataquen directament «el sentiment subjectiu dels membres 

[d’un poble] de pertànyer a la mateixa comunitat». Per a Pavone 

 
Si d’una banda les represàlies empenyen els individus terroritzats a trobar escapatòries 

individuals, de l’altra acaben, i aquest és el seu fracàs essencial, per exalçar aquest sentiment de 

responsabilitat comuna i de solidaritat sobre les quals aquestes represàlies es basaven i que 

tenien com a objectiu d’afeblir. «La gent humil i inofensiva―escriu G. Dosseti citat per 

Pavone— que tremolen de dalt a baix però reaccionen magníficament» no estaven previstes en 

el programa de les represàlies (PAVONE, 562). 
 

Salò vindria doncs a desmentir aquesta lectura confiada de la capacitat de «la gent 

humil» a autodefensar-se i oposar-se als seus botxins. Són molts els textos de l’època de 

la filmació de la pel·lícula, escrits sovint en un estat de ràbia i indignació punyents, en 

què Pasolini denuncia la «degradació» que ha experimentat aquesta gent. En el brillant 

article titulat posteriorment com “L’article de les lluernes”,  Pasolini diu: 

 
Abans de la desaparició de les lluernes. La continuïtat entre feixisme feixista  i feixisme 

democristià és completa i absoluta. callo sobre el que respecta (...) a l’absència de depuració, la 

continuïtat dels codis, el menyspreu a la Constitució. La democràcia que els antifeixistes 

democristians oposaven a la dictadura feixista era desvergonyidament formal. Es basava en una 

majoria absoluta obtinguda gràcies al vot d’enormes sectors de les classes mitjanes i enormes 

masses camperoles manejades pel Vaticà. Aquest maneig del Vaticà només era possible en un 

règim totalment repressiu. En aquell món els «valors» que contaven eren els mateixos que per al 

feixisme: l’església, la pàtria, la família, l’obediència, la disciplina, l’ordre, l’estalvi, la 

moralitat. Aquests «valors» (com al llarg del feixisme) eren també reals, és a dir, pertanyien a 

les cultures peculiars i concretes que formaven la Itàlia arcaicament agrícola i paleoindustrial. 

Però en assumir-se com a «valors» nacionals perdien la seva utilitat i es convertien en un atroç 

estúpid i repressiu conformisme d’Estat: el conformisme del poder feixista i democristià. El 

provincianisme, la tosquedat i la ignorància tant de les elits com, a diferent escala, de les 

masses, eren iguals tant durant en feixisme com al llarg de la primera fase del règim 

democristià. 

 

Aquesta primera fase coincideix, recordem-ho amb la formació i eclosió de Pasolini 

com a escriptor, un moment vital de l’autor que també es va caracteritzar per les 

freqüents topades amb el poder democristià que a base de denúncies i calúmnies va 

intentar ofegar la veu del poeta. La segona fase tal com la caracteritza Pasolini és una 

fase de «radicalització» d’aquest feixisme posterior al feixisme feixista. Aquesta 

radicalització s’inicia amb un desenvolupament econòmic que, diu, «portaria a terme a 

Itàlia per primera vegada, plenament, el genocidi de què parlava Marx en el Manifest». 

Amb aquest procés s’entra a la segona fase. 

 
Després de la desaparició de les lluernes. Els «valors», nacionalitzats i per tant falsificats, del 

vell món agrícola i precapitalista, de sobte ja no compten (...) Els substitueixen els altres 

«valors» d’un nou tipus de civilització, totalment diferent de la civilització camperola i 

paleoindustrial. Aquesta experiència ja l’havien tingut altres estats, Però a Itàlia és especial, 

perquè es tracta de la primera unificació real del nostre país (...) El trauma italià del contacte 

entre l’arcaisme pluralista i l’anivellament industrial potser només tingui un sol precedent, 

l’Alemanya anterior a Hitler. També aquí els valors de les cultures particularistes van ser 

destruïts per la violenta homologació de la industrialització, amb la consegüent formació 

d’aquelles enormes masses, ja no antigues (camperoles, artesanes) ni encara modernes 
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(burgeses) que van nodrir el cos salvatge, aberrant, imponderable de les tropes nazis. A Itàlia 

s’esdevé una cosa semblant, i encara amb més violència, perquè la industrialització dels anys 

seixanta és una «mutació» decisiva inclòs comparada amb l’alemanya de fa cinquanta anys.  

 

D’aquest procés, Pasolini n’és testimoni i el seu cinema intenta, fins just abans de Salò, 

salvar el record d’aquestes masses «arcaiques i paleoindustrials». Per això el que 

explica en el fragment següent és especialment dolorós per al nostre autor. 

 
Com tothom sap, no estem només  front a «temps nous», sinó a una nova època de la història 

humana, d’aquesta història els terminis de la qual son mil·lenaris. Era impossible que els italians 

reaccionessin pitjor del que ho van fer davant d’un trauma semblant. En uns anys es van 

convertir ... en un poble degenerat, ridícul, monstruós, criminal (...) Jo, lamentablement,  a 

aquesta gent l’havia amat (...) es tractava d’un amor real, radicat en la meva manera de ser. De 

manera que vaig veure «amb els meus sentits» com el comportament imposat pel poder del 

consum refeia i deformava la consciència del poble italià, fins a una degeneració gairebé 

irreversible (PASOLINI, Escritos, 156-159). 

 

En temps de resumir ―no pas necessàriament per preparar-se per a la mort, però sí amb 

la necessitat de recapitular—, Pasolini trena un delicat tapís que uneix la desil·lusió per 

una sentimentalitat política que milita en les files de marxisme romàntic, amb una 

política del desig que s’arrela en el paternalisme pigmaliònic i finalment amb una visió 

de la història remitificada que s’analitza ―aquí sí— en termes jungians d’aion (Eó), és 

a dir d’una divisió arbitrària del temps en funció de criteris, en aquest cas, psicològics i 

espirituals. Tractaré en la tercera secció d’aquest capítol aquest tema. Retinguem aquí  

només la noció de cataclisme històric, d’emergència d’uns «temps nous». Però aquests 

temps nous són apocalíptics. 

 

S’ha vist en la utilització dels topònims “Salò” i “Marzabotto” una il·lustració feta per 

Pasolini d’idees de Pierre Klossowski. Així, segons Maggi 

 
A Salò , l’analogia adquireix un sentit molt més literal, en tant que Pasolini creu que el va passar 

en la República feixista de Salò és un ressò del que passa ara, que a la seva vegada  fa ressò del 

que va passar en temps de Sade. Klossowski, a qui Paolini coneixia bé, resumeix aquesta idea 

de la següent manera: “la visió d’una societat en un estat de permanent immoralitat es presenta a 

ella mateixa com una utopia del mal” (MAGGI, 278). 

  

Es tracta d’una lectura molt plausible, però que presenta un problema interpretatiu: la 

voluntat de circumscriure històricament els fets que narra la pel·lícula. Des del meu 

punt de vista, la lectura al·legòrica que suggereix la utilització de la frase de Klossowski 

difumina l’analogia que suggereix Maggi. Crec que es tracta de més aviat el contrari. 

L’al·legoria sadiana que recolza e la idea que els temps de turbulència política i 

d’immoralitat del Poder multipliquen les «sangoneres», que a una escala local 

reprodueixen el model pervers de l’exercici de l’autoritat absoluta, serveix a Pasolini 

per construir la seva al·legoria en la qual la lectura  simbòlica remet a aquesta «utopia 

del mal»,  però la lectura “anecdòtica” està  precisament molt datada per ser només una 

anècdota. En realitat, sembla que Pasolini ha invertit la direcció normal de l’al·legoria 

―que acostuma a anar des de la temàtica de l’objecte a la seva simbologia— per a, 

sense negligir en absolut el caràcter simbòlic, incrustar-hi  la data històrica, 

l’esdeveniment factual, la matança que va tenir-hi lloc. D’aquesta manera, Pasolini 

activa la distòpia a què es refereix Klossowski, però a la vegada fa un curtcircuit per a 
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encriptar-hi el missatge benjaminià que encapçala aquest capítol. Sade seria, doncs, la 

il·lustració exacta de com l’ enemic no deixa mai de vèncer.  

 

Pasolini, en el moment de presentar Salò a la premsa, ja ha advertit que «estem tots en 

perill» amb un to, no obstant, que neix de la persona que ja sap que no hi ha salvació, i 

que encara té una certa compassió en formular en primera persona del plural una veritat 

que hauria d’estar enunciada com un anunci per a la resta: «jo baixo a l’infern i sé coses 

que no destorben la pau dels altres» ―li diu al periodista Furio Colombo en la que va 

ser la seva darrera entrevista— però afegeix: «estigueu a l’aguait. L’infern està sortint 

de vosaltres... Vosaltres sou, amb l’escola, la televisió, la tranquil·litat dels vostres 

diaris, vosaltres sou els grans conservadors d’aquest ordre horrorós basat en la idea del 

posseir i sobre la idea de destruir» (PASOLINI, Saggi, 1723-30). Aquest infern que visita 

Pasolini és precisament el d’aquesta «gent degenerada» que abans de la “caiguda” havia 

estimat tant. Aquesta «degeneració» té per Pasolini quelcom d’inconcebible. Per això, 

poèticament l’escriptor mata aquells que estimava. Així, les víctimes vénen totes de les 

granges properes a la mansió on es perpetrarà el crim, granges que diuen les granges 

altres dels camperols del Friül. I als que no “mata” al film els destrueix la innocència —

cruel innocència, de vegades— amb què havia adornat el caràcter dels seus herois 

lumpen, des dels nois de la vida a Accattone. Efectivament, els esbirros dels llibertins 

s’assemblen als protagonistes d’aquelles novel·les romanes però ara no són uns 

aprofitats que intent viure al marge de les lleis del treball capitalista, sinó que són 

còmplices i executors dels crims dels llibertins. És una lliçó de sociologia històrica que 

Pasolini ha après en aquests anys: els kapos dels lager, els militants de les SA, 

pertanyien a la descomposició de les classes treballadores podrides per l’absència de 

consciència de classe i alienades per discursos nacionalistes primaris i per un 

antisemitisme exacerbat. Quin dolor especular devia sentir Pasolini en filmar les escenes 

de la pel·lícula on fa desaparèixer cinematogràficament els perfils morals dels seus 

protagonistes que artísticament havia elevat la condició d’herois a les seves novel·les 

sobre les borgate. Del Friül líric i estantís de les Poesie a Casarsa, i dels “nois de la 

vida” a Salò en veiem o bé la combustió o bé la corrupció.   

 

Al seu assaig Sade, Fourier, Loyola, Roland Barthes dóna una definició del programa 

d’escriptura sadià  —un text, entre d’altres, que com reconeix Pasolini en els crèdits de 

la pel·lícula havia utilitzat per la seva elaboració— que ens permetrà desenvolupar la 

idea de l’inconcebible segons Pasolini i rematar l’argumentació segons la qual Salò és 

un lloc de memòria. Per a Barthes, 

 
La funció del discurs [en Sade] no és, en efecte, la de «fer por, vergonya, desig, impressió, etc.», 

sinó de concebre l’inconcebible, és a dir de no deixar res fora de la paraula [parole] i de no 

concedir al món cap inefable: tal és, sembla, el manament que es repeteix al llarg de tota la cita 

sadiana, de la Bastilla, on Sade no existirà que per la paraula, al castell de Schilling, santuari, no 

de la perversió, sinó de la «història» (BARTHES, Sade, 42). 

 

«Santuari de la història». L’expressió de Barthes és presa, segons la lectura que faig, per 

Pasolini per a convertir el seu film en un memorial. El que fa més inquietant l’obra de 

Sade i la lectura que en fa Pasolini no és només el que hi passa tant al llibre com al film, 

sinó la celebració en la narració del que s’esdevé: la lubricitat joiosa de la paraula que 

anuncia o suggereix el crim. L’estat dels llibertins a la pel·lícula és en general el bon 
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humor
9
.  És un estat d’ànim que denota la victòria total, per això el desconcert 

momentani de la “revolta” d’Enzio. El que ha estat vençut el 1975, constata Pasolini, és 

l’ètica de la Resistència o si es vol el pacte fundacional de l’antifeixsme com «religió 

laica» de les noves democràcies sorgides de la victòria (aparent) sobre el feixisme. Pren 

així un altre sentit l’observació de Barthes sobre que Schilling (i també doncs 

Marzabotto) són els santuaris de la història. Serien efectivament santuaris, però que 

commemoren la Història, doncs, en el sentit també benjaminià de document de barbàrie, 

de narració sobre el passat feta pels vencedors. I a la vegada, inici d’una nova època del 

seu discurs. I en tercer lloc, la «història» a què fa referència Barthes és també el moment 

benjaminià que l’Anticrist venç per incompareixença del Messies.  

 

Per on s’esquitlla aquest Anticrist és precisament per una fractura històrica de l’ordre 

social, mitjançant un moment de «barbàrie». Sade ho descriu així, 

 
Les guerres considerables que Lluis XIV ―escriu Sade al pròleg de Les Cent Vingt journées de 

Sodome ou l’École du Libertinage—va haver de sostenir  durant tot el curs del seu regnat, en 

esgotar les finances de l’Estat i les facultats del poble, van mostrar el secret per enriquir-se 

d’aquelles sangoneres sempre a l’aguait de calamitats públiques que elles fan néixer en cop de 

calmar i així aprofitar-se’n de més avantatges [i fer créixer les seves] fortunes obscures (SADE, 

Sodome, 15).  

 

L’observació de Sade és gràvida de conseqüències interpretatives. Una d’elles és la 

fractalitat del Poder. El sadisme no és una perversió personal, és l’estructura que pren el 

Poder Absolut quan, difuminant-se per capil·laritat,  s’exerceix a escala individual. Les 

«sangoneres» aprenen del Rei Absolut ―aquell de «l’État c’est moi»—  el «secret per 

enriquir-se», que no és altre que fer néixer aquestes calamitats a les quals es refereix 

Sade. És en aquest temps de ruptura, amb un estat arruïnat i amb un poble moralment 

esgotat i envilit, que apareixen aquestes encarnacions de l’Anticrist (és a dir, recordem-

ho en paraules de Pasolini, sense Fe, ni Esperança, ni Caritat). La República Social de 

Salò va ser un altre moment de ruptura. Amb ella s’inicia la guerra civil a Itàlia, les 

deportacions dels jueus italians a Auschwitz, les massacres que hem comentat, la mort 

de Guido. A nivell mundial, els anys seixanta i setanta del segle passat són un altre 

moment de ruptura: són els anys de «la mutació antropològica» que he descrit més 

amunt. A tots aquests episodis hi ha aparegut de manera apocalíptica aquest Anticrist. 

Es tracta d’un moviment circular? L’etern retorn de què parla l’Eliade que havia llegit 

Pasolini? És possible, però des de la lectura que estic fent, aquesta pregunta em permet 

recuperar el tema de la teologia política i examinar-lo a través de la pròpia evolució 

política de Pasolini. Perquè el que fa l’autor no és observar tres retorns cíclics per 

condensar-los, al·legòricament, en Salò. El moment històric en què se situa l’acció del 

film apareix, en aquesta mirada des de la seva posterioritat, com el moment dens, dotat 

d’una poderosa força de captura gravitacional, teològica-política, on la Història és 

absorbida, descomposta i tornada a composar en termes mito-teològics. Salò apareix 

com un «forat  negre» que aboleix l’espai i el temps i que absorbeix tot el passat per a 

fixar-lo en el present de 1944.  Es podria dir que les relacions que estableixen els 

llibertins amb les altres persones del castell són relacions que representarien un 

«feudalisme absolutitzat»: això és, un poder feudal absolut no mediat ni per l’església ni 

pels deures de vassallatge. Un poder semblant al de Gil de Rais que tant va fascinar 
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 No és un detall menor. Rudolf Vrba, un dels pocs presoners jueus que van aconseguir escapar 

d’Auschwitz, explica al film de Claude Lanzmann Shoah el bon humor que tenien els nazis en algunes de 

les seleccions de les rampes on arribaven els trens de la mort. 
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Pasolini i sobre qui va estar a punt de fer una pel·lícula abans de decidir-se a fer Salò. El 

film absorbeix tot el passat «paleocapitalista», però a la vegada també s’empassa tot el 

futur del seu present (que és 1944). Les tres dècades que van des del moment cronològic 

on se situa el film  fins a la seva realització ― són les dècades de l’emergència del 

«Neocapitalisme» que aboleix en paraules de Pasolini tant la concepció burgesa de la 

història com la marxista, o, en breu, la concepció «eurocèntrica» de la història— queden 

capturades per la força gravitacional irreversible d’aquell moment d’instauració del 

govern «anàrquic del poder» que narra la pel·lícula.  

 

Aquesta idea d’un moment històric que permet fer una al·legoria d’una part de 

l’evolució de la humanitat, Pasolini la comenta en una ressenya d’un llibre que publica 

el gener de 1975, és a dir, just quan està preparant el rodatge del film. El llibre ressenyat 

és el de Roberto Denti, Incendio a Cervara. Denti, ens diu Pasolini, «ve de la 

Resistència» (va néixer el 1924, per tant és contemporani de Pasolini que és dos anys 

més gran que ell) i sabem que ha estat proper al PCI. Pasolini ens indica que el llibre 

narra la història dels pagesos de Cervara (una zona de la Lugúria) explicada d’una 

manera «al·legòrica». El moment central del llibre és l’incendi que li dóna títol. Crec 

que és interessant aturar-nos un moment en la lectura que fa d’aquest incendi 

«al·legòric» perquè il·lustra el que intento explicar sobre l’absorció de la història que 

efectua el nostre autor a Salò. 

 

[El llibre] és l’al·legoria dels nostres últims 30 anys, des de just immediatament després de la 

Resistència fins avui. Hi són tots els temes fonamentals: la lluita per la subsistència ... en el 

temps del paleocapitalisme residual, i després la lluita per la vida, una veritable i digna vida, en 

els temps nous del neocapitalisme. Hi ha la participació dels comunistes en tot això, 

caracteritzada ... per l’acceptació «natural» del desenvolupament (i d’aquí la relació 

«diplomàtica» amb els patrons). I és la desil·lusió del «desenvolupament» que es presenta com 

el màxim benestar possible però també com el màxim de l’alienació possible. 

 

Resulta inevitable pensar que Pasolini identificava perfectament els temes de Denti 

perquè eren els seus, però a la vegada se sent molt fascinat per la imatge del l’incendi, 

 
L’incendi no és l’al·legoria de res que s’hagi esdevingut. És una pura invenció de l’autor. No és 

la Resistència...; no és seixanta-vuit, perquè el seixanta-vuit, tot i que pugui servir per 

interpretar l’adveniment [del neocapitalisme] segons una certa llum retrospectiva, és molt 

posterior. Es podria, dir, potser, que l’incendi és el seixanta-vuit retrodatat  aproximadament un 

decenni i nascut en un ambient arcaic camperol i no estudiantil (PASOLINI, Descrizioni, 450-1). 

 

D’aquest incendi hem de retenir dues coses: la primera és la seva condició catastròfica, 

la segona ens mostra el caràcter totalitzador d’aquest incendi ja que ateny aquelles 

«reserves» que Pasolini havia considerat fins a mitjans a finals dels anys seixanta 

segures: els mons arcaics i el món camperol. 

 

 

4.4 Exercicis de biopoder. 
 

Des del punt de vista històric que estem resumint en aquesta secció, la pel·lícula realitza 

una observació precisa sobre les formes extremes de crueltat. El poder impersonal de 

l’Estat, a Salò és substituït per l’exercici “físic” d’aquest poder, per la seva vivència més 

absoluta: la que permet que entre el botxí real i la seva víctima no hi hagi cap mediació. 

Els llibertins executen ells mateixos les seves víctimes, participen activament en les 
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seves tortures, tal com ho veiem a la part final del film en què «gaudeixen» actuant 

d’espectadors, tot assumint diferents rols per controlar totalment l’escenari del biopoder 

que mostra el film. De vegades espectadors excitats, de vegades botxins no menys 

excitats pel dolor que causen, els llibertins es multipliquen en l’ocupació de l’espai de la 

violència. Aquesta violència que veiem al film s’exerceix des dels individus sobre 

individus, o com diu Maggi «en el cos com a objecte del poder  de l’altre» (MAGGI, 

321), un altre, uns altres la majoria dels quals tenen nom que es pronuncien al llarg de la 

pel·lícula, seguint el text de Sade però procedint a una resemantització decisiva. El 

paper que els noms tenen per Sade són els de la paròdia de l’estil de la seva època: 

recordem, Càndid o l’optimisme, Emili o de l’educació,  i també, doncs, Justine o els 

infortunis de la virtut; per a Pasolini en canvi aquest noms són, segons el que intento 

argumentar, nominacions d’individus.  

 

A una escena crucial de l’Antinferno, quan són presentats als llibertins alguns dels 

sequaços el milicià feixista que els ha detingut els descriu físicament i diu el seu nom. 

Els seus noms no són els de Sade, són noms comuns a Itàlia, noms de pagesos, dels 

«nois de la vida» que va conèixer i estimar Pasolini. La resemantització també la podem 

trobar en el nom d’Enzio, que por remetre a Guido/Ermès. El mateix nombre de lletres 

(cinc) i en el cas del nom real del germà, les dues darreres vocals, la “i” i la “o” són 

també les del “rebel” que desafia amb el eu gest als llibertins. Poeta com és, Pasolini ha 

volgut protegir el seu germà de l’escarni de la col·laboració i per això només les vocals 

finals coincideixen. 

 

Resemantització també dels botxins que es dirigeixen entre ells dient el títol que 

detenen, no en canvi amb tanta freqüència els noms. Al castell de la tortura els únics que 

poden amagar-se sota la seva màscara institucional són els llibertins en una evident i 

descarnada reivindicació del fet que en el triomf del feixisme no hi ha cap diferència 

entre el poder institucional i l’exercici personal del mateix. Ara bé, aquesta màscara 

amaga el rostre de persones concretes exercint no pas un «poder institucional» ―de 

“duc”, de “monsenyor”, etc.—, que és el que els permet, insisteixo, exercir-lo sense 

haver de retre comptes a ningú,  sinó una violència individual. La resemantització 

transcorre aquí en un camí bidireccional: del nom propi al càrrec, d’aquest a l’anterior. 

La comunitat dels llibertins no perd ocasió de mostrar amb les seves expressions 

confiades ―on els apel·latius d’estimació i respecte del tipus “estimat”, “benvolgut”— 

tant la solidesa del lligam que els uneix, com l’existència d’una comunitat del Poder, 

d’una conjunció d’interessos i de crims que uneix en una classe tots els que detenen 

aquest poder. I part del seu poder terrible rau en la decisió de cometre el crim posant-lo 

en majúscules en perpetrar-lo pensant en trencar la humanitat i la dignitat tant de 

sequaços com de víctimes.  Finalment resta esmentar la impunitat: res —ni la moral— 

ni ningú —cap forma de justícia— vindrà a exigir-los responsabilitats pels crims.  En 

certa manera, Salò és una exigència universal de nominació dels assassins. És en aquest 

sentit precís que és un lloc de memòria. Per això, si bé és possible afirmar que 

 
Per Pasolini, el que representen els llibertins és la norma, no l’excepció [i que per tant] la ciutat 

de Salò, la darrera fortalesa del règim feixista, esdevé en la visió del film de Pasolini un 

microcosmos que reflecteix la condició universal (MAGGI, 287). 

 

Em sembla necessari insistir en aquest incrustació del temps històric en el film que 

permet ―si la meva lectura de la pel·lícula com una necrològica de l’ètica de la 
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Resistència i a la vegada una memorial del triomf dels assassins és correcta— permet la 

interpretació que estic fent.  

 

La intervenció del director del Vangelo sobre el text de Sade és variable en funció del 

que intenta explicar. Així,  quan en el film que ens ocupa subratlla les corrupcions que 

els llibertins infringeixen a les seves víctimes, introdueix un tema que a l’obra de Sade 

no es tracta amb la mateixa claredat. A Salò el nostre autor té molta cura de destacar que 

les relacions que s’estableixen entre botxins i víctimes estan marcades per una relació 

de «domesticació». Els joves i les joves són convertits en un ramat, del qual se separen 

eventualment determinats espècimens per a procedir o bé al seu sacrifici o a la seva 

derisió. Podríem dir que el que permet que els fets narrats a Salò s’esdevinguin és la 

negació que comenta Pavone de la humanitat de la víctima, és a dir la seva 

animalització, que Armando Maggi expressa dient que «el gest de mort dels llibertins 

implica una reducció de les seves víctimes a la seva fisicitat» (MAGGI, 320)  o per dir-

ho amb Antelme, la destrucció de la unitat de l’espècie. En aquest sentit, Salò 

representa, juntament amb Petrolio, una intensificació radical en l’obra de Pasolini. No 

tant perquè tractin temes nous ―al capdavall, llibres com El pare salvatge i 

especialment Orgia ja eren reflexions molt descarnades sobre la violència i sobre el 

feixisme com a actitud personal—, sinó perquè porten fins al final la reflexió sobre 

aquests dos temes: el feixisme com a actitud vital i no com a ideologia només, la 

violència com a forma pervertida de relació social, no només com un element de 

dominació, dirigida a deshumanitzar la víctima i  convertir-la  en una cosa diferent a un 

ésser humà.. Per això es fa estrany llegir que «el Neocapitalisme representava per 

Pasolini una transformació social no coercitiva de pràctiques socials, una reformulació 

passiva de formes de vida que va alterar la societat en un nivell antropològic. Per dir-ho 

breument, una nova forma de feixisme  ...[similar aquella que] Gramsci va anomenar 

una revolució passiva»
10

. 

 

Al contrari, per Pasolini el Neocapitalisme és una forma acomplerta de feixisme 

precisament perquè a través de la violència simbòlica, econòmica, cultural, però també 

política, és a dir, plenament  coercitives,  ha practicat un genocidi contra les classes 

populars italianes socialment perifèriques ―els camperols i el subproletariat urbà 

romà— i ha unificat la societat italiana sota l’ègida de l’hedonisme  petitburgès―com 

Mussolini va ser capaç de crear un temps de cert consens social a partir  de consolidar el 

seu poder mitjançant una política econòmica que millorava les condicions de vida dels 

sectors més pobres sense trencar la lògica de les relacions entre classes socials existents. 

La revolució ―per al nostre autor la «mutació antropològica»— ha tingut èxit gràcies a 

l que s’ha infringit sobre els individus una gran coerció exercida per tots els mitjans 

possibles., la qual cosa fa de la passivitat una conseqüència i no una causa. Aquest és el 

tema d’ Una vida violenta. En un fragment cap al final del llibre, quan unes inundacions 

han ofegat sota el fang una barriada pobre d’una borgata, l’autor escriu 

 
No havia passat res de l’altre món: una barriada inundada per la pluja, alguna vella barraca 

rebentada on vivien persones que en la vida les havien passat més magres. Però tots ploraven, se 

sentien perduts, assassinats. Només aquell drap vermell, moll i brut, que Tommaso va tornar a 

arraconar, enmig d’aquell agrumollar-se de desgraciats, semblava parpellejar, encara, una mica 

d’esperança (PASOLINI, Vita violenta, 312). 
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Escrita el 1959, la novel·la narra la destrucció d’un «noi de la vida» que lentament va 

prenent consciència de la classe social a què pertany i de les causes objectives de la seva 

subalternitat tot just per a morir malalt en el llindar d’aquesta consciència. Si he 

subratllat la paraula «assassinats» és precisament per indicar que aquesta «revolució 

passiva no coercitiva» que comentava Righi per Pasolini representa, al contrari, una 

violència total: en la família del protagonista, Tommasso, dos germans moren abans que 

ells, també malalts. Tres nois. Dos nens i un jove. Tot un llinatge extingit: una memòria 

social liquidada per les condicions socials existents el 1959. L’esperança revolucionària 

que sembla suggerir aquest humil drap vermell és tènue. L’acció depredadora  que 

exerceix el tardocapitalisme obre la consciència social d’aquest lumpemproletariat 

descrit per Pasolini no troba gaire resistència ja que els rebels són morts ―el mateix 

Tommasso, és a dir, aquell qui pren consciència de l’alienació i l’explotació que està 

patint ell i els seus— i la promesa de viure ―materialment— millor farà la resta. No és 

tal vegada aquesta la tècnica fonamental de la gestió de ramats: prendre a part els 

espècimens que s’han de sacrificar i mantenir viva la resta? 

 

Hi ha altrament un aspecte de la novel·la que reclama un moment d’atenció: el seu 

caràcter iteratiu. Un caràcter que remet directament a Salò i que recolza aquesta lectura 

benjaminiana que estem comentant. Un cop acabada la novel·la, l’autor insereix la 

següent advertència. 

 

 Les referències a persones específiques, fets i llocs reals aquí descrits són fruit de la 

invenció; no obstant, voldria que el lector tingués molt clar que tot el que ha llegit en 

aquesta novel·la en substància ha passat realment, i continua passant realment 

(PASOLINI, Vita violenta, 317). 

 

Així, doncs, aquest «assassinat» continua perpetrant-se. Som davant d’una pràctica de 

biopoder en què s’està fent una «gestió» de l’espècie i no pas d’un episodi de crònica 

negra. Si l’autor d’Una vida violenta podia projectar sobre un drap vermell una tènue 

llum d’esperança, el director de Salò filma ja dins de l’estat d’emergència benjaminià. 

La blasfèmia de dedicar un memorial als botxins obeeix al fet que, en 1975, la retòrica 

de l’antifeixisme sobre la qual suposadament s’erigia la República Italiana, això és la 

«noció d’història» que legitimava el suposat final de l’era de Mussolini, ja no podia 

«tenir-se dreta».   

En concret, el triomf d’aquest feixisme s’observa en el fet que el pensament d’esquerres 

assumeix a la vegada com a fatalisme l’existència de feixistes i com a irrecuperable el 

fet de ser-ho. En una agra polèmica amb el seu amic Calvino, Pasolini li retreu la frase 

escrita pel darrer en un article en què deia que «als joves feixistes no els conec i espero  

no tenir l’ocasió de conèixer-los». Per Pasolini, aquesta frase és un error, en primer lloc 

perquè el procés d’homologació cultural faria que si Calvino se’ls trobés en la cua d’una 

botiga no els reconeixeria, i en segon lloc perquè «hauríem de fer el possible per 

detectar-los i trobar-nos amb ells». El pedagog que va ser Pasolini i continua sent 

malgrat que ja no exerceix, escriu a continuació d’aquesta observació la idea menys 

pessimista de la seva producció després de la «Trilogia de la vida»: 

 
[Els feixistes] no són els representants del Mal, no vam néixer per a ser feixistes. Ningú ―quan 

van arribar a l’adolescència i van ser capaços d’escollir, ves a saber segon quines raons i 

necessitats— els ha posat la marca racista de feixistes. És una forma atroç de desesperació i 

neurosi el que impulsa un jove a fer aquesta elecció; i potser n’hi hauria hagut prou amb una 
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petita experiència diferent a la seva vida, amb una simple trobada, perquè el seu destí hagués 

estat diferent (PASOLINI, Escritos, 69). 
 

Pot semblar que el pensament de Pasolini oscil·la de manera contradictòria. Aquest 

escrit és de juliol de 1974. Salò  és de l’any següent. Però si observem que es tracta 

d’una rèplica al seu amic Calvino, podem entreveure el progressiu aïllament que 

experimenta el seu autor. Hi ha en aquesta denúncia  una necessitat nerviosa de no cedir 

al fatalisme. És una tendència de l’autor.  

 

A l’abril de 1960, el polític democristià Fernando Tambroni és encarregat de formar 

govern. La Democràcia Cristiana es trobava en minoria parlamentària i sense el suport 

del centre-esquerra. Tambroni decideix fer un govern unicolor però s’assegura el suport 

extern de MSI (moviment social italià), el partit Neofeixista. Pasolini escriu un poema 

titulat «la creu gamada» que expressa clarament l’angoixa de veure retornar al poder al 

feixisme i la necessitat de denunciar la renúncia als valors de l’antifeixisme que això 

suposava. El poema acaba amb aquests set versos: 

 
Massa llàgrimes, encara no plorades, lluiten, 

des de l’altra part d’aquests humiliants quinze anys, 

dins de la nostra ànima inconscient: 

el dolor és ja massa semblant al rancor, 

ni tan sols la seva puresa consola. 

Massa llàgrimes: a aquells que vindran  

al món, per molt temps encara 

aquesta vergonya farà àrid el seu cor  

(PASOLINI, Bestemmia 4, 523-4). 

 

En un comentari posterior al poema, Pasolini es mosta alleugerit per les manifestacions 

de protesta contra el govern ―manifestacions que acabaran amb tretze morts i la 

caiguda de Tambroni—, però no deixa de sentir vergonya pel «revival» feixista que, 

d’altra banda segueix la lògica imposada pels Estats Units en ple auge de la guerra 

freda. El poema i Salò estan separats pels mateix nombre d’anys ―15— que van des de 

1945 a 1960 i d’aquesta data a la de filmació de Salò. No és possible, doncs, argumentar 

que els «humiliants quinze anys» que van des de 1945 a la composició del poema 

s’haguessin convertit, especialment des de finals dels seixanta, en un anys terribles 

contra els quals, tot i lluitar aferrissadament amb la Trilogia de la vida per la 

reivindicació d’una vitalitat alliberada del pes de la repressió catòlica i de la sexualitat 

petitburgesa, Pasolini es veiés tan impotent en veure com aquestes tres pel·lícules eren 

absorbides per la societat italiana com un divertiment eròtic que el portés a fer,  com a 

darrer acte de rebel·lió, en un sarcasme no exempt d’humor negre, la pel·lícula que 

estava filmant en aquest moment en un “lloc de memòria” del feixisme immortal? 

 

Tornem de nou al tema de la «domesticació» per saber si  pot aportar alguna precisió a 

la discussió sobre si el Neocapitalisme és coercitiu o no. Aquí Salò és crucial. Com he 

comentat, al film hi ha diverses escenes en què les víctimes són convertides en un 

ramat. Les veiem conduïdes per “pastors” a la cleda on els esperen els llibertins, 

Pasolini ens les mostra “estabulades” als dormitoris, etc. Es tracta d’una domesticació 

destinada a un consum orgiàstic sense fins econòmics, reproductius o alimentaris. És 

una pura consumició. En termes antropològics un potlatch, és a dir, una destrucció 

massiva i sense cap objectiu econòmic destinada a reforçar el poder dels qui la 

practiquen. Les víctimes són animalitzades i domesticades en un mateix procés 
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indestriable per a ser destruïdes, perquè aquest és l’objectiu del potlatch: la destrucció 

final de l’ésser domesticat. La distopia que narra la pel·lícula no s’atura gaire en la 

descripció d’una part de la humanitat convertida en una subespècie. Un cop les normes 

imposades pels  llibertins són dictades, el procés de domesticació s’esdevé sense altres 

descripcions argumentals. De la docilitat de les víctimes el director en posa molts 

exemples al film. Sabem que la domesticació suposa canvis genètics en l’espècie 

domesticada fins al punt que el resultat final del procés de domesticació comporta el 

naixement d’una nova espècie. La domesticació, doncs, descriu el trajecte que va, per 

exemple, del llop al gos. El que per a Sade era conceptualitzat com un festí de 

depravació, on els cossos consumits pels llibertins tot just tenien una categoria gaire 

diferent a la dels objectes o productes utilitzats en el festí, en Pasolini dóna pas a la 

representació d’un fulgurant procés de subespecificació.  Per suposat estem parlant de 

pràctiques pròpies del racisme, noció que trobem en la idea exposada per un dels 

llibertins conforme la qual ells, com a representants de la «casta superior» disposen dels 

cossos, però també de l’esperit, de les víctimes, i per tant  poden realitzar amb els altres 

el que vulguin. Per aconseguir-ho cal assolir que aquests perdin del tot «la por a perdre 

la presència». Aquesta és una expressió que, com ja sabem,  Pasolini va prendre del 

gran antropòleg italià Ernesto De Martino. 

 

Ja hem tingut la possibilitat de desenvolupar alguns dels arguments de De Martino en 

altres capítols, ara em centraré en com Pasolini n’utilitza alguns ―ja incorporats com 

hem vist en el seu mateix arsenal intel·lectual—. En aquest sentit hem d’atendre una 

mica millor la caracterització que De Martino fa del concepte de «presència» en el seu 

seminal estudi sobre la màgia popular a Lucània. Per aquest antropòleg, la «presència» 

seria «l’energia moral de decisió i tria» (DE MARTINO, Sud, 95), la «presència 

individual» dels homes i dones de societats camperoles arcaiques que prenen aquesta 

«presència» com la possibilitat d’esdevenir actors autònoms dins del context cultural de 

la comunitat camperola on el jo es troba inserit. La màgia en aquest tipus de societat, 

diu De Martino, opera com un escut contra les forces «obscures» que, segons aquesta 

mentalitat, són darrera de malalties rares ―invalidants, per exemple—, o de situacions 

de pèrdua de la posició social dins del grup.  Un dels perills més greus que ha de 

conjurar la màgia és el del conjur ―o embruix— de la fascinació. Ho explica així  

l’etnòleg, 

 
Amb aquest terme s’indica una condició psíquica d’impediment i d’inhibició, i al mateix temps 

un sentit de dominació, un ser mogut per una força tant potent com oculta, que deixa sense 

marge l’autonomia de la persona, la seva capacitat de ser qui tria. Amb el terme de fascinació es 

designa també la força hostil que circula en l’aire que debilita inhibint o forçant [a actuar de 

determinada manera] (Ib. 27) 

 

Si m’aturo tant en De Martino és perquè tracto de demostrar que el poder omnímode 

d’aquest feixisme invencible descansa precisament en la «pèrdua de presència» que 

experimenten les víctimes davant dels seus botxins fet que, en la meva lectura, 

representa el primer pas sense retorn en el procés de “domesticació” que estic 

descrivint. Com Salò no és un tractat de sociologia, no podem portar més enllà el 

comentari sobre les tècniques de dominació social en què descansa les pràctiques que 

comenta De Martino. Retinc en tot cas la connexió entre aquest domini absolut i la 

despersonalització en què es sustenta. Pasolini mateix havia advertit ―parlant en un 

altre context— que la «pèrdua de presència» era un requisit per l’expansió del que ell 

anomena «un feixisme popular». Es tracta d’una violència concreta, que s’exerceix 

mitjançat una brutal i fulgurant aculturació sense precedents en la història. Una 
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aculturació en mans del Neocapitalisme consumista. Producte d’aquesta aculturació, 

que Pasolini observa en els emigrants italians que han anat als Estats Units, hi ha «una 

veneració pel país que els ha acollit i ... per les seves institucions» (PASOLINI, 

Empirismo, 147). Aquesta experiència, observada als anys seixanta, l’autor de Les 

cendres de Gramsci, la trasllada al territori orgiàstic de Salò. Al llarg de tot el film, les 

víctimes experimenten, o bé una paràlisi que no els permet revoltar-se, o bé un 

conformisme no exempt de veneració respecte dels botxins. L’escena en què unes 

quantes de les víctimes es denuncien entre elles per a evitar la mort ―que no els serà 

estalviada, tot i la delació— suggereix aquesta «pèrdua de presència» i a la vegada el 

sotmetiment a aquest Poder gràcies a la fascinació tal com l’ha descrit l’antropòleg. És, 

ja ho hem dit, l’absolutesa de la dominació que il·lustra la pel·lícula la que permet ―i 

gràcies a la qual es reforça aquest— l’orgia.  

 

De Martino analitza brillantment aquesta com una tècnica d’aturament del temps 

històric necessari per al desenvolupament del poder absolut: 

 
L’orgia com a mitjà tècnic per abolir tot el passat, fins al Caos primordial. Inversió dels rols 

socials, conversió dels estats en els seus oposats, suspensió de la llei de la societat, i de l’Estat, 

desencadenament de l’eros i de l’agressivitat: tècniques rituals, símbols operatius per a suprimir 

el present i el seu passat, fins a l’inici inaugural, on «es recomença».(DE MARTINO, Fine, 249). 

 

Per a De Martino, seguint un esquema hegelià i marxista, la consciència social els 

desplega en quatre fases en referència a la consciència històrica: 

 
[Primer, la instauració i] la repetició del mite dels orígens (màxim ocultament de la història); b) 

l’anticipació ritual del mite del compliment (la història com a esperança d’un terme final futur 

de la història); c) la història entre origen i final rep el sentit d’un esdeveniment mític central, la 

encarnació de l’home-déu; d) el reconeixement de la centralitat de cada home vivent en la 

societat i en el món, i de la integral humanitat de la cultura i de la història. El simbolisme civil 

com l’únic possible (DE MARTINO, Fine, 9). 

 

Sota la il·luminació que ofereix les reflexions de De Martino podríem dir que Salò narra 

la violenta interrupció que el feixisme del neocapitalisme produeix en aquest 

desplegament de la consciència històrica. L’enorme orgia consumista, que gasta homes, 

dones, joves, adults, i ho fa mitjançant primer la domesticació i després el potlacht del 

consumisme, l’hedonisme i la permissivitat sexual, actua de manera precisa seguint un 

objectiu concret: retrotraure la humanitat a l’estadi primer, on un Poder extern a la 

voluntat de la societat imposa un ordre que no pot ser discutit. Aquest poder és, en 

aquest sentit, un poder feudal. 

 

Salò representa el somni feudal per excel·lència: una il·limitada i discrecional 

possibilitat d’exercir la violència sobre tots els cossos i sobre totes les ànimes. Una 

domesticació de la comunitat pagesa fins a subespeciar-la i separar-la així del llinatge 

humà dels magnats, això és dels senyors. La famosa escena en què els joves esclaus són 

duts a presència dels llibertins lligats com si fossin gossos il·lustra la intenció de 

Pasolini de subratllar el fet que aquest Poder trenca com hem dit l’espècie humana i la 

divideix, a l’estil feudal, en tres castes que se separen cada cop més entre elles: la dels 

propietaris del poder i de la riquesa, la dels guardians/pastors i la del ramat domesticat 

per a ser carn d’escarni i sacrifici. L’epifania de la violència que la pel·lícula posa en 

escena obeeix a la representació d’aquest somni feudal que, en la interpretació de 

Pasolini, s’està duent a la realitat. D’aquesta manera, l’al·lucinació sadiana no seria ja la 
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polarització extrema, alambinada en el laboratori de la imaginació, del resultat 

d’aquelles guerres de què parlava Sade a la introducció del llibre, sinó la comprensió 

retrospectiva ―i horroritzada— que la Resistència, amb el seu sacrifici, finalment no 

havia servit per aturar el feixisme, que «el nou feixisme és la dictadura del 

consumisme» 
11

, que Guido havia mort per no res. Que la història és testimoni 

―aquesta vegada horroritzat— del present. 

 

Però perquè aquesta violència sigui una relació social que nega radicalment tota forma 

d’humanitat compartida entre botxí i víctima, cal que es presenti sota la forma del poder 

absolut que hem comentat més amunt. Parlem d’un poder schmittià, un poder teològic i 

a la vegada polític: teològic perquè instaura un ordre que es vol etern, i polític perquè 

s’exerceix mitjançant dispositius concrets de domini. Aquest poder pot destruir ―i vol 

fer-ho— la unitat de l’espècie humana. En una escena remarcable de la pel·lícula 

Monsenyor, un dels llibertins, explica el seu ideal. Es tracta del concurs de culs. En una 

sala, una de les narradores ha reunit algunes de les víctimes. Un grup de nois i noies es 

troben agenollats, els caps cots, sense possibilitat de poder identificar-los. Fan una 

rotllana i el cercle que fan el construeixen els seus culs oferts en exposició per a veure 

qui és el guanyador del concurs. El premi consistirà, diu monsenyor, en el seu assassinat 

immediat. Es tracta certament d’un premi. La mort ràpida és molt millor que la tortura 

que espera a les víctimes. Un cop triat el millor cul i desvetllada la identitat en aquest 

cas del noi, un dels vigilants dispara al cap del noi, però la pistola està descarregada. 

Monsenyor diu: «què et pensaves, què et mataríem? Volem matar-te mil cops fins al 

límit de l’eternitat, si l’eternitat tingués límits». Estem davant d’una formulació crua i 

radical del principi de Sobirania Absoluta. De nou l’orgia que crea el seu propi temps, 

un temps cíclic que, en rigor, no té fi. En darrer terme la frase diu el projecte del film: 

fer una obra d’art imperible la representació al·legòrica de la victòria del feixisme. 

 

Crec que és interessant aturar-nos un moment e aquest fragment del film. Hi ha 

correspondència entre aquesta escena i una del llibre de Sade en què Sa Excel·lència el 

senyor de Curval afirma el plaer que li dóna «el despotisme, el poder, la delícia que neix 

de l’abús que hom fa de la seva força sobre el feble». És «el mal que gairebé sempre és 

allò que atreu el plaer» (SADE, Sodome, 227). Aquesta és la reflexió essencial que 

Pasolini recupera de Sade: l’observació segons la qual el plaer absolut està associat al 

mal, i aquest es resumeix en el fet que el crim produeix més plaer i més intensitat quan 

es perpetra contra «un ésser absolutament de la vostra espècie». És evident que Sade 

està pensant en termes d’estaments feudals, que al capdavall són l’organització social de 

l’Antic Règim. Però Pasolini subverteix aquest principi sadià per a donar-li més 

universalitat i a la vegada per denunciar el caràcter perversió antropològica que opera el 

tardocapitalisme sobre l’espècie humana, fragmentada pel Poder en subespècies, tal com 

il·lustra la frase que pronuncia un dels llibertins a la pel·lícula, «els poderosos som 

millor que el poble». Millors, de més bona qualitat, per tant diferents i amb el dret 

―nascut del poder absolut que dóna la violència absoluta— d’intentar trencar, com 

havia explicat Robert Antelme el 1947 al seu llibre sobre la seva experiència al lager, la 

unitat de l’espècie. 

 

Si m’he aturat abans en descriure la tipologia de les víctimes de Marzabotto i els seus 

voltants ho he fet perquè Pasolini al film s’atura també en el procés de selecció. 

                                                 
11

 L’actriu Hélène Surgère, una de les narradores de les jornades, recorda aquesta frase d’una crítica que 

va sortir poc després de l’estrena de Salò.   

https://www.youtube.com/watch?v=zHLQAj8q2M4  

https://www.youtube.com/watch?v=zHLQAj8q2M4
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Certament també ho fa Sade, que enumera amb detall les exigències dels quatre 

llibertins respecte la naturalesa –sexe, estat núbil, edat, etc.- de les seves futures 

víctimes. Pasolini sembla referir-se a la vegada al procés de selecció sadià però també a 

les infames “seleccions” nazis de les seves víctimes que remeten a aquest trencament de 

la unitat biològica de la humanitat.  Aquesta selecció sadiana/saloniana és essencial per 

entendre el caràcter de lloc de memòria que vol donar a la seva pel·lícula el nostre 

autor. 

 

Aturem-nos de nou un moment en Antelme. No he pogut constatar que Pasolini hagués 

llegit el llibre d’Antelme  L’espèce humane ni cap dels seus escrits posteriors. Al primer 

capítol les hem pogut situar, però, junts al primer congrés per la pau celebrat a Paris als 

anys 50. Sabem també que en un parell de poemes del seu darrer poemari, Tasumanar e 

organizzar, en concret els poemes titulats “L’ortodossia” i “Rifacimento de 

«L’ortodossia»”, el poeta interpel·la a Dionys Mascolo, l’amic d’Antelme, d’una  

manera que fa evident que no només es coneixien sinó que tenien certa familiaritat. 

Paral·lelament,  en un llibre que recull  els escrits polítics de Blanchot aquest comenta 

que entre 1958 i 1962, en plena de guerra d’Algèria,  un grup d’intel·lectuals europeus, 

dirigits per Blanchot i Calvino, van voler fer una Revue International en la qual van 

col·laborar ens els preparatius Antelme, Mascolo i Pasolini entre molts d’altres autors 

francesos, alemanys i italians. La revista no va sortir mai, però podem constatar la 

coneixença com a mínim indirecta entre els dos autors que anem a confrontar ara 

(BLANCHOT, Escritos, 42).  

 

L’espèce humaine és un llibre diferent respecte tota la literatura nascuda de 

l’experiència dels lager, especialment pel que fa al to amb que es narrada l’experiència 

concentracionària, insistint en recollir la tradició filosòfica de la fenomenologia i 

treballar-la  a repèl per poder cimentar una representació que pugui arribar al lector 

d’una experiència que és radicalment indicible.  Antelme i Pasolini comparteixen una 

aproximació similar a l’ésser humà. Tots dos parteixen de la idea, expressada per 

Blanchot respecte del seu amic Antelme, que l’home és l’indestructible que pot ser 

destruït ―d’això parla Salò—(ANTELME, Textes, 77).  Una altra idea que comparteixen 

tots dos és que malgrat que es tracta d’una temptativa de no només destruir l’ésser 

humà, sinó de deshumanitzar-lo, l’ésser humà torturat, sotmès a humiliacions indicibles, 

bestialitzat, no pot ser assassinat només que com a ésser humà. Que la radical humanitat 

de la víctima no pot ser suprimida ni per la destrucció individual ni per la liquidació dels 

seus referents culturals sense els quals la seva identitat individual es dissol totalment 

com l’estructura física de cada víctima ho fa en el magma indiferenciat dels cossos 

amuntegats en els camps nazis. Blanchot, en el text citat, insisteix que a L’espèce 

humaine hi ha una resposta possible a la pregunta de qui és l’Altre. Marina Garcés ha 

comentat que el pensament del Blanchot dels anys entre 1958 i 1962  reflexiona sobre  

«l’experiència de la mort de l’altre com a reveladora del nostre-ésser-en comú» 

(GARCÉS, 575). Aquesta noció és hereva de la seva amistat i de la seva reflexió sobre 

l’obra d’Antelme però la síntesi que en fa Garcés ens permet situar precisament el pla 

en el que operen exactament Antelme i Pasolini. Perquè és sobre la pregunta de qui és 

l’Altre des de la qual es declinen tant el llibre d’Antelme com a la pel·lícula de Pasolini. 

Però existeix una evident diferència. Mentre que L’espèce humaine narra la victòria de 

l’humà sobre l’intent de destrucció d’aquest que ha estat el nazisme, Salò com hem dit 

constata que aquesta victòria ha estat pírrica, o més precisament encara, segons la 

lectura que hem intentat fer, que és al contrari, que aquesta destrucció continua, quartier 

suivant quartier per reprendre els famosos versos de René Char i projectar-los sobre els 
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murs derruïts de les xaboles de les borgate arranades per les pales excavadores, o sobre 

el silenci dels pobles abandonats pels pagesos que ha hagut d’emigrar a ciutat.
12

 

 

 

 

 

4.5. El sobirà i el cop d’Estat. 

 
Si en l’apartat anterior he intentat analitzar com Pasolini inscriu en la història de la Itàlia 

de la Resistència la vertiginosa condensació sadiana del que representa el Poder, ara 

hem d’examinar l’altre índex històric que    incorpora el film: el de l’estricta 

contemporaneïtat respecte la realització del film. Aquesta serà la part més difícil de 

l’anàlisi, perquè em cal saber articular en un mateix discurs dues temporalitats ben 

diferents d’aquesta contemporaneïtat: la del context polític, social i cultural en què és 

mou la Itàlia del poeta i la temporalitat interior ―íntima per ser precís— de Pasolini: el 

seu diàleg terrible amb ell mateix, el seu autodiagnòstic que, com solc obsessivament 

llaurat, es va fent cada vegada més profund i on el cineasta es troba cada vegada més 

sol, més aïllat.  

 

La relectura fúnebre sobre la Resistència només constitueix un dels eixos que articulen 

la pel·lícula perquè de fet Salò és una obra nascuda de la cruïlla formada per la 

densificació del món personal que he comentat abans i de la irrupció de la urgència 

històrica d’una Itàlia que  rellisca cap a una greu regressió democràtica per precipitar-se 

en una crisi social i política de la que trigarà molts anys en sortir. Pasolini a mesura que 

escriu el film sembla que repassi el seu passat i que realitzi  una anàlisi retrospectiva on 

elabora una interpretació de la vigència de l’antifeixisme per a concloure que és un 

paradigma polític mort. La urgència del present empeny Pasolini a fer Salò.  

 

1974 és un any terrible per a Itàlia i també per Pasolini, que amb prou feines es recupera 

del dolor del trencament amb Ninetto que en aquell any espera el seu primer fill amb la 

dona pel qual l’ha deixat
13

. Pel que fa al país, el cop d’estat sembla una probabilitat  

cada cop més propera. El terrorisme de dretes provoca els atemptats de Brescia, 

Bolonya i del tren “Italicus” entre gener i agost d’aquest any. Pasolini, escriu el 14 de 

novembre de 1974 un article periodístic titulat “Cos’è questo golpe? Io so”: 

 
Què és aquest Cop. Jo ho sé. Jo sé els noms dels responsables d’això que anomenen “golpe” (i 

que en realitat és una sèrie de “golpes” instituïts com un sistema de protecció del poder) Jo sé el 

nom dels responsables de la matança de Milà del 12 de desembre 1969.  Jo sé els noms dels 

                                                 
12

 Sobre la posició de Blanchot respecte del paper del pensament i de l’escriptura pel que fa a la història 

del present i en concret la seva posició en els anys en què s’intentava fer la revista, vegi’s la interpretació 

de MARINA GARCÉS a «El “comunismo de pensamiento” de Maurice Blanchot. Una lectura desde sus 

Escritos políticos» a Isegoría, núm 48 juliol-decembre 2013, pàgs. 567-581, la citació és a la pàgina 575. 

Els versos de RENÉ CHAR són del poema «Comune presence» present a la seva antologia Comun 

presencia, , Madrid, Alianza, 1986,  pàg. 16, traducció d’Alicia Bleiberg . 
13

 Si bé des del punt de vista professional els anys 1973 i 1974 són francament bons per Pasolini, el 

trencament sentimental amb Ninetto Davoli ―que va deixar-lo per casar-se amb una noia que havia 

conegut— va passar una gran factura emocional a Pasolini. El seu millor biògraf ens recorda que «un cop 

perdut aquell centre afectiu (...) [Pasolini] va retornar als freqüents encontres anònims, potser en busca 

d’altres o d’un altre Ninetto» ( SCHWARTZ, 833). 
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responsables de la matança de Brescia i de Bolonya dels primers mesos  de  del 1974 (...) Jo sé 

tots aquests noms i sé tots els fets (atemptats a les institucions i matances) dels quals són 

culpables. Ho sé. Però no en tinc proves.  No tinc tampoc indicis. Jo ho sé perquè sóc un 

intel·lectual, un escriptor que cerca de seguir tot el que s’esdevé, de conèixer tot el que s’escriu  

d’imaginar tot el que no se sap o es calla (PASOLINI, Escritos, 107). 

 

L’estratègia de l’extrema dreta emparada o tolerada com sabem avui per algunes figures 

prominents de l’Estat anava dirigida no pas a aixecar un terror negre al terror roig (que 

de fet encara no existia ja que, en rigor, el primer atemptat amb morts de les Brigate 

rosse és de juny de 1974), sinó a trencar la pressió que des de l’esquerra comunista i 

l’extrema esquerra s’exercia per, en primer lloc,  superar el bloqueig que la dreta 

aplicava sobre les institucions de l’Estat italià i, en segon, com a resposta a severa crisi 

que s’abatia sobre el poderós món industrial italià: si el “miracolo” italià de postguerra 

havia estat el més espectacular de tota Europa (perquè va canviar estructuralment un 

país instal·lat en l’endarreriment crònic), la crisi hi serà més radical. La combinació dels 

dos fenòmens —atac i destrucció de la cultura d’esquerra i crisi econòmica― van tenir 

efectes devastadors sobre la vida política, social i moral d’Itàlia: suposen l’entrada a un 

túnel del que Itàlia va trigar molts any a sortir-ne si és que ho ha fet ja (CRAINZ, 417).   

 

El terrorisme de dretes tolerat per institucions i persones importants de l’estat és 

observat amb impotència per Pasolini. Amb impotència però no pas amb passivitat. Els 

escrits periodístics d’aquests anys es troben entre els més combatius i radicals del seu 

autor. Els objectius contra els quals llança les seves armes són nombrosos: des de 

l’església al pacte de silenci sobre els veritables causants dels atemptats, passant per la 

perversió de l’esquerra en mans dels fills de la burgesia radicalitzats. El to de l’article 

citat representa ell mateix un diagnòstic tan clar com desolador. Les conviccions morals 

no serveixen ni tan sols per dur a terme una requisitòria contra els inductors dels 

atemptats. Pasolini sap qui ha estat perquè ell és un intel·lectual, obligat per tant a 

pensar i lligar caps. Però amb això, no n’hi ha prou per articular una denúncia judicial. 

Poca cosa més que crear un estat d’opinió mitjançant un article d’un diari. Qui parla és 

el Pasolini contra qui s’han incoat més de 60 denúncies i processos per acusacions 

d’escàndol i altres “delictes” a causa de les seves obres, sense que existissin més 

motivacions reals que fer-lo callar. La seva posició recolza, doncs,  en la seva condició 

de dissident. 

 

Però les dimensions del golpe com li diu Pasolini són a la vegada més difuses i 

pertorbadores. En aquest any 1974, a Itàlia s’acaben teixint una espessa xarxa 

d’interessos comuns entre el que Crainz ha anomenat “poders forts”, poders ocult i 

poder polític. Aquesta estratègia assoleix en l’any 1974 un èxit important amb la 

concentració en una sola ma d’importants diaris italians com «Il Messagero» «Gazzetta 

del popolo» i «Corriere della sera». «Està entrant en crisi» —escriu Crainz― «la 

capacitat d’autodefensa de la democràcia italiana» i afegeix: «en aquest quadre és 

possible afegir la represa i el reforçament dels grups mafiosos». De fet, ens trobem en 

els orígens de la penetració de la lògia d’extrema dreta P2 en institucions cardinals de la 

vida política, econòmica i social italiana. Itàlia és, en aquest any 1974, més a prop del 

Xile de Pinochet, que de la República creada pensada i creada per De Casperi (Íbid., 

492-3). 

 

A la darrera entrevista que va concedir abans del seu assassinat, el periodista Furio 

Colombo li demana si havia fet la seva pel·lícula pensant en la República de Salò de 

llavors o si pensava en processos polítics que s’havien desenvolupat després. Pasolini 
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respon: «però que no veus que els assassins del Circeo buscaven desesperadament una 

divisa, un uniforme? Què haurien donat qualsevol cosa per tenir a la mà una ordre, una 

raó, una idea que donés sentit a la seva massacre? No ho sabien, però ja estaven 

disfressats. Disfressats de nous assassins» (PASOLINI, Interviste, 296).  Les referències 

del director a un eslògan militar i a la disfressa són una constatació de la  pèrdua per 

part d’aquests assassins de la capacitat de raonament crític. Són producte de l’escola 

obligatòria que uniformitza, de la televisió que idiotitza com una droga, de la 

homogeneïtzació social que tanta por feien a Pasolini com a mecanismes de crear 

conformisme i per tant d’aplanar el camí al feixisme. Són també el resultat inconscient 

però condicionat de la perversió del llenguatge del poder ―cada vegada més cínic, més 

brutal, més mafiós—. «Una vegada ―ha dit Schwarz— corromput el llenguatge del 

Poder a Itàlia, [Pasolini creia que] la degradació portava amb ella la reificació del cos» 

(SCHWARTZ, 923). 

 

Però a quina massacre es refereix Pasolini? Els fets de Circeo van tenir lloc el 29 de 

setembre de 1975, és a dir, tot just a punt de  finalitzar el rodatge  de Salò. Es tracta 

d’un afer de crònica negra: tres nois de bona família —si bé la d’un d’ells amb certa 

relació amb el cap de l’organització mafiosa del clan dels marsellesos— van enganyar 

dues treballadores d’un bar situat a la zona residencial de l’EUR, on precisament vivia 

Pasolini, les van segrestar, les van dur a una casa a la zona del Circeo, i les van violar i 

torturar fins a la mort. Una d’elles va tenir la sort de fer-se la morta i va poder 

sobreviure. L’altra, Rosaria Lopez, va morir. Precisament Pasolini coneixia del barri al 

germà de la víctima de qui diu, en un article de Lettere Luterane que era un noi 

«angoixat i angoixant» (PASOLINI, Lettere, 174). Les cròniques periodístiques destaquen 

la fredor i l’absència total d’empatia dels botxins. Un d’ells va tornar a sopar a casa 

després d’haver violat i torturat les noies i en acabar va tornar amb els seus amics per a 

continuar la sessió de dolor i violència. Pasolini insisteix davant de Colombo en el fet –

als nostres ulls crucial- que aquests joves, dos dels quals ja havien comès delictes contra 

la integritat de les persones i en concret un era un violador, exercien una violència  com 

a producte d’una «cerca» d’un sentit, d’una «divisa», que en italià vol dir a la vegada 

eslògan i uniforme, i que aquí Pasolini utilitza en el sentit que aquests assassins 

buscaven sense saber-ho algú a qui obeir amb un propòsit de destrucció. Pasolini veu en 

aquest terrible esdeveniment la representació de la fase a la qual està arribant el 

Neocapitalisme. Una fase on la violència es generalitza sota formes diverses perquè el 

sistema ha deshumanitzat les relacions socials, convertint les persones en coses, en 

consumibles, i la forma d’apropiar-se ―diu en un altre moment— d’aquestes “coses 

estranyes” que són les persones deshumanitzades és precisament la rapinya: tenir, 

posseir, destruir. Circeo és una cruel constatació, per a Pasolini, que el procés que ha 

descrit a Salò està ja molt avançat. És en aquest sentit interessant citar una altra resposta 

que dóna l’autor a Furio Colombo. Aquest li demana «has fet el film sobre la República 

de Salò just abans del crim del Circeo». Pasolini s’explica: 

 
Sí, i en aquest moment em fa impressió mirar-lo; el meu film primer es pensa com una intuïció, 

que tot i que terrible té la pau i l’harmonia de les coses pensades. Després es treballa [el film]. 

Després mires, veus el que s’ha esdevingut [en el  procés de filmació]. El que s’ha esdevingut és 

“també” allò que he fet o he volgut. Però és una cosa que veus per primera vegada. Jo he sentit 

incomoditat i por (PASOLINI, Interviste, 292). 

 

Pot provenir aquesta por del fet que Pasolini havia utilitzat el film per construir imatge 

rere imatge la lògica interior dels assassinats del Circeo i de tots els assassinats 

semblants? Aquesta lògica és, en termes sistèmics i estructurals, un procés que és 
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imparable fins al seu esgotament? Per respondre, Pasolini utilitza en una altra entrevista   

una expressió temible però no exempta de cert humor cinematogràfic: 

 
sembla que l’interès més viu del capital sigui ... crear una infinitat de petits burgesos, com un 

procés de vampirització en cadena, una epidèmia que es difon del Nord al Sud. 

 

Aquest procés de vampirització es una realització del Poder. A la pregunta de què és 

Poder, d’on es troba, de com se’l fa sortir del seu cau, el director surt amb una 

explicació tan lúcida com torbadora: 

 
El poder és un sistema d’educació que es divideix en subjugadors i subjugats. Però atenció. Un 

mateix sistema educatiu que forma a tothom, des de les dites classes dirigents, fins als pobres. 

Vet aquí perquè tots volen les mateixes coses i es comporten de la mateixa manera. Si tinc entre 

mans un Consell d’Administració o una maniobra de borsa ... faig servir la meva violència per 

obtenir allò que vull. Per què ho vull? Perquè m’han dit que és una virtut voler-ho. Exerceixo el 

meu dret-virtut. Sóc assassí i sóc bo (Íbid., 295).  

 

Aquesta lucidesa prové tal vegada d’haver esmolat la reflexió de l’intel·lectual sobre la 

pràctica del pedagog i això dóna un cert to apocalíptic al que diu. Pasolini veu una 

evidència, una «veritat» que els altres no veuen. I això és perquè ell es troba en aquella 

situació de qui «ha baixat a l’infern. Però quan torno ―si és que torno— he vist altres 

coses, més coses. No dic que m’heu de creure. Dic que heu de canviar sempre de 

discurs per no afrontar la veritat». I aquesta veritat, que insisteixo, ha esdevingut 

estructural, és sistèmica, com una nova ordre inserta en un sistema informàtic que el 

reestructura i que el porta cap a un desenvolupament que no pot frenar-se fins que 

s’assoleixi, aquesta veritat, aquesta evidència, és: 

 
Primera tragèdia: una educació comuna, obligatòria i equivocada que empeny tothom dins de 

l’arena de tenir tot a tota costa... Jo dic que, en un cert sentit, tots som dèbils, perquè tots som 

víctimes. I tots som culpables perquè tots estem preparats a jugar al joc de la massacre. 

L’educació rebuda ha estat: tenir, posseir, destruir (Íbid., 295). 

 

Aquesta educació ha ensenyat, reprenent les paraules citades més amunt, a que els nens 

siguin rapinyaires, immorals. Més que d’una educació, Pasolini parla d’una mena de 

«programació», a l’estil de la que reben els cossos especials dels exèrcits del món: una 

deshumanització que els converteix en màquines de matar eficients. És estrany que 

Pasolini no utilitzi el vell terme marxista d’alienació. Alienats són els violadors de la 

dues joves treballadores del bar de l’EUR. Però l’autor de del ploriqueig de què parlava 

Marx ja havia arribat a la conclusió que si bé el marxisme podia ser un arsenal ètic des 

del qual poder qüestionar individualment el capitalisme, les seves categories analítiques 

havien de ser renovades, i per tant li calia buscar nous conceptes per a definir el que 

avui diríem una programació neurolingüística de la joventut italiana. En l’antropologia 

cultura la trobarà. La paraula que utilitza Pasolini per a definir aquest procés és 

«aculturació» que defineix de la següent manera: 

 
El model cultural que s’ofereix als italians (i a tots els homes del planeta) és únic. La 

conformació d’aquest model  es produeix sobre tot en la vivència, en l’existencial, i per tant el 

cos i en el comportament. Aquí és on s’experimenten els valors, encara sense expressar, de la 

nova cultura de la civilització del consum (PASOLINI, Escritos, 67).  

 

Recordem: per Pasolini els assassins del Circeo actuen com autòmats en cerca d’una 

ordre que els activi donant un sentit polític a la seva actual violència inútil. S’avancen 
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així a la culminació del triomf monstruós del Neocapitalisme: triomf que consistirà en 

una divisió de la nostra espècie en «espècies», en allò que, com hem vist al capítol 1,  

Robert Antelme havia viscut en el lager i que recorda el seu amic Dionys Mascolo: 

 
[Robert Antelme pensava] que el deportat podia aportar al món una nova veritat. Però afirma 

amb força que el que el deportat haurà tornat a aprendre és que només hi ha una espècie; i a 

continuació i, sobretot, que la intuïció encegadora de tots els supervivents és la d’haver fet pel 

que fa a ells, sota una forma extrema, aquesta experiència: que l’organització de la societat en 

classes tal com la vivim és ja la divisió d’aquesta societat en espècies, com en els camps 

(MASCOLO, 67). 

 

Pasolini no utilitzava els conceptes ontològics d’Antelme. Més proper a l’antropologia 

que a la filosofia, proposava, però, una reflexió similar a la de l’escriptor francès. 

Comentant el passi televisiu de la seva pel·lícula Accattone analitzava així el valor de 

les cultures subalternes de les borgate romanes: 

 
La seva «cultura», tan diferent fins al punt de crear una «raça», donava al subproletaritat romà 

una moral i una filosofia de classe «dominada», que la classe «dominant» s’acontentava amb 

«dominar» policialment, sense preocupar-se d’evangelitzar-la, això és sense obligar-la a 

absorbir la pròpia ideologia (a excepció d’un repugnant catolicisme purament formal) (Duflot, 

133). 

 

El concepte de raça l’hem d’interpretar aquí en el sentit pasolinià de la paraula, com un 

grup humà la diferència del qual provoca per part de la burgesia, i de les elits en 

general, una denigració racista que és percebuda per aquest grup com un signe 

d’identitat més que no pas ―o no només— com un instrument de marginació. És el 

mateix concepte que ha utilitzat en alguns poemes per a explicar la seva persecució per 

part d’aquesta burgesia. Pasolini seria així com el jueus o els negres, a qui el Poder no 

vol només fer callar sinó destruir moralment. La diferència entre el subproletariat romà 

o els negres i jueus i el propi Pasolini és que ell es troba sol, no pertany a cap grup, és 

un exemplar únic d’una raça que no vol assimilar a l’incipient moviment gai. L’autor de 

Lettere luterane havia analitzat a les seves dues novel·les sobre el món de les borgate el 

procés de re-apropiació de les categories de dominació com a instruments de resistència 

per part dels «marginats». Pasolini en descriu el mecanisme d’aquesta re-apropiació: 

Abandonada a ella mateixa durant segles, és a dir a la seva pròpia immobilitat, aquella cultura 

havia elaborat valors i models  de comportament absoluts. Res podia posar-la en discussió. Com 

a totes les cultures populars, els «fills» recreaven els «pares»: prenien el seu lloc, repetint-ho 

(cosa que constitueix el sentit de les «castes», que nosaltres de manera racista, i amb tant 

condescendent racionalisme «eurocèntric» ens satisfà  de condemnar). La tradició era la vida 

mateixa. Valors i models passaven immutables  dels pares als fills. De fet era una continua 

regeneració (PASOLINI, lettere, 154). 

 

Observem en aquestes paraules l’encreuament de models d’interpretació que hem 

comentat al capítol  primer. El marxisme romàntic que neix de la matriu gramsciana i 

benjaminiana i que comparteix amb un historiador com E.P. Thompson: les classes 

subalternes es van donar a elles mateixes una cultura que si bé no va poder trencar amb 

la dominació existent els va permetre de resistir-se a l’homologació; a la vegada la 

destrucció d’aquests valors per una industrialització uniformitzadora representa un greu 

perill que aconsella d’utilitzar el fre d’emergència per aturar la «locomotora del 

progrés» (Benjamin) que ens duu al triomf del feixisme. També hi trobem 

perpendicularment l’observació antelmiana segons la qual el conflicte de classes està 
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mutant, després d’Auschwitz, en un conflicte racial, en la instauració del que Foucault 

anomenaria poc després un «biopoder». el primer pas per a instaurar aquest poder es 

destruir aquestes cultures subalternes ―la de les borgate, les del camp italià, la de les 

fàbriques— i aquesta destrucció es realitza entre 1961 i 1975 i Pasolini no dubta que es 

tracta d’un «genocidi». Sense aquestes cultures diferenciades que fornien a les classes 

populars de valors contra-hegemònics, el camí és franc per l’aculturació i la dominació 

total, homologant culturalment burgesia i classes populars per a convertir aquestes en 

instrument d’instauració del nou feixisme que s’apropa. A la citada entrevista amb Furio 

Colombo afirma 

 
Jo dic que les vostres obsessions estan equivocades perquè no us heu adonat que en els codis de 

la delinqüència, com en els d’allò que denomineu “Política”, ja està exclosa la humanitat. Avui 

“s’ha de matar”, no teniu ni idea de quants són els que ho creuen, això. La mort és un 

comportament de massa (PASOLINI, Interviste, 295). 

                                                                                                                                                        

Retrospectivament, Pasolini s’adona que aquests botxins ―els de Salò els del Circeo, i 

d’altres que comentarem— només estan esperant una nova lògica, un programa filosòfic 

i polític que legitimi públicament allò que s’exerceix en privat: la impunitat del Poder. 

Ja no existeix cap model alternatiu que el seu. Pasolini avança en el seu film que cal 

entendre que estem davant d’un engany del que cal despertar: el consens segons el qual 

l’ordre polític italià és el producte de l’antifeixisme no és un consens sobre una realitat 

sinó sobre un miratge; cal dir , doncs, que el marc ètic sobre el qual aquest s’assenta —

l’ètica de la Resistència— és un il·lusió creada pel Poder per sostenir un funcionament 

democràtic que es gira en contra dels principis de la democràcia. 

 

En desaparèixer de facto tant  l’ètica de la Resistència que funda el compromís amb 

l’antifeixisme com les cultures alternatives a la cultura burgesa que és l’essència del 

feixisme, el camí per aquest és una via expedita. Els criminals del Circeo torturen i 

maten amb la seguretat que els donen tres premisses: a) són rics; b)són mascles; c) han 

crescut dins de la cultura del neocapitalisme i de la seva lògica segons la qual desitjar 

alguna cosa dóna el poder de posseir-la. 

 

Aquesta lògica destrueix els febles dics morals de la burgesia i de les classes populars 

dominades per aquesta a causa de l’anihilació de la seva pròpia cultura. Crec que 

Pasolini proposa la idea que l’aburgesament patètic d’aquestes classes populars, que és 

vist com una aspiració a una distinció que només podran aconseguir en forma de 

simulacre insatisfactori, és a dir, com a millora econòmica, però no espiritual ni 

ideològica ―perquè la racialització els condemna a una diferència alienada ja que no es 

poden expressar  per elles mateixes atès que  han perdut els seus propis referents 

culturals i no dominen els de la burgesia: 

 
La cultura de les classes subalternes ja no existeix més (o gairebé): existeix només l’economia 

de les classes subalternes. I he repetit ja una infinitat de vegades en aquest maleïts articles meus 

que l’atroç infelicitat o agressivitat criminal dels joves proletaris i subproletaris deriva de fet de 

la descompensació entre cultura i situació econòmica: de la impossibilitat  de realitzar (si no és 

de manera mimètica) models culturals burgesos a causa de la persistent pobresa [cultural] 

emmascarada per un il·lusori millorament del nivell de vida (PASOLINI, Lettere, 176). 

 

Hem vist més amunt com l’anàlisi d’aquest procés el duu a una constatació melancòlica. 

S’adona que ja forma part de la generació dels pares. Com a tal, davant l’evolució que 
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prenen els canvis culturals, es veu obligat a condemnar els joves, o per utilitzar les seves 

paraules  a dur a terme «un cessament d’amor». Però els fills posseeixen uns models que 

han heretat dels pares, el món en el qual han viscut l’han construït els pares. La 

condemna no pot ser sinó un acte de desesperació: 

No tinc el més petit dubte que tot això s’esdevé per culpa meva. Quant a pare. Com un dels 

pares. Un dels pares que s’han fet responsables, primer, del feixisme, després d’un règim 

clerical-feixista, aparentment democràtic, i, finalment, han acceptat la nova forma del poder, el 

poder del consum, darrera de les ruïnes, la ruïna de les ruïnes (Íbid., 6-7). 

 

Per a l’autor de La ricotta, avui ―és a dir 1975— pares i fills assisteixen i 

protagonitzen l’absorció de les cultures subalternes per part de la cultura burgesa que les 

inutilitza i les destrueix. La reflexió de Pasolini és amarga perquè en acceptar que ell 

forma part de la generació dels pares, implícitament està acceptant que la seva lluita 

precisament contra l’ordre patriarcal no ha assolit els seus objectius. Al contrari, en tant 

que membre d’aquesta generació de pares, ell també ha de responsabilitzar-se tant de    

«la violència del poder, el feixisme» com d’haver deixat que s’arruïnés fins fer-se 

inoperant l’herència del compromís antifeixista i amb ell es perdés consciència del que 

va ser el “vell” feixisme. Aquesta eliminació de la consciència del feixisme ha desarmat 

la generació dels pares davant l’ascens de «la violència degradant del veritable i immens 

genocidi del nou feixisme». Finalment la culpa radical dels pares consisteix en creure 

que «la història no sigui i no pugui ser [res altre] que la història burgesa» (Íbid., 11-12). 

Del triomf de la història burgesa el 1975 com el 1944 parla Salò. Però la pel·lícula 

avança també cap el camí del futur. Inscrita en el film, hi ha una observació que Pasolini  

havia llegit el text de Barthes i que el defineix. En un moment de la seva argumentació, 

Barthes fa la següent observació: 

 
Per què no testar el “realisme” d’una obra interrogant no la manera més o menys exacta amb 

què aquesta reprodueix el real, sinó al contrari a partir d’aquella que es demana si el real podria 

o no podria efectuar el que la novel·la enuncia? (BARTHES, Sade, 140). 

 

Si seguim la llum que ofereix la frase de Barthes, i la projectem sobre la pel·lícula, 

apareix una tercera definició del que és Salò: lloc de memòria, revelació apocalíptica i, 

per tant i en tercer lloc, profecia. El real ha començat a produir allò que el film enuncia: 

la futura i pròxima barbàrie del Poder, exercida a través d’una destrucció atroç  de la 

vida, convertit aquest poder en una màquina de  destrucció de vida, i en última instància  

d’humanitat. Aquells cossos violats, torturats, executats; aquells esperits envilits, 

humiliats, enfonsats en el terror ―les víctimes— o en la indiferència ―els sequaços 

dels botxins—. El 1975 es tractava d’un procés que estava tot just en un inici. 

L’anarquia del Poder neoliberal debutava en la perifèria del sistema: en alguns països de 

Llatinoamericans després de sengles cops d’estat promoguts per l’administració Nixon-

Kissinger, a Àfrica o a Àsia. Es tractaven d’experiments per dur a terme aquesta 

anarquia imposant-la d’una manera vertiginosa, sense que les bases sociològiques que la 

podien fer fructificar amb força hi fossin presents. En aquests països, la pobresa encara 

permetia l’existència d’unes cultures alternatives a les de l’hedonisme consumista. Però 

Pasolini ja ha vist l’ou de la serp i ens anuncia la naixença del nou ordre que ell 

considera genocida. A Salò, literalment, Pasolini el profeta ens anuncia  que hem caigut 

en un pou de merda. 
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L’escena de la pel·lícula que ho mostra és la següent. Arriba el moment epifànic de la 

destrucció, del potlatch. La càmera se centra un moment en les víctimes. Una imatge 

que ens colpeix surt directament d’ el Bosch: unes quantes víctimes que esperen el seu 

destí es troben, com al judici final de Hieronimus Bosch, en un bocoi, que en aquest cas 

és ple de merda. Literalment, hi som. 

 

La contemporaneïtat encapsulada en el film es projecta gràcies a l’al·legoria com a 

profecia. Els que hi son en el bocoi no són ara les víctimes de 1944, o no només elles. 

L’absorció temporal que Pasolini opera en el film gràcies al recurs a l’al·legoria ―una 

intensa síntesi temporal que uneix passat, present i futur sortint així de la història— ens 

permet interpretar el que s’hi mostra com una projecció cap el futur convertit ja en 

eternitat. Quin és l’impuls primer d’aquest escenari mecànic que sembla mogut per un 

moviment perpetu? 

 

 

4.6. L’efecte especular del monstre feixista.  
 

Una possible resposta a aquest interrogant el podem trobar a l’obra de teatre Orgia 

escrita uns anys abans. En ella, el protagonista, l’home parricida, després d’haver 

assassinat a la seva dona, els seus fills i la seva mare, es prepara per a torturar una noia a 

qui ha seduït, probablement una prostituta. Abans de començar la sessió de tortura li diu 

 
Saps que no m’importa gens la teva mort? Perquè no existeix res sinó la mort ―exceptuant el 

meu desig
14

. 

 

Aquest absolutisme del propi desig configura en l’obra de Pasolini el fantasma del 

«monstre». El seu fantasma. L’absolutització del desig  és el que ha permès el crim del 

Circeo i alimenta la deriva del Poder a fer-se cada cop més anàrquic: més poderós, més 

aleatori, més indeterminat per cap instància que el pugui limitar, en definitiva, més 

lliure. Pasolini coneix com a individu les arrels profundes, psicològiques, d’aquesta 

força pulsional. L’ha experimentada. Neix la trobada de dues energies poderoses: la que 

neix d’un imperiosa sexualitat que costa de satisfer dins dels paràmetres culturalment 

acceptats; i la que prové del gaudi explosiu de poder-la satisfer al preu que sigui. Una 

pulsió monstruosa organitzarà el nou ordre social que està naixent i sobre el qual 

cavalquen les elits. Elles produeixen i distribueixen gràcies a aquesta força els ingents 

fluxos de productes i serveis  que capturen ―mitjançant la generalització del 

consumisme tant a Itàlia com al món occidental— la diversitat, la subjectivitat, la 

individualitat de les persones, anorreant-les en nom d’aquest desig desfermat a partir de 

l’ordre  que diu que desitjar legitima posseir. Pasolini coneix bé del que narra. 

La sexualitat del jove Pasolini se li va aparèixer ja des de molt petit com una 

anormalitat, que el diferenciava dels altres sí, però imposant-li la marca de l’alteritat que 

interpretava com a patològica, fins a viure-la de manera traumàtica. Perquè, per poder 

donar-li sortida, el poeta que s’enamorava d’efebs de la perifèria romana, com abans ho 

havia fet de pagesos friülans, utilitzava sistemàticament el recurs de l’atracció que podia 

generar la diferència cultural i de classe entre “il profesore” i un jove qualsevol inculte 

però inquiet, que quedava enganxat en la subtil teranyina que aquell desplegava. Amato 

                                                 
14

 Per a no fatigar el lector amb tot  un seguit de referències dels extractes citats de la seva obra teatral 

Orgia el remeto a la versió que segueixo, PIER PAOLO PASOLINI, Orgia, 1992, Barcelona, Institut del 

Teatre. 
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mio o Atti impuri són descripcions autobiogràfiques d’aquestes estratègies de seducció, 

però també de com Pasolini ―com veurem— les viu com un problema i com fatal tara 

que determina el seu destí. Mirem d’explicar el que acabo d’exposar amb més detall.  

A Manifest. 32 punts per a un nou teatre, Pasolini defensa el que anomena «teatre de la 

Paraula». Es tracta d’un teatre fet per ser escoltat més que no pas vist, un teatre d’idees 

«que son» ―escriu— «els veritables personatges d’aquest teatre». Cerca el seu «espai 

teatral no en l’ambient, sinó en el cap». El manifest suggereix sense dir-ho 

explícitament que es tracta d’un teatre que exclou la ficció, que té com a finalitat 

exposar de forma “encarnada” les idees de l’autor que dialoga mitjançant aquestes obres 

amb «els intel·lectuals burgesos avançats que són el seu únic públic». És aquest caràcter 

autoreferencial, és a dir, el d’un teatre que sorgeix de la reflexió d’un “intel·lectual 

burgès avançat” que s’adreça a altres intel·lectuals com ell, el que permet de llegir-lo 

també en clau psicològica i biogràfica. Orgia presenta un desenvolupament temàtic de 

nou helicoïdal on es permet expressar per primera vegada d’una manera impúdica 

l’origen estigmatitzant de la seva diferència. En concret, s’ha de veure com un anàlisi 

psicoanalític demolidor del mateix Pasolini. L’obra s’inicia amb un pròleg. Hi trobem 

una reflexió sobre què representa la Diferencia. El protagonista s’acaba de suïcidar, 

penjant-se. El mort observa el mort. Hi veu «un home com tots els altres» 

No ha estat ni un poeta, ni un boig  

ni un miserable, ni un drogat. 

 

Coneixem ja una mica el “pasolinià” per a entendre aquest «ni un poeta». És una 

autodenigració que es desmenteix en la mateixa producció de l’obra, tensada ―com 

gairebé sempre a Pasolini— en la dialèctica entre el conformisme normalitzador i la 

diferència demonitzadora per part dels altres i orgullosament sostinguda per l’artista. 

Ara bé, la força de la tensió és tal que esquerda la psicologia del director, introduint-hi 

el dubte sobre si aquesta diferència no comporta una monstruositat també. El 

protagonista és un ésser anterior al desenvolupament psicològic del mateix Pasolini, que 

anirà, al contrari que l’autor, fins al fons de la seva Diferència, allà on Pasolini només 

gosa baixar en la idea no en l’acte. Així, aquesta normalitat es veu al final de la vida del 

protagonista desmentida per la irrupció de la Diferència que ell havia intentat amagar 

als altres i a ell mateix. I aquesta Diferència que ―recordem-ho— s’arrela en el desig, 

imposa al subjectes unes càrregues feixugues: 

Què ha de ser qui és Diferent? 

Negre, jueu, monstre, què estàs obligat a fer? 

Reconstruir en tu la realitat, 

tornant-la novament real? 

(...) 

O més aviat... 

en canvi has d’acceptar-la ―acceptar-la tal com l’has trobada? 

No tens és remei, Diferent, que perdre’t 

per així retrobar-te? 

Has d’acceptar l’odi racial 

com si aquesta acceptació fos la raó  

per la qual ets al món? 

Ens aturem un moment en aquesta taxonomia del Diferent, formada per la tríada: negre, 

jueu, monstre. No pot sorprendre que no hi sigui la dona. Per a Pasolini les dones són 

poc més que un emblema, un signe que  remet al signe mateix. De les tres espècies que 

configuren la categoria del Diferent Pasolini se situa en la tercera. Però totes tres neixen 
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de la racialització de l’espècie, el tema antelmià que hem vist anteriorment. 

L’acceptació de l’«odi racial» porta a una violenta ambivalència. 

La nostra realitat no és doncs la 

que hem expressat amb les nostres paraules 

sinó la que hem expressat 

a través de nosaltres mateixos, fent servir els nostres cossos 

com a figures! Jo com a víctima, tu com a botxí. 

Víctima que vol matar, tu; botxí 

que vol morir jo. 

 

«La nostra realitat ―ara ho sabem— som nosaltres mateixos: i és a través de nosaltres 

mateixos que l’expressem» diu una mica després l’home protagonista. Ens trobem dins 

de les oscil·lacions d’un narcisisme estroncat que viu l’experiència amorosa o 

conflictual sota el terror de la destrucció de la unitat del jo que provoca a la seva vegada 

l’agressivitat. El terror que organitza l’obra de teatre que comentem i que també és el 

principi de govern a Salò se’ns apareix així com l’expressió pulsional, ritmada, 

escandida, mitjançant l’art, però expressió a fi de comptes, d’aquest terror projectat 

sobre la pantalla o l’escenari com si fos un mirall. Salò esdevé així escenari on emergeix 

el monstre narcisista de Pasolini, l’interval de realitat interior, d’idea en el sentit que el 

Manifest sobre el teatre definia, en el que es pot observar i tractar inútilment de 

domesticar, l’oscil·lació entre la víctima victimària i el botxí victimitzat. Pierre 

Klossowski havia analitzar aquest tipus de relació a la seva obra La monaie vivante. En 

un passatge d’aquesta sintetitza amb precisió de diagnòstic com la pulsió fantàstica 

perversa posa les bases d’un possible ordre social en instaurar una constricció a aquesta 

pulsió, la qual paradoxalment li permet articular-se i evitar la dispersió anihiladora. 

Escriu Klossowski: 

Per la seva banda, el fantasma suposa l’ús de qualsevol cosa; la seva elaboració es confon amb 

l’ús de qualsevol goig o sofriment: això que  usa l’individu, dins del fantasma, dóna lloc a un 

estat de compensació continu: per tant d’intercanvis. Però perquè hi hgi intercanvi, cal que hi 

hagi un equivalent, sigui un val per a qualsevol cosa, tant pel que fa dins de l’esfera del 

fantasma elaborat a expenses de la de la unitat individual com al nivell de l’individu, com a 

l’esfera externa, de l’objecte [d’ús] fabricat (KLOSSOWSKI, 42).  

 

La importància de la constricció rau no només en el seu caràcter cohesionador de 

l’individu, sinó també de la seva pròpia radicalitat La constricció, diu Klossowski, 

representa de fet un doble sanció que consisteix en 

aquella de la constricció interna i de l’afirmació de si externa; d’aquí el dilema: experimenta el 

plaer sense afirmar-te o afirma’t sense tenir plaer només per subsistir. (el subratllat de P.K.) 

(Íbid., 44) 

 

A les societats industrialitzades on la producció d’objectes és imparable, només ser 

productor i consumidor d’objectes defineix el subjecte dins de l’esfera de la producció, 

és a dir de la vida dins de l’ordre industrial. Els subjecte esdevé subjecte econòmic, la 

qual cosa ―diu Klossowski— garanteix la seva unitat moral i material. L’individu així 

s’instal·la en una ficció que es caracteritza perquè «la unitat del subjecte...no veu... que 

ella mateixa és una ficció d’una necessitat tant incontrolable com deliberada» (Íbid. 43). 

 

Seguir fins al final l’anàlisi de Klossowski desborda els nostres interessos. En més d’un 

punt representa una crítica a la pretensió de l’art i dels artistes d’estar fora de la lògica 
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del capital i de les seves determinacions sobre les consciències i les relacions socials de 

producció. Retinguem per al meu comentari de la darrera pel·lícula del nostre autor la 

relació que elabora Klossowski entre tres instàncies consecutives: fantasma, construcció 

d’un objecte d’us, emmascarament fictici. Aquest permet al subjecte postular-se una 

unitat d’ell mateix a canvi de situar aquesta unitat en el camí de l’afirmació per a una 

existència que és supervivència i per consegüent permet funcionar com a vector dins 

d’un ordre social que excita la pulsió libidinal desplaçada al cercle cec de la producció i 

el consum. L’ordre que sotmet  l’individu deixant-li com única afirmació la de ser un 

«subjecte econòmic», per la qual cosa «la presència corporal [el cos i la consciència que 

el fa ser] és ja una mercaderia» més (Íbid. 75-76).  Aquest ordre és el que reflecteix la 

pel·lícula.  

En aquest sentit, Pasolini prossegueix per la via de l’excés que venç el control d’un 

mateix el treball psicoanalític que havia iniciat a Edipo re i continuat a Orgia. Es tracta  

del treball de revelació del Monstre, definit com l’ésser que oposa a la realitat 

omnipresent de la mort la presència del propi desig. El teatre de la Paraula que es 

perllonga en Salò? ―que són sinó petites representacions d’idees les històries de les 

“madames” del film— asseca tot l’espai, desertitzant-lo, de la raó il·lustrada. No hi ha 

res més, llevat del desig agressiu i assassí. Què en sabia d’això Pasolini? 

Una primera resposta la trobem en una altra obra a mig camí del guió cinematogràfic 

―que és el que en un principi era— i aquest nou teatre que defensa Pasolini. A El pare 

salvatge ―escrit el 1963, en ple procés contra La Ricotta— trobem una reflexió sobre 

la possibilitat d’encontre entre el món racional i el món arcaic i salvatge. El autor 

d’Accatone hi  narra l’encontre d’un mestre blanc idealista i ingenu que vol portar la 

cultura humanística a uns alumnes negres en un aldea d’un país del centre d’Àfrica, 

potser l’antiga Biafra. La primera classe d’aquest mestre sens dubte rememora les 

primeres classes de Pasolini a l’escola que ell i la seva mare van muntar a Versuta, 

durant la segona guerra mundial. En aquesta classe, el mestre parla dels orígens de la 

poesia llatina. Una lliçó extravagant. Només un noi, Davidson Ngibuini, ha retingut el 

dia següent alguns noms, alguna idea. Comença així entre el mestre i Davidson una 

frustrada relació de pigmalionisme. El mestre voldria que aquells nois negres, que viuen 

en una zona controlada per forces de l’ONU s’adonessin que «són lliures». Els hi diu un 

cop i un altre. Els nois «selvàtics» no entenen res. Potser només una mica Davidson. 

Però poc a poc les classes extemporànies del mestre van, si més no, familiaritzant els 

nois amb alguns noms importants de la poesia occidental. La lliçó suggereix que 

l’universalisme de l’alta cultura occidental pot ser un agafador des d’on establir un 

sentit a un món desarticulat per l’agressió colonial. Aquesta idea la desenvolupa com 

hem vist als appunti per un’ Orestiade africana. El mestre i els nois fan amistat amb 

uns joves soldats de l’ONU. Un dia, un d’aquests, Gianni ―un personatge que surt 

directament dels joves que Pasolini havia conegut al Friül— fa un passeig en  bicicleta 

pels pobles de les rodalies. En un confús altercat és assassinat. Algú agafa el seu cos, el 

porta a la selva, prop del poblat de Davidson i el mutila. Sense solució de continuïtat, 

Pasolini descriu la següent escena: 

El pare de Davidson, la mare, els grans, els companys coetanis del poblat ―drogats, embogits 

per l’exaltació sanguinària, pel terror, per l’arcaica espiritualitat que els posseeix— duen a 

terme, amb la complicitat de la nit, al voltant dels focs encesos un complicat ritus qui sap degut 

a qui, a qui dedicat, per quines misterioses concessions del pensament i per quins càlculs, com si 

fos natural, elemental. Un vell ritus de la tribu en la prehistòria (PASOLINI, Padre, 54). 
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L’escena sembla sortida a la vegada del final d’ El cor de les tenebres i de la descripció 

etnogràfica de De Martino d’algun exorcisme meridional, en la línia de l’antropologia 

de la imaginació que hem vist al capítol 3. L’ambientació lleugerament de cartó-pedra 

serveix però Pasolini per a contraposar a l’idealisme humanista del mestre la realitat 

salvatge de l’home que viu en un món instintiu i prelògic. La derrota de l’universalisme 

apareix rotunda. Impossible canviar aquesta societat, però i a Davidson? Un cop retornat 

de les classes, durant les vacances d’estiu Davidson jau en un llit «amb els ull freds». 

Una veu mental, que és la del mestre, li diu «t’ho he dit moltes vegades: només a través 

de la història es pot explicar el que existeix abans que ella, fora d’ella, ja que és en 

nosaltres. Després, la prehistòria es prendrà les seves revenges, ens humiliarà amb la 

seva terrible, triomfant incomprensibilitat». Ens trobem davant de la particular 

contraposició pasoliniana entre Raó ―o civilització— i irracionalisme ―o la noció de 

Prehistòria tal com l’hem caracteritzat abans—, i entre universalisme i relativisme 

cultural. La història és el desenvolupament dialèctic de l’enfrontament entre el logos i el 

món pulsional del dionisíac reflexionat. Què vol dir aquesta expressió? La raó, en un 

estadi primerenc del seu desenvolupament, ha ritualitzat aquestes pulsions dins dels 

mites, introduint en elles de manera totalment artificial un element de reflexió ―de 

pensament, el que és totalment contradictori amb el que és pulsional—. D’aquesta 

manera la raó intenta domesticar l’irracional, però amb la condició d’acceptar que 

aquesta domesticació és temporal, parcial, i que intentar reprimir aquesta irracionalitat 

només comporta la seva irrupció virulenta en la societat. 

L’element central de la reflexió metafísica,  expressada en la veu que ressona en la ment 

de Davidson, subratlla la necessitat del desplegament dins del món històric ―és a dir en 

la realitat— de les potencialitats que la tensió entre raó i irracionalitat imposen sobre la 

psique humana per evitar el col·lapse social. L’antropologia pasoliniana es revela així 

com un freudo-marxisme  hegelitzat. Només amb el desplegament fins al final de les 

seves possibilitats de la  Realitat Interior ―que, recordem-ho, «és en nosaltres», però 

que és fora de la història— podrem contemplar com es manifesta l’Ésser. Però aquesta 

contemplació resisteix tenaçment qualsevol comprensió, perquè un cop esgotat el cicle 

dialèctic en el qual la raó intenta comprendre l’irracional i dominar-lo, s’observa la 

incapacitat del procés dialèctic d’elaborar una nova síntesi i per tant aquest 

desplegament col·lapsa i amb ell apareixerà de nou la prehistòria que és el domini en 

què l’humà no existeix perquè encara està sotmès a les regles de la naturalesa i on les 

pulsions no són examinades per la consciència, que, seguint la lògica pasoliniana, 

encara no existiria. Al 1975, l’autor d’Edipo re considera que la regressió cap a la «nova 

prehistòria», contra la qual porta lluitant des de 1962, és ja irreversible.  Recordem que 

per Pasolini Salò suposava la invalidació de la història eurocèntrica. Aquesta idea ja es 

troba a El pare salvatge. Aquesta invalidació recolza en la idea que a l’interior de les 

llums de la Il·lustració, Sade hi llança el terrible dicteri que només hi ha el govern del 

desig i l’instint de mort.  

La resistència contra aquest procés ha estat, en Pasolini, tenaç. Dins de totes aquestes 

implicacions de la poètica de l’autor de La meglio gioventù ressonen les idees de 

Herbert Marcuse. Tot i que Pasolini havia criticat algunes de les idees del filòsof la 

influència d’aquest sobre el primer és prou clara perquè es pugui dir que en els anys 

seixanta Pasolini «es converteix en una mena de Marcuse italià» (SCHWARTZ, 551). 

Dues són les idees que incorpora Pasolini principalment de Marcuse. La noció de la 

«tolerància repressiva», que hem comentat abastament, i la de l’abdicació de la 

imaginació davant del món tecnocientífic imposat pel capitalisme. La línia que vull 

traçar en aquestes pàgines entre El pare salvatge, Orgia, Porcile i Salò, permet 
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resseguir com el pota promou a partir d’elles una ofensiva de la imaginació destinada a 

trencar el cercle alienador de la «tolerància repressiva» amb un increment de la fúria 

provocativa per tal d’alliberar la imaginació dels territoris letals del conformisme i de la 

falsa revolució que a ulls de Pasolini protagonitzaven els joves europeus. El final 

d’aquesta progressió aboca a un búnquer: la fortalesa on es perpetra l’orgia sadiana. 

Mostrar-lo a través un prisma que en retorni la veritable dimensió del nou feixisme 

representà per Pasolini la seva aportació estratègica contra aquesta tendència històrica 

cap a la deshumanització del món
15

. 

Aquest és el món de Salò: un regne de mort on hi ha un desig ―col·lectiu en el cas dels 

llibertins— l’objectiu del qual és produir més morts després d’haver exhaurit  el 

benefici que pot donar la víctima. Cal extreure dels joves presoners tot el seu ésser 

humà. Fins al moll de l’os. La vila on s’esdevé Salò és el fractal domèstic i íntim de 

Treblinka o Sobibor on la gratuïtat de la mort és encara més absolutament evident que a 

Auschwitz/Birkenau on les fàbriques com la Buna s’alimentaven del treball esclau dels 

presoners. A la gran casa senyorial  els llibertins xuclen com a vampirs aquesta 

humanitat fins a convertir els seus esclaus en pelleringues desproveïdes d’esperit. En 

rigor, el sadisme com a perversió sexual consisteix en una voluntat de produir dolor, 

més que no pas la destrucció definitiva de la víctima. Però la seqüència sadiana, que és 

circular, topa amb la realitat de les limitacions físiques del cos humà que no pot suportar 

infinitament el dolor i que obliga a pensar que la mort és el final del procés. Es tracta  de 

destruir el que és humà, sense pressa, amb el temps necessari per, com diu un dels 

llibertins en una frase que ja hem comentat, matar ―moralment—tantes vegades com 

calgui les seves víctimes abans de liquidar-les físicament.  

En un text de 1963, que Pasolini revisa per la seva publicació el 1974 parla dels camps 

de concentració i d’exterminis nazis. Són, diu, producte de la burgesia, del 

conformismes que defineix com a classe la burgesia. La «Llengua de l’Odi» que parla la 

burgesia ha portat a dur a terme grans crims, però 

mai en tota la història es van veure pecats tan horrorosos com aquells comesos per la burgesia 

en aquest segle, per defensar el seu propi dret a odiar a cor què vols. Penso en Buchenwald i en 

Dachau, en Auschwitz i en Mauthausen. (PASOLINI, Divina, 54) 

El text pertany al darrer llibre que Pasolini va lliurar a l’impremta en viu: La Divina 

Mimesis. És tracta d’una sèrie de textos als quals s’adjunta un «poema fotogràfic» 

format per un dossier de fotografies que fan referència al que s’explica a la part literària. 

Els textos imiten l’estructura de la Divina Comèdia i presenten la forma d’esbossos no 

definitius. Com a la Divina Comèdia el poeta es troba perdut a la meitat de la seva vida 

en una selva obscura. Se li apareix un guia que l’acompanyarà en el seu viatge per 

l’infern. El guia és el poeta mateix, però el dels anys cinquanta. Aquest guia explica al 

poeta dels anys 60 el sentit de la història de la burgesia al segle XX. El món que aquesta 

burgesia ha creat és un infern, i qui havia descrit millot el tipus d’infern de què es 

                                                 
15

 La idea del bloc d’abisme així com del govern del desig i l’instint de mort les prenc del llibre d’ ANNIE 

LE BRUN sobre Sade Soudain un bloc d’abîme. Sade., Paris, Gallimard, 1986. La caracterització del terror 

narcisista la trobo al ja citat Dictionnaire de la Psychanalyse. Treballo amb PIER PAOLO PASOLINI, El 

padre salvaje, Salamanca, Amarú Ediciones, 1995, amb un interessant pròleg de Fernando González. El 

text que coneixia Pasolini de HERBERT MARCUSE era la versió italiana d’ One-dimension man de 1964. 

Consulto l’edició espanyola El hombre unidimensional,  Barcelona, 2010, encara que no seguiré aquest 

camí perquè tot i que Marcuse tracta molts temes que reprèn Pasolini, comentar la seva obra seria una 

mica redundant en aquest context. 
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tractava era Hitler. I Hitler, diu el jo del poema en prosa de La Divina Mimesis, és un 

fill de la burgesia. 

Hitler ha estat fruit dels seus fills poetes [de la burgesia], que han fet un somni molt més 

veritable, més gran o més terrible  que aquell que volien fer. (Poetes fins i tot fills de 

jueus)... [Els poetes]  que han somiat  els exterminis darrera les barraques, els munts de 

cossets sota les bates de presoner, i els cabells sobre els cranis dels cadàvers moguts per 

la brisa de les  paus fluvials i del verd del septentrió, eren els qui tenien raó, perquè la 

primavera ha dut sempre i sempre durà el riure aterridor de l’idiota. (PASOLINI, Divina, 

38).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El text és enigmàtic, tot i així, Pasolini l’ha posat sota la llum de l’emblema goyesc 

segons el qual la raó pot engendrar monstres, 

Qui pot assenyalar el moment en què la raó comença a dormir, o millor a desitjar la seva pròpia 

fi? Qui pot determinar les circumstàncies en què  aquesta comença a sortir, abandonat el camí 

que durant molts anys havia trobat just, per passió, per ingenuïtat, per conformisme? (PASOLINI, 

Divina, 9) 

El text, publicat el 1975, mostra un estat de desesperació de Pasolini agut. El deliri 

poètic ha creat Hitler: és la cultura qui ha anat preparant amb el seu conformisme, la 

seva celebració del món burgés la seva crítica insuficient al mateix, el camí que ha dut a 

Hitler (aquesta és la idea central de la poesia de Paul Celan: denunciar com la Cultura 

va empedrar el camí cap a l’extermini). L’idiota que riu és el foll del Ricard III de 

Shakespeare que explica la història. La primavera pot fer referència a l’abril de la Terra 

erma de T.S. Eliot, però també l’estació en què neix Hitler. La duríssima crítica de 

Pasolini apunta al conformisme que corromp la raó,  contamina a tota la societat i que 

amenaça al propi escriptor. El text té un punt d’exabrupte, com mostra el prefaci: 

Dono a l’impremta avui aquestes pàgines com un «document», però també per desairar els meus 

«enemics»: de fet, es ofereixo una raó més per a menystenir-me, els ofereixo una raó més que 

se’n vagin a l’infern. (PASOLINI, Divina, v).   

Aquesta és la pràctica que Pasolini reconeix en els crims del Circeo contemporanis a la 

filmació de la pel·lícula. El nucli de monstruositat que Pasolini detecta en els assassinats 

del Circeo, que ha vist en «l’infern» dels baixos fons on cada nit se submergeix cercant 

els seus eventuals amants, i que ha criticat en els seus articles sobre la corrupció de les 

diferents subcultures socials absorbides i triturades pel mode de vida petit burgès 

descansa precisament en aquesta intensa corrupció moral, antropològica de la gran 

majoria dels italians forçats a esdevenir pràcticament autòmats circulant al voltant 

d’aquets pseudo-valors petit burgesos  ―la propietat, la seguretat i l’accés al consum de 

productes publicitats als mitjans de comunicació—. El «consumisme és un lager» havia 

dit poc abans Pasolini: una fàbrica de mort moral i cultural. Així 1975 remet a 1944 

però sota una llum, de diferent perversió. Si el 1944 el nazifeixisme destruïa els 

individus rebels per a fer dòcils súbdits de l’estat totalitari, el 1975 el consumisme 

destrueix la seva singularitat moral i cultural per emmotllar-los exactament als patrons 

de conducta perdibles pels estudis de mercat.  

Però la reflexió de Pasolini amaga al nostre entendre una altra realitat, aquesta menys 

evident. Ell també és un consumidor de cossos ara que ha vist com aquells valors 

subalterns que havia estimat en aquells cossos que antany buscava  en la lenta seducció 

en els camps del Friül i de en les borgate de la perifèria romana han desaparegut per 

deixar pas a una depravada prostitució. Certament costa molt de seguir l’anàlisi aquí. 
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Entrar en els hàbits sexuals de Pasolini no és l’objectiu d’aquest estudi, però es fa 

necessari referir-s’hi per a entendre que el que filma Pasolini a Salò amb tanta convicció 

evoca també la seva condició de persona amb un espectre traumàtic. Aquest espectre, 

aquesta ferida que el marca des de la seva joventut i que el fa pensar-se com a un «home 

de raça inferior», prové  de la desaparició primerenca del seu cercle més íntim de 

figures masculines que haguessin pogut limitar l’exposició narcisista de la seva psique. 

Figures masculines a les quals, com hem vist, Pasolini donava sobre ell una gran 

autoritat ―el seu germà partisà, alguns dels seus mestres— o que, al contrari, eren 

refusades precisament perquè el seu exercici d’autoritat Pasolini el considerava immoral 

i autoritari ―el seu pare—.  L’abandonament que el poeta sent en aquestes nits de 

recerca és cada cop més intens a mesura que es fa gran. Segueix així l’estela del seu 

admirat Sandro Penna poeta homosexual que va fer de cicerone de Pasolini en el seus 

primers anys a Roma pels suburbis i els carrers d’extraradi buscant aquells joves 

subalterns que intercanvien sexe per diners i certa consideració afectiva. Però aquesta és 

una sentimentalitat que tendeix a esllanguir-se i fer-se hostil i solitària. Al poema 

«versos de testament» trobem una confessió de diari íntim ―recordem que Pasolini 

sovint feia servir la poesia com a diari— que assenyala els límits emocionals cada cop 

més estrets i a la intempèrie on habita el poeta després de la separació sentimental amb 

Ninetto Davoli el 1971: 

La solitud: cal ser molt forts 

per estimar la solitud; cal tenir bones cames 

i una resistència fora del comú; hom no ha d’exposar-se 

a refredats, grip o mal de gola; no ha de témer 

atracadors o assassins; si cal caminar tota la vesprada o, potser, tota la nit, 

cal saber-ho fer sense adonar-se’n; no hi ha on seure; 

especialment a l’hivern, amb el vent que bufa sobre l’herba mullada, 

i amb les roques entre el fem humides i fangoses; 

no hi ha cap consol, sens dubte, 

llevat de tenir per davant tota un dia i una nit 

sense deures ni límits de cap mena. 

El sexe és un pretext. Per molts que siguin els encontres 

―fins i tot a l’hivern, pels carrers abandonats al vent, 

entre l’estesa de fem al costat dels edificis llunyans,  

en són molts— no són més que moments de la solitud; 

com més càlid i  viu és el cos gentil 

que embruta de semen i se’n va, 

més fred i mortal és l’estimat desert que t’envolta (PASOLINI, Plany, 167-9). 

 

Quatre anys abans havia escrit un  altre, molt decisiu: la llarguíssima biografia en vers 

que és a la vegada un contundent judici moral sobre ell mateix el comentari del qual 

travessa aquest treball. A la secció que m’interessa, Pasolini explica que ha pogut sentir 

el que un negre a Chicago ―recordem que el poema l’escriu per a una revista dels 

Estats Units: el terror. Sí, ell ha sentit en la seva vida terror per les denúncies 

successives promogudes pel rebuig que la seva personalitat i els seus llibres inspiraven 

en una burgesia que l’odiava i al qual ell odiava. Una persecució que ha «sofert en els 

vísceres», que li ha suposat una úlcera de la qual ―diu— «certament abans o després 

moriré». Aquesta persecució l’ha convertit en un poeta que escandalitza, però —diu 

Pasolini— 

 
és necessari resistir en l’escàndol 

i en la ràbia, més que mai, 
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(ingenu com una bèstia) a l’escorxador 

(...) 

és necessari dir més alt que mai el menyspreu 

contra la burgesia, cridar contra la seva vulgaritat, 

escopir sobre la seva irrealitat que ha escollit com a realitat, 

no cedir ni en un acte ni en una paraula 

en l’odi total contra ella, la seva policia, 

la seva magistratura, la seva televisió, els seus diaris; 

i aquí 

jo, petit burgès que ho dramatitza tot,  

tan ben educat per una mare de dolça i tímida ànima de  

(...)la moral camperola, 

 vull teixir un elogi 

 de la brutícia, de la misèria, de la droga i del suïcidi: 

jo privilegiat poeta marxista 

que té instruments i armes  ideològiques per combatre, 

i moralisme en abundància per condemnar el pur acte de l’escàndol,  

jo, profundament com cal,  

faig aquest elogi, perquè, la droga, el fàstic, la ràbia, 

el suïcidi 

son, amb la religió, l’única esperança que resta: 

contestació pura i acció 

sobre la qual es mesura l’enorme equivocació del món (PASOLINI, Bestemmia IV, 904). 

 

He parlat al primer capítol de la personalitat traumatitzada de l’autor de La meglio 

gioventù. Hi he comentat com aquest tipus de personalitat recauen cíclicament en 

l’experiència abassegadora i omnipresent del fet o fets que han ocasionat el trauma. He 

matisat que en el cas de Pasolini trobaríem més aviat una tendència a aquesta actitud 

més que no pas una patologia completament desenvolupada. Una de les barreres que el 

permeten el jo del poeta aixoplugar-s’hi al darrera per a, posteriorment,  reconstruir-se i 

evitar d’aquesta manera el precipitar-se en la circularitat patològica del trauma ―la 

constat reexperimentació del viscut traumàtic: la mort de Guido en comptes de la seva, 

la seva sexualitat sentida com a monstruosa i per la qual esdevé expulsat del Friül, del 

Partit comunista i perseguit per obscenitat, etc.— la troba en l’ensenyament. Pasolini va 

voler ser un pedagog com els estereotips presenten els preceptors grecs: un mestre de 

coneixement i d’ètica, però també de sexualitat. D’aquesta manera, l’autor de 

Gennariello es pot desplaçar entre la seducció i la corrupció. Aquesta és una experiència 

que  Pasolini posa en el film. I és la inversa a la que venim comentat. No la de la 

víctima sinó la del botxí. La de qui ha practicat moltes nits la sexualitat corsària, l’ús 

dels cossos joves, cossos subalterns que en la possible cerca d’un altre Ninetto són 

consumits pel desig del poeta. 

 

Hem comentat el narcisisme de Pasolini sobre el qual se sustenta, com espero 

demostrar,  la figura del monstre que desenvolupa a Orgia i que aplica a Salò. La 

monstruositat prové de connectar amor, sexualitat i mort. A Salò aquesta tríada apareix 

segons Andrea Maggi com la destrucció de la figura de la mare. Per poder perfilar 

millor aquest tema de la monstruositat hem d’anar més a poc a poc.   

Per a poder discutir la lectura de Maggi i comentar algunes obres de Pasolini que 

abalisen aquest procés cap a la destrucció de la mare  necessito de nou demanar 

paciència al lector i pregar-li que m’acompanyi a una breu disquisició psicoanalítica. 

Recordem que el narcisisme és l’estadi ―o per alguns psicoanalistes fins i tot una 
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dimensió autònoma de la psique— caracteritzada per una relació autoeròtica deguda a 

l’absència d’un objecte sobre el qual descarregar la pulsió sexual. Aquets «amor d’un 

mateix» es presenta sota la forma d’una necessitat compulsiva de ser estimat. S’origina 

en una fase primerenca de la psique del bebè pel qual l’amor d’un mateix s’expressa 

mitjançat l’amor d’un doble amb qui el subjecte es confon (per exemple la mare). 

Aquesta imatge actua com a refugi cada cop que el subjecte afectat de la fixació 

narcisista ―és a dir, segons Freud que no ha superat l’estadi aobjectual en l’evolució de 

l’erotisme—, de manera que el subjecte hi torna cada cop que té una decepció amb les 

relacions amb els altres. Freud distingeix entre un «narcisisme primari» i un «narcisisme 

secundari». La interpretació de què vol dir Freud per «narcisisme primari» és encara 

objecte de discussió entre els psicoanalistes. La descripció d’aquest narcisisme que fa 

Freud  el defineix com «un estadi precoç en què el nen inverteix tota la seva libido en ell 

mateix». Si es tracta d’una fase o d’un element fundador del psiquisme és el que es 

discuteix, discussió que finalitzaré aquí perquè pel que m’interessa argumentar  no té 

més transcendència. En canvi, el «narcisisme secundari» ens ofereix alguna perspectiva 

sobre la qual explorar aquesta «monstruositat» que Pasolini projecta sobre personatges  

de les seves obrers. Podríem substituir fàcilment monstruositat per perversitat i estaríem 

dins de l’exegesi que van fer Barthes, Klossowski, Blanchot  de l’obra de Sade. Tornem 

al narcisisme «secundari». És aquell que obeeix a un interiorització d’una relació, 

especialment la de la mare. Aquest narcisisme secundari permet l’aparició de dues 

formes d’amor: l’amor narcisista (cap a un mateix) i l’amor libidinal ―això és, l’amor 

transitiu, que es focalitza cap a un objecte extern—. Aquest narcisisme en paraules d’un 

psicoanalista «representaria l’amor de la mare incorporat pel nen qui, una vegada 

separat d’ell i sortir de la simbiosi, conscient de la seva independència i de la seva 

alteritat, “s’estimarà tal com la seva mare l’ha estimat”, això és que ell només es podrà 

estimar (“narcisisticament”) tal com l’han estimat (“libidinalment”)». (D.A., narcisisme, 

passim) En el cas del nostre autor la relació amb la seva mare compleix els requisits per 

entrar dins de la categoria d’un bloqueig narcisista de la sexualitat. En aquesta situació, 

el narcisisme s’associa a la pulsió de mort, és a dir al desenvolupament de conductes 

autodestructives o que posen en perill el subjecte. Ja hem comentat al primer capítol que  

Giuseppe Zigaina considerava que l’obra del seu amic apuntava a la direcció del seu 

suïcidi, interpretant el seu assassinat com una cerca de la pròpia mort que en un moment 

o un altre arribaria al seu objectiu.  

 

La descripció analítica d’aquesta mare interioritzada sens dubte respon a la relació que 

Pasolini mantenia amb la seva fins a fer-la intervenir sovint com a tu poètic en la seva 

poesia o convertir-la en Maria, la mare de Déu a Il vangelo. Una de les figures que pren 

aquesta mare interioritzada de la qual el subjecte no s’acaba de separar mai és la d’una 

mare sobreestimuladora en la infància del bebè. El gran psicoanalista Didier Anzieu ha  

sinteritzat anys de recerca seva i d’altres psicoanalistes sobre el tema del psiquisme i 

l’obra d’art. Analitzant perfils psicoanalítics similars al de Pasolini, Anzieu conclou que  

aquestes personalitats desenvolupen un hipertrofisme del que ell anomena el mental 

(traduint així l’anglès mind, traducció que seguiré). Aquestes personalitats, 

desenvolupen una estructura mental que reemplaça  des de la infantesa la mare 

interioritzada.  Aquestes personalitats desemboquen segons Anzieu en artistes que són 

víctimes «d’un doble desbordament de pensaments i fantasmes» i que esdevenen sovint 

artistes polifacètics que duen a terme una activitat intensa en camps tan diferents com 

pot ser el de la filosofia o el del teatre. Anzieu està pensant en Jean-Paul Sarte, però la 

reflexió es pot aplicar sense massa matisos al poeta de «súplica a la meva mare». El 

mental seria aquí doncs una superfície protectora del jo ―una «pell» segons la 
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terminologia analítica d’Anzieu, creador del concepte de moi-peau— que serviria de 

refugi al subjecte davant de l’angoixa de veure’s separat d’aquesta mare interioritzada 

en l’organització del narcisisme que comento (ANZIEU, Corps, 76). 

 

Al poema ja citat de «Súplica a la meva mare», Pasolini escriu: 

 
és difícil dir amb paraules de fill 

allò a qui en el cor ben poc m’assemblo. 

 

Només tu en el món saps del meu cor 

el que sempre ha estat, abans de qualsevol amor. 

 

Per això haig de dir-te el que és horrible conèixer: 

és  dins de la teva gràcia on neix la meva angoixa. 

 

Ets insubstituïble. Per això està condemnada 

a la solitud la vida que m’has donat. 

 

I no vull estar sol. Tinc una infinita fam  

d’amor, de l’amor del cos sense ànima. 

 

Perquè l’ànima és en tu, ets tu, però tu 

ets la meva mare i el teu amor és la meva esclavitud: 

 

he passat la infantesa esclau d’aquest sentiment 

alt, irremeiable, d’un compromís immens. 

 

Era l’única manera de sentir la vida, 

l’única tinta, l’única forma: ara s’ha acabat. 

 

Sobrevivim: i és la confusió 

d’una vida renascuda fora de la raó. 

 

T’ho suplico, ah, t’ho suplico: no vulguis morir. 

Sóc aquí, sol, amb tu, en un futur abril (PASOLINI, Bestemmia II, 640). 

 

Si reprenc aquest poema que ja he comentat en un altre capítol però amb altres fins, és 

perquè em sembla que exemplifica la descripció narcisística del subjecte amb aquest 

doble que en aquest cas és la mare. La relació entre el jo poètic i aquest tu és 

prelingüísitica («només tu saps... abans de qualsevol amor») i perquè tots dos puguin 

sobreviure cal situar-se «fora de la raó». estem observant, em sembla, l’organització del 

narcisisme a Pasolini. La relació esdevé una pell gruixuda que clausura («esclavitza») 

l’individu. Anzieu parla en el llibre citat de com les personalitats que han experimentat 

una relació com aquesta que descriu Pasolini també poden desenvolupar un sentiment 

de confinament absolut. Aquest amor no permet la transitivitat. El poeta buscarà satisfer 

la seva «infinita fam d’amor» en cossos sense ànima, perquè l’objecte final de l’amor, la 

fusió psíquica amb l’altre és impossible atès que aquest altre és la mare esclavitzadora, i 

l’ànima que busca el poeta està en la mare, ets tu ―crida patèticament— i no pot 

estimar l’ànima estimada a través del cos de la seva mare. L’incest mai no ha estat tan a 

prop de ser formulat pel poeta com en aquest poema. Condemnat entre un amor 

irrealitzable i la solitud, el jo poètic només pot estimar-se de manera frustrant a ell 

mateix. 
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El tema de la mare també hi és present a Salò. Armando Maggi l’ha analitzat amb 

precisió en comparar l’adaptació de Pasolini amb l’obra original de Sade. Hi descobreix 

que el primer ha fusionat dos personatges femenins principals de Les 120 journées... en 

un de sol, Renata. A l’obra de l’autor de Justine hi apareix Constance, la filla 

embarassada d’un dels llibertins i Sophie, la jove víctima que ha vist com la seva mare 

era assassinada intentant defensar-la del rapte per part dels sequaços dels quatre 

llibertins. Com he dit, Pasolini segons Maggi fusiona aquests dos personatges en un de 

sol que, segons aquesta interpretació, representarà simbòlicament al llarg del film el 

concepte de maternitat, desdoblant-se en la mare que espera, i la  filla a la que li han 

matat la mare. Per Maggi, «l’espai tancat de Salò és on se sent i es plany l’absència de 

la mare interpretant-la com l’absència d’humanitat» (MAGGI, 256-7). 

Podríem dir que el film ―argumenta Maggi— és el funeral per la mare... Vull dir que la foscor i 

la buidor de Salò obeeixen al fet de ser la pel·lícula un servei religiós en honor de la mare, amb 

totes les implicacions mítiques i polítiques d’aquest fet (Íbid., 269).   

  

La destrucció de la mare impedeix la reproducció ―un dels enemics contra els quals 

més acarnissadament s’afanyen els llibertins de Sade—, i per extensió tota la vida 

posterior al moment present. Com hem vist abans, es tracta de l’acte suprem i a la 

vegada inútil de controlar la sexualitat femenina. Suprem perquè anihila una de les 

conseqüències d’aquesta sexualitat, però inútil perquè, per evitar «perdre el control» 

d’aquesta sexualitat que suposa la reproducció, els llibertins han de matar finalment la 

dona. Aquesta, ens diu un altre psicoanalista, Klaus Theweleit, és la lògica del feixisme: 

La monumentalització del feixisme podria ser vist com un mecanisme segur contra la 

desconcertant multiplicació de la vida. Quanta més absència de vida. regimentació, i realitat 

monumental sembla haver-hi, més segurs es troben aquests homes (THEWELEIT, Male, 218). 

 

A aquesta conclusió arriba també la pel·lícula de Pasolini: els espais estan filmats de 

manera monumental, amb habitacions gairebé buides on uns pocs mobles realcen el fred 

hieratisme d’una arquitectura imposant que commemora precisament l’absència de vida 

i que acull la destrucció dels darrers vestigis d’aquesta. El castell és un camp 

d’extermini perquè la consumpció brutal dels cossos de les víctimes representa, respecte 

el passat, les fàbriques de la mort nazis, i una al·legoria respecte el futur ―és a dir el 

nostre present— en què el consumisme sacrifica a escala industrial la diversitat, la 

individualitat, i la diferència.  

Per baixar encara més un esglaó en el comentari i apropar-nos a l’antropologia que 

estableix l’autor de La rabbia necessito la companyia d’un dels psicoanalistes més 

interessants a l’hora d’examinar la constitució psíquica dels feixismes. Em refereixo a 

l’obra de Klaus Theweleit
16

. En aquest pròleg, Theweleit adverteix que la recerca 

psicoanalítica efectuada per ell sobre els freikorps s’apropava molt a la representació 

que en el mateix temps feia Pasolini dels feixistes a Salò. La lectura de l’obra seminal 

de Theweleit, Männerphantasien permet revelar el gruix del treball antropològic de 

Pasolini al seu film. La qüestió teòrica que aporta l’obra de Theweleit la resumeix 

Jonathan Littell en el postscriptum de El sec i l’humit de la següent manera: 

                                                 
16

 Estic en deute amb el llibre de JONATHAN LITTELL,  El sec i l’humit, Barcelona, Quaderns Crema, 2011.  

amb postfaci de Theweleit, sense la lectura del qual mai no hagués pogut trobar aquesta connexió. La 

redacció de la monumental tesi de Theweleit sobre la producció novel·lística i autobiogràfica delsa dels 

membres dels freikorps coincideix en el temps, com ell mateix explica al postfaci del llibre de Littell, amb 

la filmació i estrena de Salò. 



 

223 

 

 

[Theweleit a] les Männerphantasien [sembla] suggerir que l’estructura mental del «feixista», un 

cop fixada en la seva primera joventut, ja no evoluciona [però avui] tendiria a veure-ho com un 

continu, un noment d’una evolució: ¿el «feixista» podria, doncs, «guarir-se»? ¿O bé, mitjançant 

el combat i l’assassinat, completar les defenses del seu cos, del seu Jo exterioritzat, per assolir 

un punt d’equilibri, o d’estasi en el qual el seu feixisme realment no tingués a veure sinó amb 

l’àmbit de l’opinió política? I, al contrari, ¿un home «normal» podria convertir-se en un 

«feixista»? És un problema teòric greu: si el «mascle-soldat/feixista» és un home [que] resta 

bloquejat en un estadi anterior a la formació del jo autònom, tal com afirma Theweleit, ¿de 

quina manera un home que hagi completat un desenvolupament psíquic ordinari, neuròtic o no, 

però en tot cas relacionat amb l’Èdip, podria sota la pressió de les circumstàncies (cridat a files 

als divuit anys per a enviar-lo al front, per exemple) convertir-se en un «feixista»? (LITTELL, 

135) 
 

La síntesi proposada per Littell
17

de les implicacions teòriques de l’obra de Theweleit 

apunten al nucli semàntic de Salò. D’on surten aquests assassins feixistes que utilitzen 

la sexualitat, la deglució, la violència però també la paraula com a expressió del poder 

absolut? Com s’han «fabricat» aquestes personalitats perverses? La descripció que en fa 

Pasolini ―que supera a la realitzada per Sade perquè el primer afegeix a la 

caracterització sadiana tot el llenguatge corporal que Pasolini considerava una semiòtica 

cultural essencial—, ¿s’aconsegueix observant sociològicament els processos de canvi 

cultural a la Itàlia dels anys 50 als 70, o bé a partir d’una introspecció psicoanalítica en 

què l’autoanàlisi és l’anàlisi del fill d’un soldat del que podria ser l’equivalent italià 

d’un freikorps? ¿O les dues coses combinades? La lectura de  Theweleit ens pot ajudar a 

resoldre aquestes qüestions.  

Aquest examina al seu llibre la producció literària de centenars de voluntaris dels 

freikorps. Com se sap aquests freikorps eren soldats i oficials retornats del front a 

Alemanya i Àustria el 1918 que es van enrolar en les forces paramilitars que es van 

enfrontar a la revolució espartaquista i en general a les aixecaments obreres d’arreu 

d’Alemany  en els anys 20. Theweleit assumeix la hipòtesi que aquest freikorps ―entre 

els quals es troben la majoria dels militants de primera hora dels grupuscles prenazis— 

expressen en les seves memòries i en les seves novel·les ambientades en els anys de 

lluita contra el comunisme un relat proper a la pràctica clínica de la psicoanàlisi.  A 

través de l’escriptura, aquests individus realitzen, sense cura, una descripció de la seva 

simptomatologia psíquica. 

 

Allò que ell mateix resumeix com l’objectiu del seu llibre és descriure el feixisme i en 

concret el nazisme a patir de «de la relació home-dona en la història europea com una 

manera violenta d’establir la realitat». El feixisme era menys una ideologia o una 

sociologia històrica que «la traducció d’estats corporals devastadors dels seus 

protagonistes. L’Estat feixista com una realitat produïda pel cos de qui jo anomeno 

l’home soldat» (THEWELEIT, Postfaci, 117).  

 

                                                 
17

Al llibre citat de Jonathan Littell aquest desvela que per a la caracterització del protagonista de la seva 

novel·la Les Bienveillantes, Paris, Gallimard, 2006 ―la traducció catalana a Quaderns Crema amb el títol 

Les Benignes el 2007— s’havia inspirat en el nazi belga Léon Degrelle. Si cito la novel·la de Littell és 

perquè em sembla interessant el seu enfocament destinat a convertir el seu protagonista, Maximilian Aue, 

en un model ―negatiu— d’europeu, la qual cosa converteix el llibre, com fa Pasolini amb Salò tal com jo 

la intepreto, en una epopeia no pas de les víctimes sinó dels botxins. Littell planteja Les Benignes com un 

alarmant conte moral que ens concerneix encara avui en dia.  
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He dit abans que un element amb valor afegit de la pel·lícula de Pasolini sobre el text de 

Sade és el detallista treball sobre els cossos, els seus moviments, els rostres i la mímica 

que fa l’autor de «Súplica a la meva mare». És sabut que Pasolini treballava 

extraordinàriament aquests temes en les seves pel·lícules. També aquí. Sorprèn al film 

que els llibertins  manifestin una corporalitat desinhibida, que contrasta per exemple 

amb la rigidesa i ritualització dels moviments de les narradores de les diferents històries 

dels gironi. Des d’aquesta perspectiva del cos, Salò presenta un triple règim de 

corporalitats. Hi ha els cossos dels llibertins, que són un cossos absolutament 

interioritzats com a expressió del poder. Són cossos que se senten bé amb ells mateixos. 

Cossos dominadors, que es desplacen per l’espai i el temps amb la seguretat que dóna 

saber que amb la seva acció modifiquen l’espai ―la distribució dels altres cossos en les 

diferents sales de la casa— i el temps ―que s’alenteix al ritme del seu desig sexual o de 

la pràctica del poder.  

 

Hi ha els cossos dels sequaços, esperpèntics, pantomimes inconscients del cossos dels 

amos, actuant per agradar-los ―entre els sequaços cal comptar per suposat les 

narradores—. Hi ha els cossos de les víctimes, geperuts, desconjuntats, sotmesos tot 

sovint a posicions humiliants i animalitzades: cossos alienats. Un cas interessant de 

comentar és en aquest sentit el de la pianista que amenitza amb els seus aires musicals 

les narracions plúmbies de les madames. Per rol, aquesta pianista es troba allistada en el 

grup dels sequaços, però des del primer moment trobem que aquest rol li és imposat, 

que en el fons és una víctima tot i que amb un estatus millor, estatus que li permetrà 

suïcidar-se. Ho distingim precisament en el seu cos encarcarat, rígid, un cos que, com el 

de les víctimes, no li pertany. S’ha comentat abastament que aquesta semiòtica dels 

cossos reforça la idea general del film de la conversió dels éssers humans en mercaderia 

pel Neocapitalisme. Però a la vegada, si interpretem aquesta semiòtica corporal a la 

llum de l’obra de Theweleit, podem aprofundir més en la disposició conceptual del 

feixisme contemporani que fa Pasolini. Theweleit considera que l’essencial del terror 

feixista 

 
és que la cuirassa dels cossos, en la seva motricitat muscular, es dreça no sols contra una 

amenaça exterior, contra la «bullícia» de la realitat, la feminitat voraç o el proletariat fangós que 

inverteix l’ordre del món, sinó també contra el propi interior, contra la barreja de sang i merda 

de la qual el soldat mascle, amenaçat de fragmentació, tem veure omplertes les seves entranyes. 

La «marea roja» ve tant de l’interior com de l’exterior, fins i tot és més forta a l’interior. És 

també contra ella que s’ha alçar l’heroïcitat feixista. (Les cursives són meves) (Íbid., 122) 

  

Pot semblar que aquesta caracterització del cos feixista no s’adiu amb el que acabo de 

comentar del domini de la seva corporalitat que tenen els protagonistes de Salò. És cert, 

perquè el que descriu Theweleit és el cos feixista que està preparat pel combat, que 

s’expressa encara en una angoixa que neix de la possibilitat de ser destruït per l’enemic 

o per l’absència d’autocontrol d’un desig que el feminitza i l’afebleix. El feminitza 

perquè és pura necessitat i no expressió, l’afebleix perquè el sotmet al seu règim de 

manifestació. Però Salò no descriu el cos feixista preparat pel combat. Només en una 

escena veiem el cos llibertí preparat pel combat: quan assassinen al «traïdor» Enzio. En 

canvi sí que veiem aquests cossos amenaçats de «no ser» en algun moment en el cas 

dels sequaços. Però el que generalment veiem respecte els llibertins en la pel·lícula és el 

cos lúbric, afirmatiu, gaudidor, el cos que celebra la victòria, que se sap guanyador i 

inexpugnable, el cos que refugiat a la fortalesa pot desenvolupar-se pel temps i l’espai  

lliurament perquè no té enemics. La privacitat de la casa li és necessària perquè allà pot 

deixar la cuirassa i continuar la seva feina de destrucció de manera més “relaxada”, com 
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si fos un hobby. És, en definitiva,  un cos festiu. Els llibertins se senten, com diu més 

endavant Theweleit, «part  activa d’una potència superior» o, potser millor, se saben tot 

simplement «la potència superior» que permet  magnànimament que els sequaços se li 

apropin. 

 

Ara bé, seguim amb Theweleit quan aquest recorda que aquests cossos són cossos 

devastats que projecten la seva devastació sobre els altres cossos. L’ «home nou» 

feixista ― en el nostre cas l’epifania de l’home feixista sense enemics segueixo la 

interpretació que he fet a l’apartat anterior—  aquest home té aquesta sensació de ser 

«nou» «condicionada per la transforació del conjunt de la sexualitat, que passa del 

principi del plaer al principi del dolor i de la violència». Tot això ho trobem a Salò 

ordenat d’una manera que va més enllà de la fenomenologia del cos feixista per a 

procedir en l’exploració primerenca de com es reorganitza la sexualitat en el ordre 

neoliberal que tot just s’estava prefigurant en els anys setanta del segle passat. Pasolini 

avança el 1975 el que  esdevindrà un dels elements centrals de crítica al 

tardocapitalisme des dels moviments queer i feministes: la lluita contra la reificació del 

cos i al seva «normalització» per part de les institucions d’aquest capitalisme.  

 

Theweleit també s’apropa a la pel·lícula de Pasolini. Hi cerca elements que l’ajudin a 

explicar el psiquisme dels nazis i en concret de l’obsessió dels nazis per l’extermini. 

Theweleit va veure Salò un cop la seva gran obra ja està publicada, però hi troba 

elements que li permeten anar més enllà de les explicacions que  el freudisme clàssic 

podria oferir a comportaments que Freud no hauria pogut imaginar. En concret diu 

Theleweit 

 
En la seva darrera pel·lícula traça una línia que neix en la Sodoma bíblica, travessa l’antigor i 

arriba als torturadors de l’ Infern de Dant, continua amb les sevícies dels llibertins sàdics, passa 

per les SS per arribar al colonialisme-soldatisme italià dels anys setanta del segle XX. Pasolini 

veu en totes aquestes etapes configuracions del «mateix»: el feixista universal de riure 

sarcàstic, amb la mà a la bragueta, masturbant-se mentre davant dels seus ulls les víctimes es 

recargolen de dolor, són executades, cremades, esquarterades. És una cultura de l’extermini que 

s’ha instal·lat en les nostres societats des del començament de la nostra «civilització»; sempre 

ha estat present en algun lloc. Nosaltres morim, ell se la remena tot fent un discurs saturat de 

cultura. (Els subratllats són de l’autor) (Íbid. 125). 

 

Jo no  veig al film la línia temporal tan profunda que hi veu Theweleit. En canvi em 

sembla precisa la noció de la «cultura de l’extermini» que hi proposa com a constituent 

de la nostra «civilització». D’aquesta manera, Theweleit col·loca Pasolini dins d’una 

tradició de pensament crític que interroga les arrels culturals de la violència. Una 

tradició complexa, que nia al seu centre no poques contradiccions i que presenta un 

ventall que abraça des de pensadors que públicament militen en l’extrema esquerra però 

les categories analítiques dels quals representen un desmantellament del pensament 

il·lustrat sobre el que suposadament recolza aquesta esquerra fins a pensadors 

conservadors que mitjançant la seva relectura del caràcter antropològic del sagrat 

basteixen una  crítica cultural radical a l’ordre simbòlic del capitalisme. Amb totes les 

variacions que autors tan diferents ofereixen tots comparteixen la idea que la 

biologització ―psíquica o física— del poder converteix els éssers en cossos i en 

realitzar aquesta operació cossificadora permet el seu tractament industrial, mecànic, 

deshumanitzat, empenyent els cossos dins de la cadena de l’ordre neoliberal cap  a la 

seva consumpció fins reduir-los a detritus.  Es tracta de la fase final d’una trajectòria 
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europea, que una historiador ha caracteritzat com «una passió genocida». Una «passió» 

que s’arrela en l’edifici cultural construït per les cultures europees (BENSOUSSAN, 12-

13).  

Salò efectivament està «saturat de cultura»: l’arquitectura de la casa, la pintura que la 

decora, la música que s’hi sent, els mobles que la poblen, els discursos dels llibertins, 

tot diu la mentida  de la «il·lusió segons la qual la “cultura” ens protegiria del crim, que 

constituiria un dic eficaç contra la temptació de matar» (THEWELEIT, Postfaci, 133). Ben 

al contrari, allò que fa encara més monstruós el que es mostra al film és precisament que 

la cultura escenografia el crim, n’intensifica el plaer pervers de practicar-lo i s’ofereix 

per a la seva espectacularització. Com intentaré demostrar al final del meu comentari a  

la darrera pel·lícula de l’autor de Il Decamerone, l’orgia de violència que el  clou és una 

estricta desconstrucció de l’ordre iconològic  ―i teològic— de l’humanisme d’arrel 

renaixentista, una absoluta abjuració per part de Pasolini de les seves arrels culturals, 

filosòfiques i antropològiques; o  també podria ser exactament el contrari: un crit de 

pànic davant la seva destrucció. 

La pel·lícula continua deparant continguts interessants quan la passem a través de 

l’observació de les teories de Theweleit. Aquest en el seu examen de la literatura escrita 

pels freikorps alemanys descobreix el que Pasolini atribueix als seus llibertins seguint 

aquí Sade. El seu plaer, el seu èxtasi només es pot assolir refusant l’abraçada i 

contemplant l’impacte de les bales sobre els cossos i els cranis de les víctimes.  En 

filmar aquesta monstruositat, el nostre autor poua molt al fons de les deus obscures on 

neix la violència. Aquí el director tracta el plaer pervers del sadisme  com la darrera fase 

del desplegament incontrolat del desig que caracteritza la cultura occidental des de 

començaments de segle XX. No es tracta d’una sexualitat que ha estat construïda a base 

de l’adquisició de la pròpia llibertat de sexualitzar-se, de construir el propi gènere i 

elaborar el rol individual dins d’aquest gènere. La sexualitat de Salò és una sinècdoque 

de  la sexualitat tardocapitalista. I la sexualitat és a la seva vegada una sinècdoque de la 

mutació antropològica que el tardocapitalisme ha operat sobre la societat sotmetent-la a 

un poder absolut i tou a la vegada. Un Poder el rostre del qual Pasolini no veia encara en 

un article de 1974, “El veritable feixisme i per tant el veritable antifeixisme”, quan 

intentava fer el «retrat robot d’aquest rostre encara blanc del nou Poder», que es 

caracteritza per presentar una 

tolerància i una ideologia hedonista autosuficient, però també uns trets ferotges i 

substancialment repressius. És una tolerància falsa, perquè en realitat cap home ha tingut mai 

que ser tan normal i conformista com el consumidor; i quant a l’hedonisme, amaga evidentment 

una decisió d’ordenar-lo tot amb una crueltat que la història no ha conegut mai (...) Aquest nou 

Poder ... és una forma «total» de feixisme. 

 

Aquest feixisme que s’instal·la en la dècada dels setanta a Itàlia persegueix «la 

reorganització i l’homologació  totalitària del món». No es tracta del vell feixisme, per 

això el feixisme de Salò esdevé en aquest moment de l’anàlisi una categoria antiga que 

es desproveeix del seu contingut descriptor per passar a anomenar una cosa nova sota el 

vell nom. Efectivament,  

Sota el feixisme [mussolinià], Itàlia havia romàs intacta , amb la seva misèria i al seva cultura 

«popular». El feixisme havia implicat i corromput centenars de milers d’italians, i als altres 40 

milions ―petita i ínfima burgesia i poble— no els havia tocat, perquè la repressió feixista 

encara era una repressió de tipus arcaic, que imposava gestos i fets, demanava submissions, però 

només era capaç de transformar superficialment els vells models humans (...) Sota el feixisme, 
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quan el poble, encara que obeís mecànicament certes imposicions «armades», en realitat es 

mantenia completament (físicament i existencialment) aliè a la cultura del poder, reafirmava la 

seva dignitat, ni que fos d’una manera inconscient. De totes maneres, avui ja no seria possible el 

feixisme ...., però en la mesura que el poder immobilitza i es vincula a les masses amb la 

ideologia hedonista, sembrant a il·lusió que aquesta és realitzable (i, almenys en el cas dels béns 

superflus, ha pogut en part fer-la realitat), ja no necessita ni d’esglésies ni de feixismes. Han 

aconseguit que siguin arcaics, i amb ells l’antifeixisme. La major part dels antifeixistes estan 

implicats amb el nou poder que, en homologar-lo tot i a tots, sí és feixista, en el sentit que 

imposa implacablement els  seus models (PASOLINI, Escritos, 57-63). 

 

La destrucció de la singularitat, de la microhistòria, del particular s’aconsegueix en el 

castell dels llibertins amb una planificació exacta. És el procés que segueixen els 

prenazis que estudia Theweleit que «neguen el petit, el que és a l’abast de la 

mà...Movent-se cap afora, cap els grans horitzons... intenten evitar el privat, l’íntim, 

l’individual, o potser més precisament el singular». Si abans hem comentat l’escena de 

la delació en cadena dels amors furtius a la fortalesa de Salò en clau d’anihilació de la 

Resistència, Theweleit ens permet de llegir-la també com el mecanisme per a imposar 

aquesta «homologació totalitària del món» (THEWELEIT, Male, passim), una 

homologació que exigeix que tot i tothom estigui exposat a la llum panòptica del Poder, 

que tota intimitat sigui arrasada en la foguera de les vanitats exposades en públic sota 

qualsevol plataforma que ho permeti, la televisió en temps de Pasolini les xarxes socials 

avui en dia. 

La poesia de Pasolini especialment està plena de referències a la seva batalla amb el seu 

pare. La construcció de la seva identitat s’articula sobre dos eixos: la seva 

homosexualitat i el seu refús de la llei paterna entesa com a llei patriarcal que ofega la 

individualitat del fill i la seva sexualitat. Però com hem vist abans cap als anys 60, en 

plena eclosió de la revolta estudiantil, Pasolini comprova amb cert horror com el món 

d’aquests joves rebels és un món de  fills, d’individus que malgrat la rebel·lió contra els 

seus pares en realitat no s’han sostret a l’imperatiu del patriarcat, entès com a ordre 

polític general i no com a règim de control dels cossos i dels esperits centrat en l’àmbit 

familiar. Pasolini retreu a aquests joves que es revolten contra els seus pares que ho 

facin des del seu aburgesament, que l’única reivindicació profunda de la seva rebel·lió 

sigui la de l’alliberament sexual, que la seva ideologia sigui l’hedonisme, que el seu 

horitzó sigui la irresponsabilitat cap el món i cap a la tradició.  El poeta recorda 

amargament que, al capdavall, els pares ―món  al qual cronològicament pertany, tot i 

que políticament no—  han hagut de lluitar per la seva dignitat, i en alguns casos ―com 

el dels militants del PCI— ho han fet amb cert risc personal. El que aquestes noves 

generacions rebels qüestionen ―com comprova horroritzat el poeta—l’ètica de la 

Resistència. Aquest món de fills, en la seva ignorància del que va ser el veritable 

compromís antifeixista, fàcilment pot caure en la temptació d’assumir sense saber-ho les 

noves formes del feixisme que estem comentant. Com glossa Schwartz, Pasolini retreu 

amargament als joves rebels italians el menyspreu pel que va significar la Resistència: 

Els estudiants ―escriu el biògraf del poeta resumint les tesis d’una sèrie d’articles descrits a la 

segona meitat dels seixanta del segle passat— haurien d’haver vist la Resistència no com la fi 

del Ressorgiment, sinó com un moviment on havien participat obrers i camperols; aquell sí, tal 

vegada “parcialment i confusament”, havia estat una cosa revolucionària. Les noves ideologies 

haurien d’haver-se vist elles mateixes a l’interior d’aquesta tradició, i no arruïnar-la 

(SCHWARTZ, 758). 
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L’ordre de Salò és patriarcal. Si és vol, és l’epítom del patriarcalisme. Els llibertins són 

els mascles  adults que disposen al voltant seu un conjunt de sequaços joves ―diríem de 

servidors que actuen com a joves parents pobres sotmesos a la dominació del pater 

familiae— que gestionen el ramat de víctimes filials. Les meuques actuen com a mares 

desnaturalitzades que despullen els cossos dels fills i filles perquè siguin posseïts pels 

patriarques en l’orgia incestuosa ja comentada. Tot això de nou  coincideix força en 

l’anàlisi que del feixisme fa Theweleit. Especialment quan ressalta que una de les 

característiques primàries del feixismes  és que «dóna una importància més gran a al 

batalla de sexes que a la lluita de classes» ja que veuen aquesta darrera com un conflicte 

que es pot superar mitjançant la instauració d’una volksgemeinschaft, una comunitat 

cohesionada, ètnicament pura (THEWELEIT, male 169). El desenvolupament d’aquesta 

idea per part de Theweleit il·lumina amb una llum encara més fosca la darrera pel·lícula 

del director d’Uccellacci e uccellini. 

Per als homes de qui estem tractant aquí [els feixistes del freikorps] no hi ha un final com aquest 

[el final “sa” de l’Èdip, que consisteix a cercar com a parella algú que s’assembla a la mare, a la 

germana, etc.]. Volen una altra cosa diferent que l’incest, que al capdavall és una relació que 

implica persones, noms, i famílies. Volen caminar sobre la sang; volen un intoxicant que “causi 

l’esmorteïment dels sentits de la vista i l’oïda”. Volen un contacte amb el sexe oposat ―o 

simplement un accés a la sexualitat en general— que no pugui ser nominat, un contacte en el 

qual es puguin dissoldre violentament en l’altre sexe. Volen penetrar en la seva vida, en el seu 

calor, en la seva sang. Em sembla que són encara més desmesurats, perillosos, i cruels que el 

follador de mares de l’Èdip de Freud; aquests són d’un ordre totalment diferent. I si, malgrat tot,  

tenen un desig per incest, és, al capdavall, amb la terra mateixa (“Mare Terra”). Volen molt més 

penetrar-la a “ella” en un acte similar a un incest violent, per explotar amb i dintre d’ella, que no 

pas desitjar estar en els llits amb les seves mares de carn i sang... El que ens trobem aquí és un 

desig de, i una por a, la fusió i a l’explosió (THEWELEIT, Male, 205).   

 

La darrera part de Les cent vint journées de Sodome de Sade és un recompte estadístic 

de víctimes i suplicis que sembla que puguin multiplicar-se fins a l’infinit. Al seu torn 

Pasolini en realitat no acaba la pel·lícula sinó que la deixa córrer en un final que no 

conclou el temps de la tortura. Tots dos autors marquen en vermell el fet que la 

destrucció al capdavall és un afer de tècnica i de números: la creació d’una mecànica 

que permeti la repetició de la massacres quan convingui, que com he comentat a 

l’apartat anterior representa una estratègia per mantenir la sostenibilitat del ramat de 

víctimes. El plaer que hi pugui haver el trobem en la repetició d’una variació, en un 

treball que evoluciona, sí, però en espirals  on es reprodueixen, ampliades, i amb 

variacions els mateixos gestos: mutilació, mortificacions, cremació, fuetejades, i 

finalment la mort. Sade revela invertint-lo el caràcter monstruós de la vida que 

multiplica les seves formes selvàtiques sense cap lògica diferent que la de la 

reproducció i les seves contingències mitjançant l’aplicació d’una sèrie de prohibicions 

dins de la vida del castell on es produeix la massacre que multiplica les possibilitats 

―aleatòries— de ser-ne castigat, això és «supliciat» o mort. 

Pasolini s’apropa a la radiografia del cos feixista que proposa Theweleit  reforçant amb 

un silenci escruixidor el temps de la tortura. Precisament aquest silenci explota en la 

nostra consciència exposant davant nostre el tacte rugós i desagradable d’aquesta 

penetració «a la mare terra». Sorprèn que les tortures no es facin sobre cossos disposats 

en vertical, o penjats d’una cadena. Almenys un parell de les víctimes estan lligats  

bocaterrosa a quatre pals clavats al terra. Aquesta és la disposició del martiri que patiran 

els caníbals de Porcile, que moriran “perreados”. En  el silenci en què es desenvolupen  

algunes de les tortures recuperem una sensació cinematogràfica com és la de persona a 
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qui una explosió ha deixat sord. Els atemptats d’Estat, l’explosió de les bombes de  Milà 

o Bolonya, han ensordit la societat italiana, que assisteix , «traumatitzada» al 

desenvolupament del «cop d’estat», de la revelació del nou feixisme.  

L’autor del Poema en forma de Rosa posa en el primer pla del debat polític i estètic una 

idea que paral·lelament desenvolupa Theweleit: si cal combatre el feixisme, no és 

perquè estigui tornant, la lluita contra d’ell no és ―i aquí Benjamin ressona ben fort— 

perquè s’oposi al triomf del progrés del socialisme, sinó, ben al contrari, perquè el 

feixisme 

com a norma de producció de la realitat està constantment present i [és] possible que  sota 

determinades condicions pugui, sigui i esdevingui una producció nostra... Sota determinades 

condicions, aquesta particular relació de producció produeix realitat feixista; crea estructures 

destructores de vida (Íbid. 221). 

 

Però no només són les «determinades condicions» objectives les que permeten el 

desenvolupament del feixisme en una societat. Theweleit penetra en els processos 

individuals que són activitats quan aquestes «condicions» es produeixen. El feixisme, 

així apareix a la vegada com un una combinació de «relacions  de producció 

capitalistes, [i] una específica relació (patriarcal) home-dona (...) com a productors de 

realitat destructora de vida. Una segona troballa  [que Theweleit ha realitzat és que] les 

categories psicoanalítiques de L’Èdip no semblen capaces de copsar el fenomen 

feixista» (Íbid., 227). Potser és per aquesta dificultat per explicar la psique feixista que 

l’intent de Pier Paolo Pasolini de descodificar sota aquesta categoria la seva relació amb 

el seu pare esdevingué incompleta i contradictòria. Com hem vist a les pàgines 

precedents, Pasolini pensa en el seu pare com en un rival, però després reconeix que era 

ell, aquest pare odiat l’objecte del seu amor. En tot cas, totes aquestes reflexions van 

permetre Pasolini edificar un monument especular a l’ordre patriarcal que sustenta el 

feixisme.  

De fet a la pel·lícula, l’ordre  patriarcal apareix en la seva expressió més descarnada. És 

un puny esquelètic que penetra esqueixant la pell a l’interior de la sexualitat  de les 

víctimes i dels sequaços sense cap pietat per situar a l’interior de la intimitat de la 

relació del subjecte amb el seu propi cos les relacions de poder. Aquesta estratègia 

s’exemplifica en el dos règims de nuesa que diferencia el grup dels llibertins dels de les 

víctimes: els primers exhibeixen una nuesa parcial, abillada amb disfresses que de 

caràcter sadomasoquista, els segons són despullats del tot. fet de la nuesa durant tota la 

pel·lícula del primer grup i eventualment de l’altre. Un cop finalitza el film, amb la sala 

de cinema  tot just acabada d’il·luminar, ens esglaiem pensant que queda poca estona 

perquè els llibertins abandonin la vila i els veiem arribar a la ciutat. Des de L’egea d’or 

de Buñuel sabem ―Pasolini sap— que aquests llibertins sortiran tard o d’hora del 

castell per ampliar el seu crim. La lògica del feixisme és evitar qualsevol forma de 

cessió en herència del Poder. La irrupció en el si d’una societat d’un poder feixista que 

ha assolit el control de la societat és, en paraules de Theweleit l’aparició d’una realitat 

destructora de vida, que no pot sobreviure a ella mateixa, que acabarà ―com Hitler, 

com Mussolini, com el nazisme, com el feixisme mussolinià— consumint-se a ells 

mateixos quan ja no quedi cap altra vida per destruir. Però això no representa el final del 

feixisme, sinó un nou feixisme, que hauria estat fins llavors latent. La novetat de 

l’anàlisi de Pasolini examinat a la llum de Theweleit la trobem en la seva comprensió 

que entre 1944 i 1975 el que hi ha hagut és una «hibernació» del fenomen feixista que 

ressorgeix amb recobrat vigor en 1975.  
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Hem vist abans com Theweleit ens adverteix també que L’Èdip no permet entendre la 

psique feixista. Aquesta observació recorda que la pretesa universalitat del complex 

d’Èdip no és tal, mentre que a la vegada perfila  l’anormalitat de la psique feixista, és a 

dins el seu particularisme que només pot ser entès si es ressegueix la seva historicitat, 

aspecte aquest que fa més temible el feixisme en tant que no es tracta d’una procés 

recurrent dintre d’un sistema, sinó una conseqüència de les condicions que he comentat 

abans actuant sobre l’estructura patriarcal que, aquesta sí, presenta un grau 

d’universalitat molt alt. Pasolini, seguint  Sade, exposa el nucli central d’aquesta 

estructura patriarcal: el control absolut de la sexualitat i de la capacitat de reproducció 

de les dones. En prohibir tota relació sexual dins del castell que no siguin les que forcen 

els mateixos llibertins, aquests estan subratllant la llei número u del patriarcat, a saber: 

que el control de la sexualitat dels altres ―dels que no formen el grup de patriarques— 

és el principi de la dominació, el principi històric en tant que així comença el Poder i el 

seu fonament fins l’actualitat. L’autor d’Accattone en canvi insisteix en una idea també 

present a Sade, però que a la pel·lícula cobra més rellevància. El control de la sexualitat 

també s’exerceix sobre els sequaços joves. el film gira aquí cap a un territori nou; aquest 

control de la sexualitat dels milites s’exerceix en forma festiva, no pas com a donació 

―d’un cos per gaudir-lo— ni com a botí ―«pren el que queda i fes el que vulguis»—. 

A la famosa escena de la pel·lícula en què l’actor Aldo Valletti, «el president», 

sodomitza un sequaç que a la vegada està sodomitzant per ordre dels llibertins una de 

les víctimes hem de llegir no només la pulsió de la sexualitat llibertina sinó el control de 

la sexualitat dels seus subordinats. El mateix passa a l’escena en què dos víctimes a les 

quals se les ha fet casar, una masculina i una altra femenina, són masturbades ella per 

una de les narradores i ell per un lacai. Aquí el que trobem és la conversió de la 

sexualitat en un gest mecànic desproveït de tot sentit libidinal per a poder inscriure’s 

millor dins de les estratègies de dominació dels subjectes. Hi ha ejaculació, fins i tot 

excitació ―«descàrrega» per fer servir l’expressió sadiana— però no plaer. En rigor ha 

de ser així. No pot haver-hi nit de noces, no pot haver-hi reproducció, però, no pot 

haver-hi plaer? La resposta és no, no pot haver-n’hi; perquè en l’ordre del Castell-Presó-

Societat el nou invent és acabar amb la repressió d’ordre religiós de la sexualitat per, al 

contrari, multiplicar les trobades sexuals però seguint les normes, el dictat, dels 

llibertins. El plaer és una recompensa que l’Evolució ha donat als individus per a la 

reproducció de la vida. Com a màquines de destrucció que són els feixistes el que han 

d’instaurar per tot arreu és el dolor: convertit la sexualitat en  una gimnàstica fúnebre 

que esborri en les persones que el pateixen el somriure  de la felicitat, i gravi en les 

cares dels botxins la ganyota lúbrica  del cinisme. Els llibertins no prohibeixen la 

sexualitat, sinó que la converteixen en una arma de destrucció en què l’ha convertida 

estipulen que totes les víctimes i tots els sequaços tinguin diferent trobades sexuals amb 

els llibertins o amb els sequaços mateixos, però cap d’ells podrà triar-los ni gaudir-ne 

per tant.  

Al microcosmos social que és el castell, el Poder no s’ aconsegueix un control efectiu de 

la sexualitat dels subordinat  ja que sabem que una nit es descobreix l’existència de 

transgressions a la prohibició de tenir relacions sexuals no manades explícitament pels 

llibertins. Podria semblar que aquesta transgressió esquerda el totalitarisme del sistema. 

En rigor no és així. En formular la prohibició aquesta està pensada perquè sigui 

trencada, ja que d’aquesta manera s’aconsegueix capturar les víctimes del darrer estadi 

de l’orgia sadiana, que, recordem-ho es divideix en tres «cercles»: l’estupre (el cercle de 

les manies), la residualització (la conversió de les víctimes en residus d’elles mateixes al 

cercle de la merda) i la seva destrucció (al cercle de la sang). Per tant, el sistema 

necessita la violació de la norma per a poder passar a la seva etapa final. Ara bé, si 
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prenem el Castell com un laboratori, o, si es prefereix, podem seguir amb la idea del 

pel·lícula com una al·legoria, resultarà que, en traslladar la reflexió que s’hi expressa a 

l’ordre social de la Itàlia de 1975 la prohibició de les relacions sexuals s’ha transformat 

en un mandat implícit de multiplicar-les de qualsevol manera i sota tots els aspectes 

possibles. Ho hem vist al capítol 3. Per tal de poder capturar així les futures víctimes 

atrapades a la teranyina de l’hedonisme on seran devorades pel moloch del capitalisme 

neoliberal que engreixant-se a base d’atipar-se de consumidors convulsius esclaus d’un 

desig imposat en forma imperativa celebra des de llavors el seu triomf inqüestionable. 

L’alliberament sexual del 68 no representa per a Pasolini un acte de conquesta, sinó una 

nova forma d’esclavatge. La llibertat de poder follar amb qui vulguis i com vulguis 

esdevé, en la lògica del neocapitalisme, la cessió per part del Poder patriarcal d’una de 

les seves prerrogatives ―el control de l’accés a la sexualitat— per a poder en canvi 

reforçar el seu control sobre el conjunt de la societat. Perquè el gran descobriment del 

Poder és que sent impossible ja controlar la sexualitat dels individus la millor forma de 

mantenir la dominació és utilitzar-la per a cosificar-los 

La llibertat de follar indiscriminadament inicia els «cicles» de què parla la pel·lícula. En 

eliminar els tabús sobre la relació entre sexualitat i matrimoni es destrueixen els vincles 

familiars, les relacions de parentiu esclaten en bocins, i converteix els altres en un 

objectiu, en una cosa, en un cos que es «captura» per satisfer una necessitat. Aquesta 

cosificació de l’altre, a la vegada reforça els mecanismes de ritualització mercantil 

d’elements associats a l’antic control de la sexualitat. Per exemple el casament deixa de 

ser un acte transcendent, un ritual de pas, carregat d’un fort simbolisme, i a la vegada 

d’un contingut festiu a la vegada sagrat i pagà, per convertir-se en l’acte de consum en 

què s’ha convertit en els nostres dies: tothom té «dret» a tenir un casament de «príncep i 

de princesa», accedir a una llista de noces de somni i un viatge inoblidable. Quanta més 

promiscuïtat més facilitat per capturar els individus en la xarxa de la comercialització 

dels seus sentiments, convertits ara ―estem el segon cicle— en un residu del que 

tradicionalment havien estat: en simulacres de sentiments, en fredes reproduccions 

kitsch d’antigues emocions. Finalment, la deshumanització, si se’m permet, la 

«desvitalització» d’un element radical de la vida com és la sexualitat, porta a un 

progressiu aïllament del subjecte, convertit en imitador de les modes que ―des del 

viatge de noces a les Maldives, a la uniformització d’estils i cossos mitjançant la difusió 

universal de patrons culturals a través dels mitjans de comunicació— condueixen a la 

destrucció de la individualitat (el cicle de la sang). En el seu anàlisi sobre la psique del 

feixisme dels freikorps, Theweleit ha anomenat a un procés similar com la 

«transformació de la vida en mort, en el desmantellament de la vida» (THEWELEIT, 

Male, 221).  

Però, per què el Poder que descriuen Sade i Pasolini o Theweleit és tan nihilista que 

renuncia a la seva reproducció? Examinem primer si la tesi és correcta. És nihilista 

realment el poder dels llibertins de Salò? Ho és en tant que representa una «estructura 

de destrucció de vida» que elimina les condicions de la seva reproducció, tot i que ho fa 

a molt llarg termini . El «consum» de cossos sense preveure la seva reproducció 

lògicament arribarà a l’exhauriment dels mateixos. Però serà molt tard i els llibertins ja 

no hi seran per a patir-ne les conseqüències. Ens trobem aquí davant la metàfora tantes 

vegades assenyalada en la pel·lícula segons la qual del que parla el film no és d’una 

altra cosa que la representació artística de la lògica del capitalisme, que històricament ha 

anat fabricant processos de destrucció ―en aquest cas ecològica— que temps a venir 

han de fer impossible la seva supervivència sota els mateixos patrons de producció i 
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consum actuals. En d’altres paraules  el capitalisme ha dibuixat el seu horitzó nihilista 

que el condemna a desaparèixer per haver esgotat tots els recursos disponibles. 

Ara bé, en tant que negació de tot horitzó de continuïtat, el nihilisme com a actitud 

«filosòfica» significa l’ absolutització del present, la usurpació per part d’aquest del 

futur el qual és deglutit en l’avui. En posar la raó al servei de la vida, de la seva vida, i 

ser aquesta una expressió que nega l’existència de qualsevol valor que representi una 

limitació a la pròpia satisfacció dels desitjos i a l’afirmació de la seva voluntat, els 

llibertins actuen com a veritables encarnacions del nihilisme (capitalista). Si acceptem 

aquesta premissa aleshores podem afirmar que el Poder a Salò assoleix una gravetat tal, 

un poder d’absorció i destrucció de la vida tan gran, que renuncia a la reproducció 

perquè intenta evitar la pèrdua de control sobre la pròpia obra que suposa el fet de 

deixar-la en herència. En tant que reis absoluts, absolutament enfollits del seu poder, i 

ateus convençuts, la posteritat no els interessa en absolutament res. No és aquesta també 

la deriva històrica del feixisme? Malgrat la retòrica del «Reich dels mils anys», de la 

«nació eterna», o «del retorn d’Espanya» per apropar-nos a casa, una de les 

característiques històriques del feixisme europeu és que s’autodestrueix en una bacanal 

de destrucció i sang —l’excepció espanyola requeriria una comentari que ens allunyaria 

del tema—. No obstant això, Salò ens recorda que l’irracionalisme que ens percudeix 

des de les seves imatges, la bogeria que representa enmig d’una guerra que s’està 

perdent, amb les forces enemigues ben a prop del Castell, aquests llibertins, donant 

l’esquena al món afirmen orgullosos ―com el desertor caníbal de Porcile confessa els 

seus crims— una professió de fe que, parafrasejant unes paraules de Luckács, té com a 

objectiu «la destrucció total i per principi del món» (LUCKÁCS, 612), l’irracionalisme en 

definitiva, és la seva «diabòlica» concepció del món que necessàriament acaba amb la 

seva hecatombe. 

 

 

4.7. Figures del monstre. 
 

Arriba el moment de de demanar-nos qui són exactament  aquest llibertins de la 

pel·lícula i d’on surten. Sabem per l’obra de Sade que tots quatre junts representen les 

diferents manifestacions del poder: polític, judicial, econòmic i eclesiàstic. La pel·lícula 

ens ofereix indirectament una altra dada que no podem passar per alt si recordem que el 

seu director ho va ser també de Il Decamerone. Efectivament, els quatre llibertins i els 

seus sequaços són, com els narradors de les històries del llibre de Boccaccio uns 

refugiats. Aquests de la pesta, els nostres de la derrota del nazifeixisme. D’una falsa 

derrota, com hem vist a l’apartat anterior d’aquest comentari. Al llarg de la pel·lícula 

sentim el soroll dels avions militars que acaben amb els darrers focus de resistència 

militar. La destrucció que es narra al film té a veure també amb la convicció que amara 

els llibertins que cal aprofitar el seu temps ―al film no hi ha gairebé moments “morts”, 

d’impasse— No s’acaba el temps del feixisme, com hem vist, sinó que en concret 

desapareix aquell ordre de la República de Salò que acabarà ressorgint ―quan les 

«condicions objectives» ho permetin— en un nou ordre feixista, més subliminal, com 

correspon al desplegament més profund de les pulsions col·lectives del desig libidinal. 

Els nostres llibertins són, doncs, uns refugiats que celebren per darrera vegada tal cop la 

destrucció de la vida amb l’alegria de saber que aquesta serà la seva millor 

performance. És, per dir-ho amb una imatge la seva darrera actuació abans de 
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submergir-se en el temps de la història tot esperant emergir quan les circumstàncies 

tornin a ser propícies. Una hibernació: hibernats, però impunes i invictes. 

 

L’obra anterior de Pasolini ens permet fer aquesta interpretació. En ella hi trobem la 

reaparició del monstre que ha estat camuflat mentre l’aparent derrota del nazifeixisme 

dificultava la realització de les seves accions obertament. Ho trobem a Porcile l’obra de 

teatre en què s’inspira una de les dues parts de la  pel·lícula homònima. Pasolini hi 

exposa per primera vegada un tema que serà capital en els següent anys: la 

contraposició entre conformisme i terror. El conformisme ―és a dir, la moral petit 

burgesa— prevé del terror que representa viure profundament el propi desig.  Al primer 

episodi, Julià i Ida, els dos joves protagonistes de part de la història, discuteixen sobre el 

seus plans de matrimoni. Julià és fill d’un gran comerciant alemany i Ida és també 

l’hereva d’una rica família. El matrimoni plauria als pares. Ida hi està disposada, però 

Julià desenvolupa al llarg de l’obra el seu estat narcisista autodestructiu que en realitat 

amaga el secret d’una perversió sexual: la zoofília, en concret, amb porcs. 

Paral·lelament, el pare de Julià, el Sr. Klotz, té un rival en el món dels negocis, el Sr. 

Herdhitze de qui descobreix que és un antic criminal nazi, el Dr. Hirt, que com Mengele 

experimentava cruelment sobre éssers humans vius les seves brutals teories, que ha 

camuflat la seva veritable identitat sota la d’un industrial respectable.. 

 

El que té d’interessant aquesta història  és que el Dr. August Hirt realment va existir. 

Segons, Raul Hilberg, a qui segueixo en aquesta secció, Hirt formava part d’una 

organització creada el 1939 dintre de les SS, l’Ahnenerbe, la missió de la qual era 

explorar «l’esfera, l’esperit, els grans fets i el patrimoni de la raça indoeuropea 

nòrdica». Hirt, que era director del departament d’anatomia de la Universitat del Reich a 

Estrasburg, va tenir la idea de construir una col·lecció de cranis de víctimes jueves per a 

poder estudiar millor els perills de les races degenerades. Pasolini recull aquesta dada en 

la seva obra i converteix Hirt ―que va morir el 1945— en el senyor Herdhitze, rival 

temible en els negocis del Sr. Klotz, tot i ser vells amics. L’episodi històric dels estudis 

de Hirt mereix ser descrit breument perquè formen un subtext no només de Porcile, 

òbviament, sinó també de Salò.  

 

En el curs d’una malaltia greu que el tenia al llit a començament de l’any 1942 ―pels 

volts de la realització de la conferència de Wansee que va posar en marxa l’extermini 

sistemàtic pel gas dels jueus—, Hirt escriu una carta a Heinrich Himmler, que havia 

estat comissionat per Hitler per trobar “una solució final al problema jueu”. En aquesta 

carta, Hirt descriu la pobresa de mostres de cranis de jueus que hi ha en els centres de 

recerca alemanys, i ho compara amb el fet que tots els altres pobles i nacions havien 

estat estudiats a partir de bones col·leccions. Per a contrarestar aquest problema, Hirt 

proposa el següent a Himmler 

 
Amb els comissaris jueubolxevics, que encarnen una subhumanitat repugnant però 

característica, tenim la possibilitat d’obtenir un document d’estudi concret si aconseguim els 

seus cranis (HILBERG, 819). 

 

La idea de Hirt era transferir 150 comissaris polítics jueus vius a la policia de l’exèrcit 

on un metge faria l’informe mèdic dels presoners, els executaria, separaria amb cura els 

seus cranis i els remetria a Hirt per al seu estudi. Himmler va aprovar el pla, però  el 

1942 hi havia «penúria» de comissaris jueubolxevics. Hirt accepta que se li enviïn 150 

jueus d’Auschwitz, que al final es convertiran en «115 persones: 79 jueus de sexe 
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masculí, 30 dones jueves, 4 presoners d’Àsia central i 2 polonesos». Aquestes víctimes 

van ser transferides al camp de concentració de Natzweiler ―l’únic camp de 

concentració nazi en territori francès— que era un centre on es desenvolupaven estudis 

de “medicina” nazi  on van ser gasejats. El seus cadàvers van ser enviats a Estrasburg 

on tenia la càtedra Hirt que devia començar amb ells els seus estudis
18

. 

Pasolini havia comprès el 1965 —any de la redacció de l’obra de teatre Porcile— que el 

feixisme s’havia incrustat  a les esferes del poder on com hem dit hivernava per a poder 

emergir de nou. Així, al 7è episodi de l’obra de teatre, Herdhitze/Hirt i el Sr. Klotz 

tenen una conversa. Els dos són vells coneguts. Havien coincidit el 1938, la primavera 

del 38 puntualitza el Sr. Klotz. Aquest era el fill d’un gran industrial de Colònia que el 

tenia sotmès a la seva llei de  pare i patró i no el deixava prendre les responsabilitats a la 

fàbrica que el pertocarien. Hirst, en canvi, era fill d’un metge de poble que havia 

estudiat la mateixa carrera que el seu progenitor amb més profit social que ell. Al 1938, 

la seva trobada suposava l’encontre entre la vella classe dels junkers, l’aristocràcia 

industrial alemanya (els Klotz, diu Herdhitze/Hirt, es trobaven només un pas per darrere 

dels Krupp, la famosa nissaga dedicada a la indústria siderúrgica i de béns d’equip), 

amb les arruïnades classes mitjanes furioses per la crisi del 29, l’ascens del bolxevisme i 

per les polítiques socials de la República de Weimar, que van caure dòcilment en braços 

del nazisme. Hi ha dos elements en aquest episodi que Pasolini ha tingut la cura de 

precisar: l’època de l’any en què es van conèixer i el lloc on es celebra el 1967 la 

reunió. Comencem per la primera. La primavera de 1938 té una significació especial per 

a Pasolini. En aquells dies va visitar Itàlia, i en concret Florència, Hitler. El jove Pier 

Paolo i un company seu d’escola havien guanyat un concurs que els permetia 

representar la ciutat de Bolonya en un altre concurs escolar, aquest a nivell nacional, 

que se celebrava a Florència amb motiu d’aquesta visita. Va ser una experiència que el 

jove aprenent de poeta va viure amb emoció i alegria segons els seus biògrafs. Poc 

temps després, com ja sabem, Pier Paolo va anar dins de la delegació italiana a 

l’olimpíada cultural dels joves que va tenir lloc a Weimar ―ciutat al costat de la qual es 

trobava Buchenwald—, organitzada per una associació juvenil nazi. Pasolini encapsula 

en aquesta referència una dada ben específica i problemàtica de la seva joventut, 

obnubilada per un feixisme que encara es reivindicava com un moviment de modernitat 

i de progrés. Pasolini deixa en la seva obra de teatre aquesta confessió que li permet, 

consegüentment, traçar la distància entre el jove adoctrinat per una escola feixista des 

que hi va entrar per primera vegada a una institució d’ensenyament, i l’intel·lectual 

crític en què s’ha convertit i que es considera marmessor del llegat de la Resistència.  

 

El segon element que hem de desxifrar és el lloc de la trobada. Aquesta es realitza el 

1965 a la residència dels Klotz a Godesberg, prop de Bonn. Godesberg (o Bad 

Godesberg) va ser el setembre de 1938 escenari d’una trobada infausta entre Neville 

Chamberlain ―premier britànic— i Adolf Hitler per a preparar els acords que serien 

rubricats a la conferència de Munich, segons els quals França i Gran Bretanya 

acceptaven l’annexió per part del Reich dels Sudets txecs i a  la vegada es 

comprometien a pressionar   la URSS i altres països per a la retirada dels voluntaris de 

la Brigades Internacionals que defensaven la República espanyola en la guerra civil, 

sortida que es faria efectiva el novembre del mateix any ja que la URSS començava a 

preparar la seva estratègia de buscar un acord de no agressió amb Alemanya. Per la seva 

banda, Itàlia i Alemanya es comprometien a retirar els seus efectius d’Espanya un cop 

                                                 
18

Trobo la informació sobre el camp de Natzweiler a http://www.struthof.fr/fr/le-kl-

natzweiler/introduction-a-lhistoire-du-camp/ . 

http://www.struthof.fr/fr/le-kl-natzweiler/introduction-a-lhistoire-du-camp/
http://www.struthof.fr/fr/le-kl-natzweiler/introduction-a-lhistoire-du-camp/
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l’ofensiva republicana a la Batalla de l’Ebre havia estat rebutjada per les tropes 

franquistes que començarien a avançar aquell desembre cap Barcelona (BEEVOR, 544). 

Retornem al col·loqui 

 

Hirt s’ha fet la cirurgia estètica i Klotz no el reconeix tot i saber que és ell ja que el seu 

ajudant Hans-Guenter li ha descobert la veritable personalitat del nou Sr. Herdhitze. En 

alemany el cognom té una significació:  vol dir forn o més exactament fogó ardent. La 

incrustació del record de l’extermini a l’obra és explícita. El Sr. Klotz pregunta 

irònicament «quin for crema?». La resposta de Herdhitze/Hirt sona molt actual si es 

permet la distorsió de la posteritat: «Naturalment el foc de la Gran Alemanya que, sota 

les cendres, reneix, produint llanes, formatges, cerveses i botons». Sota la fórmula d’un 

creixement capitalista imparable destinat a proveir de béns de consum tota Europa, 

l’Alemanya de 1967 sembla ser vista per Pasolini com la nova versió d’un feixisme que 

s’ha fet la “cirurgia estètica”, que ha abandonat les formes grolleres de genocidi per 

assajar unes altres més discretes però més eficaces per assolir els seus objectius de 

domini mundial. Efectivament, a la conversa es desvelen els plans de  Herdhitze/Hirt 

qui sembla considerar-se un instrument d’un Destí que portarà al fet que «demà no 

quedarà ni les traces de la cultura humanística ... i els homes ja no tindran problemes de 

consciència», vaticina. L’antic nazi veu en la tècnica un instrument perfecte per 

generalitzar les pautes de consum petitburgeses entre tota les classes socials. De fet, al 

llarg d’aquest diàleg ens assabentem que després de la guerra es va traslladar a Itàlia on 

es va fer la cirurgia estètica i va dirigir una empresa de lambrettes, les populars scooters 

italianes, símbol d’estatus entre els joves italians dels anys 50 i 60, per després passar a 

dirigir un empresa d’electrodomèstics. Així, el metge criminal que ha pervertit tant la 

ciència com el jurament hipocràtic es converteix en un tecnòcrata que es proposa ja no 

contribuir a la destrucció dels jueus, sinó acabar amb la cultura humanística i amb els 

ideals d’autonomia individual, racionalitat i llibertat que comporta. 

 

Herdhitze posseeix un secret sobre el fill de Klotz que neutralitza el que posseeix aquest 

sobre aquell: pel que sembla ―al diàleg això només s’insinua tot i que sense gaire 

marge de dubte—Julià practica la zoofília amb el porcs de les granges veïnes. Al llarg 

de la conversa les al·lusions als jueus com a porcs són constants, i la doble revelació del 

passat genocida de Hirt i de la perversió sexual del fill de Klotz s’anul·len mútuament. 

El resultat d’aquesta situació es resumeix en una aliança entre les dues empreses dels 

vells amics i ara rivals. Aquesta aliança, que rememora la històrica aliança entre 

l’aristocràcia industrial alemanya i els nazis als anys trenta ―i que al mateix any de 

l’estrena de la versió cinematogràfica de Porcile, Visconti havia narrat a La caduta 

degli Dei (1969)—, ha de suposar la maximització de la producció barata dels béns de 

consum que esdevindran la droga amb què el capitalisme destruirà, segons Pasolini, les 

cultures subalternes, liquidant, en un nou genocidi sense sang, tota diversitat entre les 

persones.  L’episodi acaba amb un llarg monòleg de Julià que em permet tornar sobre el 

tema del monstre. En ell reflexiona sobre la seva passió, que desdobla en la vessant de 

la gràcia i de la perdició. Així, la seva zoofília és «gràcia que, tot i que sigui com una 

pesta, m’ha cridat». La seva vida esdevé d’aquesta manera «pura...bella o terrorífica». 

La sexualitat no és per Julià una conquesta de si o una manifestació de la pròpia 

vitalitat, sinó un esclavatge: 

 
Déu no m’ha unit al fons del ventre un a petita estaca llesta per fer la seva feina de coit ràpid 

com un tiroteig, sinó un post calent, dolç, agre, blanament rígid, que és esclau de la seva 

enormitat: i jo sóc el seu esclau. (PASOLINI, Porcile, 115) 
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Tot explicant un somni a Ida en què s’apropa a un porquet que li clava una terrible 

queixalada que pràcticament li secciona els dits d’una mà, Julià es demana si el 

missatge del somni és una manifestació d’una voluntat de martiri. Hi trobem en aquest 

monòleg algunes pautes per interpretar el concepte de monstre que apareix 

estratègicament en l’obra de l’escriptor. Julià reconeix la sexualitat com una condemna. 

Això era el que Linio Micchié, al text citat al capítol 4, subratllava com la visió de la 

sexualitat de Pasolini estava marcada per una comprensió d’aquesta com a «sexe 

condemnat», com una manifestació més de la «matèria com a degradació». Aquesta 

condemna, paradoxalment, està lligada a la vida, per això cometre la monstruositat de la 

zoofília permet Julià d’accedir a una vida pura, d’una bellesa aterridora. Perquè la 

consumpció de la sexualitat representa la destrucció de tot lligam social. La confessió de 

Julià a Ida reforça aquesta interpretació: ell no l’estima —i per tant no s’hi casarà, no 

tindrà una família, no es reproduirà― perquè el que estima no és humà. Julià cerca 

expressar la vitalitat, la força libidinal: estima la solitud a què el sotmet el seu 

esclavatge. Hi ha monstruositat en aquesta actitud? Hi és en trobar plaer a la fatalitat, 

sembla suggerir Pasolini. Com el protagonista d’Orgia —una altra de les obres de 

Pasolini que tracta el tema del monstre―, Julià és pura necessitat que només es troba 

satisfeta i pot descansar momentàniament en la seva satisfacció a qualsevol preu. 

L’esquerda en la Raó és profunda i irreversible.  

Julià, però, no és més monstre que els representats de la generació anterior. Ni tan sols  

més que Ida, que acabarà casant-se amb un noi del que fauna descripció que revela no 

pas les virtuts del noi sinó els prejudicis petit burgesos i mediocres d’Ida: 

[És, diu Ida] un noi guapo, dos anys més jove que tu, tot just llicenciat. El seu reformisme és net 

com el seus ulls, la seva moral forta com els seus muscles...; no és anticomunista; té els ulls 

blaus, però blaus, no ho dic per res, les espatlles el doble d’amples que la selva pelvis; ni una 

gota de greix; i tan bé proporcionat que sembla d’estatura mitjana quan fa un mentre vuitanta 

d’alçada com a mínim; és ros però d’un ros tan poc alemany que sembla un rus; el seu respecte 

cap als altres mai no és servil, i ni una vegada l’he vist perdre la dignitat.   (PASOLINI, Porcile, 

115) 

Encriptada en la descripció que en fa una noia enamorada hi trobem una caracterització 

d’un nazi camuflat. Allò que hi predomina és el contingut racial: un cos, un color d’ulls 

i de cabells; una actitud de dominador, condescendent i a la vegada pur. És un exemplar 

de la raça dels «bons», dels senyors, amb els seus valors de noblesa i distància, tal com 

la descriu Nietzsche a La genealogia de la moral:  

Foren «els bons», és a dir, els nobles, els poderosos, els qui gaudien d’una posició i d’uns 

sentiments superiors, aquells qui s’estimaren i s’establiren com a bons, és a dir, de primer rang, 

en contraposició a tot allò que era baix, de sentiments baixos, vulgar i plebeu. (NIETZSCHE, 45-

6) 

Maurice Blanchot ens adverteix a L’entretien infini davant de l’error d’interpretar l’obra 

de Nietzsche a partir de la deformació que en féu el nacionalsocialisme, però Pasolini 

per caricaturitzar la moral petit burgesa que sempre acaba desembocant, tard o d’hora, 

en el feixisme utilitza un clixé similar per tal de fer veure com darrera del noi de qui 

s’ha enamorat Ida hi ha la bèstia nazi, aquesta vegada camuflada de rus, per no semblar 

massa alemany. D’aquesta manera Pasolini traça una bisectriu que emmiralla dus 

monstruositats equivalent: una, la de Julià manifestament monstruosa i en acció; l’altra, 

la d’Ida camuflada i latent. La monstruositat és el tema de Porcile.  
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 Hirt fou un exemple clar de monstre. Klotz ho va ser per procuració, perquè aquesta 

aristocràcia industrial va permetre per interès, comoditat, si no per convicció, que Hitler 

prengués el poder a Alemanya. En una altra de les «Cartes luteranes» Pasolini llança un 

duríssim exabrupte contra la burgesia: «tots els burgesos són nazis, sempre, a qualsevol 

lloc, a qualsevol partir que pertanyin» (PASOLINI, Lettere, 153). Però, i Julià? Julià és un 

nou tipus de monstre. No pas el monstre ideològic que és Hirt, ni el monstre ocult i 

covard que és el seu pare i que potser acabarà sent Ida. És el monstre que la burgesia 

que no accepta la diferència margina i estigmatitza com a tal, i a la vegada és el resultat 

de la no assumpció per part d’aquesta burgesia dels actes monstruosos que van perpetrar 

en permetre l’ascens de Mussolini i de Hitler al poder, de la seva monstruositat de 1923 

i de 1933 quan es passà a amb fàbriques, capitals, i contactes a mans del feixisme ; però 

també és, finalment,  producte del monstre de la petita burgesia, de la classe mitjana, 

que per a prosperar es van afiliar de seguida als partits feixistes. Julià decideix assumir 

la seva monstruositat gairebé com una expiació de la monstruositat de les generacions 

precedents. Una monstruositat que prové en realitat no pas de la zoofília amb els porcs, 

sinó de la seva radical diferència.  És la monstruositat del Fill que esdevé radicalment 

diferent al Pare per a poder lluitar contra la monstruositat d’aquest el que és tematitzat a 

Porcile.  

 

Si a Edipo re ―la pel·lícula anterior a Porcile— aquesta monstruositat es formula en 

els termes lenitius de la psicoanàlisi i de la catarsi de la tragèdia grega ―clàssica, 

humanística— , a Porcile, tant l’obra de teatre com a la pel·lícula la monstruositat és un 

acte de rebel·lió que suposa l’autodestrucció del monstre. Efectivament, Julià acabarà 

llençant-se ―amb e, com a rebuig, no com a arma— a la cort de porcs per ser devorat 

com un detritus més dels que mengen aquest animals. A la versió cinematogràfica, el 

soldat desertor quan és fet presoner per les autoritats i condemnat a morir devorat pels 

gossos confessa orgullós, en un darrer acte d’afirmació de la monstruositat que denuncia 

als altres monstres que el jutgen,  que ha matat al pare, ha matat la mare, ha menjat carn 

humana i és feliç, sabedor que aquesta declaració només fa que afirmar la cruel severitat 

dels botxins. Quan Pasolini construeix cinematogràficament els monstres llibertins de 

Salò ha elaborat una representació refinada i eficaç de la monstruositat; l’ha analitzada, i 

el que em sembla decisiu, n’ha assumit la seva pròpia condició de “monstre” per a la 

societat petit burgesa italiana. 

  

La primera formulació explícita de la seva sexualitat com a monstruositat la trobem en 

un text molt primerenc, en la novel·la Atti impuri on el protagonista ―un personatge 

que encaixa bé en la categoria de jove intel·lectual homosexual i que narra en forma de 

diari unes experiències pràcticament autobiogràfiques de Pasolini— afirma que l’amor 

que sent cap a un altre noi és com «un monstre invisible» (PASOLINI, Amado, 18).  En el 

«Prefaci» que va escriure per aquests dos llibre en el mateix moment de la seva redacció 

―cap el 1949— descriu la passió homosexual com a «pecat», «cadena perpètua», 

«anormalitat». Aquest prefaci mostra un esperit escindit entre el cant a un amor tan 

passional, tan veritable, tan ardent, i una consciència fosca que culpabilitza, debilita i 

destrueix la personalitat dels protagonistes, que a les dues novel·les porten en una el 

nom de Paolo ―Atti impuri— i en l’altre Desiderio ―Amato mio—. En aquest prefaci, 

Pasolini comenta així la peripècia vital de Desiderio: «es veu cruelment castigat per la 

seva pròpia experiència, per més que ell no ho accepti i afirmi el seu dret a fer el mal, 

com si fos una venjança contra el mal mateix o contra Qui (sigui qui sigui) el 

condemna» (Íbid. 243-7). Aquesta «anormalitat» revela el seu sentir més cruel en tant 

que representa una traïció a la imatge que ell i els seus pares havien tingut d’ell mateix 
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quan era un nen «sense retret ni por... un consol pels seus pares... un model rectitud 

moral». Costa potser avui en una societat laïcitzada i hedonista ―contra la que va 

combatre amb les seves forces totes l’autor d’aquestes novel·les— entendre aquesta 

escissió, aquest sentiment profund de traïció a ell mateix, d’ignomínia, de manca de 

força per dominar el pecat i la passió que l’empeny a buscar els cossos dels joves 

camperols o lúmpens de borgata i a la vegada d’autorealització en l’apaivagament del 

desig, però en tot cas aquesta és una experiència moral que Pasolini anirà enfortint al 

llarg de la seva vida amb un esforç pertinaç per aconseguir que la seva diferència sexual 

es reabsorbeix com a afirmació identitària a la vegada que com vivència política des de 

la qual denunciar l’ordre patriarcal existent a la Itàlia de postguerra. Aquesta 

reconversió Pasolini no la va acabar de fer del tot. El sentit de decadència, de vida inútil 

de què parla en aquest prefaci l’acompanyà sempre, enfosquint puntualment els 

moments de plenitud, autorealització i èxit. En una carta que escriu a un amic seu a 

l’any setanta explicant-li el trencament amb Ninetto Davoli després de nou anys de 

relació, li diu «cada cert temps una etapa de la vida arriba a la seva fi, i és cada vegada 

més difícil tornar a començar» (PASOLINI, Pasiones, 322). Anys abans havia escrit en un 

poema inèdit, publicat a la seva mort, «jo no sóc necessari» (PASOLINI, Bestemmia IV, 

1127). I, en un dibuix dels anys setanta havia afegit, «el món no m’estima i ell no ho 

sap».          

 

La diferència no és una elecció, però tampoc no és natural. Julià ho descriu així a Ida: 

 
No puc dir-te a qui estimo; però no és el que interessa. Mai objecte de passió ha estat tan ínfim 

(per dir poc). El que compta són els seus fenòmens; la profunda deformació que ha causat en mi 

―que no és degeneració, que quedi clar, perquè si fos així ho hauries comprès—, amb fàstic o 

amb pena (tot es pot amagar menys el mateix esperit). No s’ha apagat res en la meva vida (...). 

Però aquests fenòmens són tan bells, tan exultants .... Una cosa veritablement única. Com per no 

poder-me alliberar-ne ni un instant, ni tan sols en el pensament. No és res que s’esdevingui 

naixent o vivint: no. En fi, no té RES DE NATURAL (...) Què entenc per vida? Això del que 

hom creu eternament que pertany als altres (mentre que nosaltres és incomplerta o és una culpa) 

(PASOLINI, Porcile, 109-110).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Cal ser molt cauts per a projectar sobre la biografia del poeta les reflexions d’un dels 

seus personatges, però el tapís artístic que ha creat Pasolini descansa sobre una relació 

propera entre realitat viscuda i matèria poètica i narrativa, tractada la primera amb total 

llibertat en l’obrador de l’escriptor, però mai prou transformada perquè la seva 

presència desaparegui del tot. De fet, en el seu cinema, i en especial a Els contes de 

Canterbury i El Decameró Pasolini havia fet una confessió implícita del seu estil artístic 

en representar-se en tots dos films com Chaucer i Giotto respectivament en ple procés 

creatiu en què se’ls veu elaborant les seves pròpies obres a partir del diàleg amb la 

realitat social i personal del seu temps. 

 

«Entropia» és un concepte que utilitza Pasolini en un text que ja he comentat abans i 

que ara em permetrà espero poder precisar que aquesta faula mortal sobre un jove que 

estima els porcs, que s’hi identifica fent de la seva diferència perversa l’únic acte de 

rebel·lia possible contra un Pare i un món capitalista que s’expandeix per tot arreu 

ofegant, negant i diluint tota diversitat, cobrint amb un espès i monòton fang 

l’experiència multiforme de l’humà. En el  poema «Il PCI ai giovanni» escrit en 

l’apogeu de la subversió estudiantil a Itàlia (març 1968) Pasolini denuncia que els rebels 

arriben tard,  els diu «teniu cara de fills de papà»,  afirma rotund «jo simpatitzo amb els 
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policies» a qui identifica com els veritables fills de les classes humils i els explica el 

següent: 

 
Blanament 

els temps de Hitler retornen: la burgesia  

estima castigar-se amb les seves pròpies mans 

(...) 

Haig de dir: el Moviment estudiantil 

no freqüenta els evangelis la lectura dels quals 

els seu aduladors de mitja edat els hi atribueixen 

per sentir-se jove i crear-se una virginitat xantatgista 

una cosa només els estudiants coneixen: 

el moralisme del pare magistrat o de professió liberal, 

la violència conformista del germà gran 

(naturalment caminant pel camí del pare) 

l’odi per la cultura que té la seva mare, d’origen 

pagès, encara que sigui llunyà. 

Això, estimats fills, sabeu (PASOLINI, bestemmia IV, 687-4). 

 

El poema es va publicar a la revista d’esquerres “Nuovi Argumenti” en el número de 

juny de 1968 acompanyat d’una nota on per explicar millor el sentit de la dura 

requisitòria contra aquests estudiants escriu 

La burgesia està triomfant, està convertint e en burgès els obrers, d’una banda, i els pagesos ex-

colonials, d’una altra. En conclusió, mitjançant el neocapitalisme, la burgesia està esdevenint la 

condició humana. Qui ha nascut en aquesta entropia, no pot de cap manera, metafísicament, 

estar-hi a fora... Per això provoco els joves: ell són presumiblement la darrera generació que veu 

obrers i pagesos: la propera generació no veurà al seu voltant només que entropia burgesa (Íbid. 

697). 

 

L’obra teatral de Porcile va ser escrita com tot el seu teatre aprofitant una 

convalescència de l’úlcera d’estomac aguda que va estar a punt de matar-lo. El text és 

una resistència patètica a l’entropia burgesa, a la vegada que n’és el resultat. Pasolini se 

sentia també un «refusat», una deixalla: «de nen, en el moment més delicat de la meva 

vida [la burgesia m’havia] col·locat en la llista dels refusats... no ho puc oblidar. Me’n 

queda un sentit d’ofensa, i fins i tot, de mal» (SCHWARTZ, 753). Mal aquí vol dir 

coneixença del mal. Ho explica en  l’«apologia» que segueix els versos del poema: 

Ara, jo, personalment (la meva exclusió privada, més atroç que la que afecta diguem a un negre 

o a un jueu, de nen) i públicament (el feixisme i la guerra, amb els que he obert els ulls a la vida, 

quanta gent executada a la forca o amb un ganxo!) sóc massa traumatitzat per la burgesia, i el 

meu odi cap a ella és ja patològic. 

 

Aquesta patologia que ―diu més endavant— cal saber analitzar, és l’única resistència 

efectiva al procés que converteix la història de la burgesia en tota la (i única) història 

humana, una resistència que s’ha de fer 

duent a terme l’única tria possible ―en vespres de la identificació de la història burgesa amb la 

història humana— en favor d’allò que no és burgès (cosa que [els estudiants] poden fer només 

substituint la força de la raó per la raó traumàtica personal i pública que indicava; operació, 

aquesta, extremadament difícil, que implica un autoanàlisi “genial” d’un mateix, fora de tota 

convenció) (PASOLINI, Bestemmia IV, 697) 
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Escrits en un període molt proper de temps Porcile i el poema que comento s’il·luminen 

mútuament i així permeten veure com el seu autor està preparant l’arsenal que després 

desplegarà a Salò. És en aquests anys on comença a esmolar la noció que formularà el 

1974 com a «raó traumàtica».  La seva mateixa formulació assenyala la impossibilitat 

de Pasolini de superar de manera satisfactòria en termes d’elaboració del dol i 

recomposició psíquica el dolor d’espectre traumàtic experimentat per la quàdruple 

despossessió que representa per aquest ordre la pèrdua del germà, les conseqüències 

personals i socials de la seva sexualitat, i la humiliació del seus anys d’“exili” interior i 

de pobresa severa en els primers anys romans, i les constants agressions des de la 

judicatura democristiana contra la seva obra artística. El deixeble de Longhi, el poeta 

local en friülà, el militant comunista, totes tres «màscares» de la integració social i de la 

projecció personal d’un jove intel·lectual, s’havien esquerdat deixant a la intempèrie el 

rostre insegur i ferit d’un personalitat escorxada l’absència de «pell psicològica» de la 

qual el va obligar a construir-se una de nova feta a partir del refús radical de les antigues 

màscares i de la seva reapropiació crítica i sarcàstica a al vegada. Aquesta nova «pell 

psicològica» no supera el trauma, sinó que l’incorpora com a pèrdua i repetició, com 

una corona d’espines clavada tan profundament a la pell de crani que, com la Dafne de 

«Les metamorfosis» ovidianes, transmuta en una naturalesa diferent. La noció de «raó 

traumàtica» designa retrospectivament l’instrumental ideològic amb què Pasolini 

construeix la seva obra des de Ragazzi di vita. Es tracta d’una actitud intel·lectual i a al 

vegada vital de construir «l’autodisciplina intel·lectual l’autonomia moral» que Gramsci 

reclamava als intel·lectuals. Per a fer-ho cal «traumatitzar la raó»  (GRAMSCI, 

intelletuali, 153) de manera sistemàtica, impedir constantment la reconstrucció psíquica 

que, camuflat sota la imatge del reconeixement artístic i social, porta cap el 

conformisme.  

Hem vist que el conformisme és un dels terrors íntims de Pasolini. També era un dels 

enemics contra els quals Benjamin advertia a l’esquerra en les seves «Tesi sobre 

filosofia de la Història». Traumatitzar al raó suposa i demana superar la raó burgesa. 

Però a la vegada resulta ser el darrer espai on pot albergar-se la raó il·lustrada, el darrer 

de tots els refugis des d’on combatre la irracionalitat, que és l’instrument  modern que el 

feixisme d’abans i el de després utilitzen per escometre contra els ideals emancipadors 

dels individus derivats de la tradició il·lustrada. Convé aclarir aquest punt. Pasolini no 

és un militant contra la irracionalitat. Al contrari: sostenia que la irracionalitat es 

comptava entre els elements amb els quals es construeix  la materialitat poètica, n’és, 

per al poeta, el seu humus, un dels seus substrats. Ara bé, Pasolini distingeix aquesta 

irracionalitat poètica de la «irracionalitat del decadentisme». Amb certa ironia, Pasolini 

defineix històricament i estilísticament el decadentisme d’aquesta manera: «mercaderia 

literària de la classe burgesa en el seu moment d’extrema maduresa intel·lectual i 

estilística a la vegada que dins del seu moment de crisi política i ideològica» (PASOLINI, 

Letteratura, 2294).  

Aquest tema preocupava Pasolini en aquests anys. En un intercanvi dialèctic en forma 

de carta amb Marco Bellochio a propòsit de la pel·lícula d’aquest I pugni in tasca, 

Pasolini polemitzava amb el jove director a causa de l’irracionalisme de la seva 

pel·lícula i reclamava per a ell i la seva generació el paper d’haver-ne estat uns 

precursors en la crítica de l’irracionalisme burgès. Admetia però que havia estat una 

lluita que havia comportat una important confusió teòrica i política. Ho feia amb 

aquestes paraules: 
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Fa deu o quinze anys, el tema més profund, crec, dit de manera esquemàtica, de la cultura 

italiana, era la lluita contra l’irracionalisme burgès de tipus modernista (novecentesco). Ara 

aquesta lluita feta per mi i els meus amics i companys contra aquesta forma irracionalista  es 

revela en aquest moment parcial  i errada, perquè la característica del món burgès, com diu 

Goldmann seguint Luckács, no era l’irracionalisme, com nosaltres crèiem, sinó el racionalisme. 

És el racionalisme la característica principal del món burgès, l’irracionalisme era una forma de 

lluita antiburgesa d’aquells que Luckács, i a la seva estela Goldmann, anomena els individus 

problemàtics, els escriptors, els poetes (Pasolini, Letteratura, 2803). 

 

Com li devien haver brillat els ulls a Pasolini quan havia llegit en aquesta caracterització 

de l’individu problemàtic com a partisà contra l’ordre burgès. Devia sentir-se ell 

representant d’aquesta nissaga? No coincidia, efectivament, aquesta caracterització amb 

la seva pròpia vivència? La polèmica sobre l’irracionalisme tal com la planteja amb un 

dels joves “capelloni” amb qui tenia tants problemes com era Bellochio en aquell 

moment obliguen Pasolini a iniciar una deriva teòrica important. Si efectivament havia 

errat l’objectiu de la crítica de la ideologia de la burgesia atacant als anys cinquanta i 

primers seixanta l’irracionalisme quan hauria d’haver atacat el racionalisme que el 

condemnava a ell, Pasolini, a ser un «individu problemàtic», si el que calia era doncs 

virar cent vuitanta graus per escometre precisament des de l’irracionalisme tant el 

racionalisme burgès com el decadentisme necessitava buscar un instrument que salvés 

la critica al racionalisme del perill d’aquest darrer. «L’individu problemàtic» que era 

Pasolini trobarà aquest instrument durant uns anys en la revelació dels cossos com a 

portadors de veritats que la raó no pot aprehendre. En aquest sentit, de Porcile  en 

endavant fins a Salò inclosa, la materialitat cultural del cos adquirirà un protagonisme i 

una centralitat creixent en la crítica a l’ordre del que Pasolini anomena neocapitalisme o 

neofeixisme. Resseguir aquest procés seria motiu d’un altre llibre. Retinc per a la meva 

anàlisi que de Porcile a Salò el que Pasolini posa en qüestió és el racionalisme 

decadentista burgès contra el  qual l’escriptor elabora un instrumental teòric- artístic que 

cap el final (que ell no esperava tan ràpid) de la seva vida va anomena “raó traumàtica”. 

Parlem un moment d’arquitectura i interiorisme. Els escenaris interiors de Salò són 

crucials per revelar les estructures socioeconòmiques que faciliten el naixement del 

feixisme. La casa on passa el crim és un edifici de factura clàssica, palladiana, però 

decorat amb un cert estil liberty. El liberty és la versió italiana del modernisme, que 

com sabem és un estil burgès gràcies al qual la burgesia se separa de l’horror estètic i 

social que ha creat amb el seu sistema fabril. La utilització del liberty i del classicisme a 

Pasolini funcionen no pas com una estetització sinó  com una «objectivació» en 

l’arquitectura de les relacions de producció capitalistes. Una de les condicions 

d’aquestes relacions és la «separació» estètica entre explotadors i explotats. Allò que 

l’estil liberty en la decoració del film expressa, o que les pintures avantguardistes hi 

mostren, és la conversió de la cultura en celebració de la massacre.  Mentre el 

capitalisme destrueix paisatges i persones la burgesia es refugia en les seves cases 

magníficament decorades, amb un gust entre extravagant i extraordinàriament 

particular, en salons on les pintures dels primers futuristes suggereixen un gust per la 

transgressió, la «gent d’ordre» festeja l’expressió pura del poder que és, en paraules 

d’un dels llibertins, «l’anarquia del poder». En definitiva el que veiem en la pel·lícula és 

que la voracitat, la golafreria del canibalisme capitalista ―del potlatch— exigeix el 

refinament estètic per fer més excitant la deglució de les flors nascudes de les 

escombraries de l’explotació. Perquè això són les belles víctimes de Salò: éssers bells 

nascuts en les cases obreres o a les granges pageses. 
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De l’anormalitat entès com una diferència evident a la monstruositat hi ha un gran 

distància. Respecte d’aquesta darrera, Pasolini assumeix que es tracta d’una naturalesa 

que posseeix un caràcter destructiu respecte el que és humà. Julià, el caníbal de l’alta 

història de la pel·lícula Porcile són a la seva manera monstres rebels que han de ser 

destruïts o s’han de destruir a ells mateixos (Julià) per a mantenir l’ordre existent 

incòlume. En canvi, les monstres llibertins de Salò o el protagonista d’Orgia 

representen el contrari: la  monstruositat de la burgesia que aquesta genera per a 

mantenir l’ordre patriarcal. En Julià i en el caníbal ressonen els desitjos pasolinians de 

la revolta més absoluta. Però a al vegada aquesta monstruositat burgesa, que ell coneix 

bé perquè és la del seu pare, és la que li permet apropar-se amb tanta finor a la 

caracterització de la monstruositat del feixisme com destructor de vida. És la 

monstruositat burgesa que aconsegueix esdevenir un mecanisme d’apropiació dels fills 

per a destruir-los en l’engolidor orgiàstic que els consumirà. Així els mascles de Salò i 

el d’Orgia ―tots ells en les seves respectives històries pares—representen l’ordre del 

Pare, mentre que Julià, el caníbal i el mateix Pasolini són els fills monstres d’una 

burgesia monstruosa. La monstruositat de Pasolini és també la del Fill que nega la 

descendència al Pare, que interromp la llei del patriarcat que assigna al patriarca el dret 

a la descendència de la seva sang. Aquí l’equiparació entre Pasolini i Julià és evident. 

La resposta del Pare davant la resistència del fill és destruir-lo mitjançant la deglució 

saturnal ―això és mitjançant forçar-los al conformisme i a la normalització—. Per això, 

Pasolini proposa que el final del camí de la resistència, la seva possibilitat d’èxit, rau en 

fer-se literalment no comestibles o indigerible. Aquest és el vòrtex  de la crítica de 

Pasolini als joves “peluts” del 68: la seva es tracta d’una insurrecció que tot just serà 

reabsorbida sense problemes per l’ordre del capital. Perquè burgesia dels anys setanta és 

pitjor que la de deu anys abans però a la vegada és millor El grau de normalització 

cultural i de conformisme ètic i polític alarmaven Pasolini fins a un punt tan agut que 

opta per radicalitzar el discurs fent una apologia de l’anormalitat, amb una càrrega 

provocadora molt profunda per a la Itàlia de finals dels seixanta i primers setanta. 

Afirmar, com hem vist en una citació anterior , a les pàgines d’un dels diaris més llegits 

per la burgesia italiana que tots els burgesos són nazis va crear tant estupor com  odi 

entre les classes dirigents italianes envers el nostre autor. L’odi, com es veu, era mutu.  

A la vegada incomodava enormement als amics seus d’esquerra amb els quals va 

polemitzar als diaris amb una agror intensa. L’intercanvi de consideracions crítiques  

entre Pasolini i Moravia o entre aquell i Calvino en són un exemple. En ells 

l’anormalitat com a mecanisme de defensa i de presa de consciència davant del perill 

del conformisme representa  l’argument implícit de les polèmiques. En la polèmica amb 

Calvino que hem comentat, li diu a aquest: 

És inútil que et digui perquè és pitjor (violència, agressivitat, dissociació de l’altre, racisme, 

vulgaritat, hedonisme brutal), però és inútil que et digui també perquè és millor (un cert 

laïcisme, una certa acceptació de valors que eren per cercles restringits...) (PASOLINI, lettere, 

181). 

 

Aquesta burgesia acceptarà  l’avortament, el divorci, les parelles de fet, la permissivitat 

sexual. En realitat socialitzarà privilegis que tenia en monopoli. L’únic que la burgesia 

no podrà assimilar són tots aquells col·lectius que s’havien negat a acceptar 

l’aculturació, requisit indispensable per a l’expansió dels valors d’aquesta burgesia. A 

més, aquest era el requisit per a convertir tots els individus en intensificadors de la 

circulació del capital, tot afavorint la captura en favor de la burgesia de renda i benefici. 

Així,  el camperol, el lumpen —com abans l’andalusí, l’indígena —  havien de ser 
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destruïts culturalment i físicament, i el seu món —i el paisatge que havien creat— 

anihilat per sempre més. Per això Pasolini blasma els joves del 68: 

Els joves del 68 ―diu— han fornit ja un model de «desobediència» (manca de respecte, irrisió, 

menyspreu de la pietat, vandalisme ideològic «somatitzat») que ara val en realitat tant pels 

criminals comuns, que són una massa, i per la massa d’aquells criminals potencials que són 

sempre els qui, com deia, han patit de sobte  una pèrdua de valors (cfr. les tropes proletàries de 

les SS alemanyes) (Íbid., 81-82). 

Per tant, si aquest no és el camí veritable de la revolta, Pasolini opta per l’altre: el de 

mostrar, exagerada i provocadora, la pròpia monstruositat a aquesta burgesia que el 

considera com a tal. Així, el monstre pasolinià és exposat pel seu autor cada vegada més 

a l’arena pública mitjançant el seus articles, les seves obres de teatre i finalment a Salò 

per a reflectir-hi com en un mirall la monstruositat de la burgesia. Pasolini farà de la 

diferència pròpia una arma refractària a l’assimilació, i utilitzarà la seva munició per  

ferir la societat benestant i conformista revelant el perfil dantesc, nazi, exterminador de 

la nova versió actual de la monstruositat històrica del feixisme: la burgesia de 

postguerra. 

Mentre això passa a Itàlia, el debat interior de Pasolini aquests anys s’aguditza encara 

més. Convé resseguir-lo perquè «l’autorevelació» que suposa Salò segons Schwartz és 

el resultat d’un procés d’una mirada lúcida interior, inclement. Al poema ja citat 

«Coccodrillo» (1968), els versos duen l’anàlisi sobre la diferència del poeta. A sobre de 

la taula, aquest es disposa a disseccionar el jo líric a través de l’anàlisi d’una sèrie 

d’«ells» la refracció respectiva dels quals perfilarà la identitat d’aquest jo líric. En 

aquesta anàlisi constata que a aquest «ell» alguns hebreus el van odiar perquè no 

s’havien posat el problema de la seva diferència. Ell, en canvi, estimava els hebreus 

perquè els pensava «germans». Aquesta «diferència» de l’ell poètic, el jo la identifica. 

S’origina a la infantesa. Es construeix a partir de la identificació avortada amb el pare. 

«Jo estimava en ell l’home». Aquí aquest ell és de nou el pare. El pare/burgès. «Quan 

era petit com podia fer-ne la distinció?». Més endavant la farà, però en forma d’escissió: 

«jo he continuat estimant de manera irritant l’home/ i a odiar de manera irritant el 

burgès». Projectant alternativament la imatge de l’ell  i del jo poètic en els versos, 

desdoblant-se en l’observador i l’observat, l’autor es planteja la pregunta que apunta cap 

al castell de Salò: «On es troba, em pregunto, / un que no té lloc en el món/ En què 

consisteix el seu canvi, quan mor?/ No hi ha dubte: viu una vida poc digna de ser 

viscuda». L’expressió fa referència a la propaganda eugenèsica del nazisme, i en concret 

dels seus metges que  intentaven justificar científicament, que hi havia vides que per les 

seves característiques no mereixien prosseguir, perquè eren portadores de malalties 

infecciosos i amenaçaven el progrés de la raça. El jo poètic, que ha descobert que la 

seva és una vida que no mereix ser viscuda, també té el seu Himmler. De fet, en té 

diversos: 

L’estrany era que els meus Himmler  podien ser tots 

indistintament. Himmler (repeteixo) entre els jueus, 

Himmler entre els comunistes (molts); moltíssims (gairebé tots) 

després els Himmler del món per excel·lència, 

el món burgès que vol ser tota la història (PASOLINI, Bestemmia IV, 927). 
   

Els monstres llibertins de Salò no han sortit només del llibre Sade: Pasolini els ha trobat 

en la història contemporània, els ha vist vestits de nazis a Casarsa, els ha descobert 

vivint vides burgeses en els assassins de Circeo, i ha experimentat en la seva pròpia 
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vivència el poder d’un desig que se satisfà en relacions desiguals no exemptes de 

violència. 

El camí que porta a Salò  ens ha de dur ara a veure com reapareix en l’obra del seu 

director el traumàtic període de 1944-45, que són els anys en què  transcorre la 

pel·lícula. En l’escriptura de Pasolini a partir de 1967 la paraula «trauma» i els seus 

derivats comencen a aparèixer amb certa periodicitat. I juntament amb la paraula, l’any 

1944: la guerra civil, la deserció de Pier Paolo de l’exèrcit i la presa de posició de Guido 

al costat dels partisans. Sembla com si el temps es corbés per encarar la Itàlia dels 

setanta amb la de 1944. 

 

Entre 1969 i 1975  el poeta tracta en una sèrie de poemes aquesta circularitat del temps. 

A El ploriqueig del qual parlava Marx el trobem a Brasil, en concret a Recife. Som a 

l’any 1970, en la fase més dura de la dictadura militar brasilera  que seria el pròleg a les 

de Xile i Argentina. A l’aeroport veu uns cartells de la policia amb fotografies de 

criminals que busca. El poema  no diu quin tipus de criminals són: en tot cas, Pasolini 

els anomena “bandits”. La imatge activa de nou el trauma: el record d’altres cartells que 

amenaçaven, buscaven, altres “bandits”. Intuïm que es tracta els del partisans perseguits 

pels nazifeixistes: 

 
Escric per a comunicar que sobre la paret de l’aeroport de Recife 

els meus ulls mullats en llàgrimes retornades des que el món 

no era més enllà de l’any 1944 i havia de renàixer encara; 

els màrtirs eren desconeguts, 

no s’hi coneixia ni el nom ni el nombre (PASOLINI, Bestemmia II, 936).  

 

La imatge és potent: el retorn del record d’espectre traumàtic d’aquelles «caceres» de 

partisans i del seus col·laboradors que van obligar Pasolini deixar Casarsa i amagar-se 

en una poble proper per evitar ser detingut pels nazifeixistes, activa el dolor. Les 

llàgrimes són les de llavors. No pas noves. No és una constatació melancòlica del 

«temps perdut» ―tot i que el reviscut proustià hi diposita el seu deix en els versos del 

poeta bolonyès—. La imatge d’aquests «bandits» brasilers li retorna la d’aquells 

«màrtirs desconeguts» del 1944. Guido encara no era mort, doncs. El 1970, a Recife a 

Pasolini se li obre la porta per on retorna el passat que no ha estat abolit, del qual no 

n’ha fet el dol complert, que, com hem vist que deia Micchié no ha sabut «historitzar». 

Això darrer ho diu en un discurs que ja hem comentat del 1974 formula aquesta idea. 

Davant el públic congregat a la festa del diari comunista l’Unità, el nostre autor 

insisteix sobre la seva tesi d’estar assistint a un «genocidi», ja que  ―diu Pasolini— 

«crec que la destrucció i substitució de valors de la societat italiana d’avui condueix, tot 

i que sense massacres i afusellaments en massa, a la supressió de grans zones de la 

pròpia societat». És un procés “clandestí”, «mitjançant una persuasió oculta». És un 

genocidi que assimila tota les subcultures en el model de vida de la burgesia: 

l’hedonisme alienador. Per finalitzar fa una comparació amb l’Alemanya nazi. I acaba 

dient: 

Aquesta és l’angoixa que sent un home de la meva generació, que va veure la guerra, als nazis, a 

les SS, que va patir un trauma mai superat del tot. (El subratllat és meu) 

 

Exactament, de quin trauma parla Pasolini? De la mort del seu germà o de la por 

d’aquells anys entre setembre de 1943 i el final de la guerra? De les dues coses tal 

vegada? El discurs no en dóna cap pista (PASOLINI, Escritos, 274).  Hi ha, en tot cas, un 
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retorn. La imatge transporta Pasolini cap a l’angoixa de llavors, cap aquella por extàtica 

de ser descobert i de ser executat, cap a la mort del seu. Els anys precedents han 

enfrontat l’autor de Les cendres de Gramsci amb la violència feixista que, dirigida des 

dels serveis secrets italians amb l’ajut de la CIA intenta contenir a la vegada les 

protestes obreres i estudiantils i una possible victòria del PCI a les eleccions o una 

eventual participació seva en un govern de coalició. Són els anys dels terribles atemptats 

feixistes. Un altre cop estaven ells, els “camicia nera”, allí. Entre el 13 i  el 31 de 

desembre  escriu un poema sobrecollidor que no acostuma gaudir de les preferències 

dels compiladors. «Patmos» és la resposta a la massacre de Piazza Fontana. El 12 de 

desembre de 1969 fa explosió a la plaça Fontana de Milà un artefacte que assassina 17 

persones i en fereix 88. És la tercera bomba que esclata en aquell dia. De seguida el 

prefecte de Milà, en una estratègia comunicativa que a Espanya coneixem bé des del 4 

de març del 2004, acusa  elements anarquistes de ser els responsables de l’atemptat. 

Un mes abans, mentre feia la seva feina de control d’una manifestació de militants 

d’extrema esquerra, mor el policia Antonio Annamura, fill d’una família de bracers que 

havia trobat en la carrera policial una sortida a la pobresa familiar. Les causes de la mort 

són avui encara desconegudes. La versió oficial apuntava a una ferida mortal provocada 

pel llançament d’una barra de ferro per part dels manifestants. Des dels organitzadors de 

la manifestació se sostenia, al contrari, que Annamurna havia mort com conseqüència 

d’un cop rebut en xocar dos jeeps de la policia. Una filmació de la televisió francesa que 

estava, sembla ser, en mans de la RAI i que demostraria aquesta hipòtesi va 

desaparèixer, si és que va existir mai. Són els dies de l’«autumno caldo» i les vespres de 

la «strega de stato» ―les massacres d’estat— que configurarà, juntament amb el 

terrorisme de les Brigades roges, «els anys de plom» italians, que s’allargaran fins el 

1989. L’ombra del cop d’estat es perfila clarament sobre el país. El president de la 

República Antonio Saragat en una declaració pública que l’historiador Guido Crainz, a 

qui segueixo en aquest punt, no dubta en titllar de «rara irresponsabilitat», convida les 

forces de l’ordre públic a «posar les condicions de no [permetre] que els delinqüents 

puguin provocar danys ja que el seu objectiu és la destrucció de la vida». La policia de 

Milà el mateix dia 19 de novembre ―data de la mort d’Antonio Annamura— publiquen 

un comunicat advertint que no sortiran de les casernes a menys que no se’l deixi 

disparar en cas de perill. 

El clima d’imminent cop d’estat que sota la justificació de posar fi a la «subversió» 

pretenia avortar els processos democràtics de contestació a un Poder bunqueritzat que 

veia en perill els seus privilegis i el seu control sobre els recursos del país. Qui són 

aquests delinqüents a qui amenaça de manera tan torbadora el president democristià de 

la República? Escoltem de nou Guido Crainz. Per aquest autor, les formidables 

manifestacions, vagues i mobilitzacions diverses que entre la segona meitat dels 

seixanta i durant tot el decenni següent protagonitzaran el moviment estudiantil i a Itàlia 

―com també a Espanya, però aquí aquesta és una història oblidada— sobretot un robust 

i rejovenit el moviment obrer que, malgrat el caràcter difús de les seves pràctiques 

―ocupacions de fàbrica, creació de grups «autònoms» de treballadors, etc.—, 

representava un desafiament a unes institucions polítiques, jurídiques i econòmiques 

fossilitzades. La varietat de formes de protesta, resistència i pràctiques socials i 

polítiques alternatives convergien només, ens diu Crainz, en «provocar forts contracops 

en institucions arcaiques i en un sistema polític incapaç d’oferir perspectives o 

mediacions polític-socials convincents». La batalla que estaven entaulant aquest grup de 

joves obrers buscava una redistribució justa de la riquesa que s’estava creant: veien com 

els beneficis del «miracle italià» eren capturats per la cobdícia de les elits polítiques i 
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econòmiques. Va ser una batalla, conclou Crainz, per la justícia social i la radical 

renovació de la democràcia. Els cops contra la insurgència combinaven el tancament 

dels seus mitjans de comunicació (el novembre de  1969 s’empresona al director del 

diari d’extrema esquerra Potere operaio ―fet que deixarà l’organització de Lotta 

continua com a gran referent de la resistència d’aquesta esquerra extraparlamentària—), 

els seus dirigents i militants (CRAINZ, 359 i ss.). Josep Fontana ha descrit amb la seva 

acostumada capacitat per a la síntesi il·luminadora aquest procés: 

[A Itàlia, des de finals dels anys seixanta els grups  de l’esquerra extraparlamentària  

conservaven un gran força i] van dur  la seva lluita al carrer en el que va començar en molts 

casos com actes de «propaganda armada», per a passar després al terrorisme de la guerrilla 

urbana, en resposta a la violència de l’estat, que no només va actuar amb la repressió policial, 

sinó amb atemptats organitzats per grups terroristes neofeixistes, amb el suport del govern, i 

probablement de la CIA, com el de Piazza Fontana a Milà, el 12 de desembre de 1969, les 

bombes que van esclatar el 1974 enmig d’una manifestació antifeixista a Brescia, o les de 

l’Italicus Express, en ruta de Roma a Munich. El seu objectiu era crear un clima d’inestabilitat 

que facilités obstaculitzar l’avenç electoral del Partit Comunista. Nixon va enviar com a 

ambaixador, a petició d’elements de la dreta italiana, a Graham Martin, un especialista en 

corrupció política, que va decidir procedir al vell estil i va repartir 25 milions de dòlars a 

cristiademòcrates i neofeixistes, que no només van servir perquè el democristià Giulio Andreotti 

triomfés en les eleccions  de 1975, sinó que van arribar a fins a grups clandestins d’extrema 

dreta, com Ordine Nuovo, que van emprendre una escalada de terrorisme, com la col·locació de 

bombes que el govern atribuïa a l’extrema esquerra. Els grups d’extrema esquerra, com Brigate 

rosse o Prima linea, van respondre a la violència d’aquests «anys de plom» amb accions 

terroristes que van culminar el 16 de març de 1978 amb el segrest i posterior execució de l’antic 

primer ministre democristià Aldo Moro, que estava negociant la col·laboració del Partit 

Comunista amb el govern (FONTANA, Imperio, 655).  

 

Si m’aturo en aquests fets una altra vegada és perquè he plantejat l’anàlisi de Salò des 

de tres perspectives: la pel·lícula com a celebració herètica i provocadora de la victòria 

final del feixisme, com a anàlisi del monstre  pervers que genera el capitalisme 

consumista, i com a encapsulament artístic de la violència que genera aquest en la 

societat.  

Entre 1968 i 1975 la temàtica apocalíptica havia interessat molt el nostre autor. És un 

interès generacional, d’època, com hem vist al llarg del present treball. En un text 

posterior, però els orígens del qual podem datar en aquesta època, l’etnòleg Ernesto de 

Martino havia escrit el següent: 

L’argument  dels apocalipsis culturals es presta de manera particular a assajar la potència 

d’aquesta “etnologia reformada” perquè com a occidentals i com a burgesos portem avui un 

agut sentit de la fi, i aquesta fi ... forma un document intern actual, un nus operatiu present, i a la 

vegada estímul a la problematització deliberada mitjançant la represa sistemàtica  de la nostra 

història cultural i mitjançant la confrontació d’aquesta història amb aquella de les cultures 

“alienes” (DE MARTINO, fine, 5).  

 

Pasolini havia assajat com hem vist una antropologia de la imaginació que permès 

projectar artísticament les realitats inconscients del present. El seu mètode consistia 

elaborar un pastitx  entre mites clàssics, invenció de de costums i vestits aparentment 

“primitius” per “alliberar” aquests mites de la gàbia del classicisme i actualitzar-los per 

a convertir-los en instrument d’interrogació (i d’explicació) del present . Li ho hem vist 

fer a Medea, Edipo re, Appunti per un’ Orestiade Africane. En els anys 70 assajarà una 

nova estratègia poètica: la reconstrucció dels mons medievals europeus i islàmics en la 
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seva Trilogia della vita. En aquests films Pasolini «construeix» una etnologia de 

arqueològica recollint, per als tres films paisatges i rostres que el poeta, un tant 

arbitràriament, considera restes del naufragi del vell món camperol a punt de l’extinció. 

Abans de Salò, aquests films tenien l’objectiu de consignar una «semiologia de la vida» 

―que d’altra banda ja havia realitzat dins d’una radicalització crítica del neorealisme a 

Accattone i, de manera paròdica, a La Ricotta i a Uccellacci e uccellini—. Aquesta 

semiologia permetria Pasolini fixar «les condicions necessàries  perquè es donés 

“històricament”  una capacitat d’escolta i de lectura respecte a les diferències i a les 

mutacions socials i culturals, al passat i a la història»
19

. Així, Pasolini tria entre les 

«cultures alienes» de què parla De Martino unes que són molt properes ―llevat de les 

que surten a Le mille e una note—, que es troben de fet a l’interior de la Itàlia del 

miracle econòmic, i que en són les seves víctimes. En haver utilitzat com a  extres 

pagesos de les regions més rurals i endarrerides de la Itàlia peninsular Il decamerone 

especialment, però també les altres dues pel·lícules de la Trilogia della vita 

construeixen un catàleg dels darrers vestigis de la vida anterior al “neocapitalisme”, un 

mostrari de  rostres  extrets del ventall cada cop més exigu de cossos culturalment 

precapitalistes. Pasolini afirmava que  

a la moderna societat Neocapitalista dominada per l’ambició de constituir-se com a pàgina 

blanca en relació al passat i de produir per ella mateixa llenguatges, sabers (i la història), aquests 

cossos haurien pogut donar-se com a cossos en via d’eliminació social (PASOLINI, corpi, 3-34) 

 

En filmar-los, en construir una (falsa) etnografia l’escriptura de la qual utilitza els codis 

etnogràfics per a reconvertir-los en instruments artístics, en concret del llenguatge 

cinematogràfic ―mitjançant la utilització de  la mixtura de situar aquests cossos en el 

els paisatges on han viscut sempre, però projectant-los anacrònicament en un context 

històric medieval— Pasolini intenta representar aquest món pagès que estava sent 

liquidat Tornem al 12 de desembre d 1969. El 13 de desembre comença  el poema 

“Patmos” sobre la massacre de Milà. Com se sap, s’atribueix a l’apòstol Joan la 

redacció a Patmos del seu llibre de l’Apocalipsi. Pasolini utilitzarà fragments d’aquest 

llibre per denunciar l’assassinat múltiple «com si estiguéssim en el 1944» diu, però la 

seva interpretació de la naturalesa de les víctimes ens permet veure què ha canviat a 

Itàlia entre 1944 i 1969.  Ell se sentia part amenaçada d’aquell món. A «Patmos» escriu: 

Estic esglaiat 

fins a Patmos ha arribat el pressentiment  

del que ensumen els capellans 

els morts tenien tots entre cinquanta i setanta anys 

la meva edat d’aquí a poc. 

                                                 
19

 Per una anàlisi de les pràctiques “antropològiques” de l’autor és molt interessant la lectura de la seva 

filmografia que fan MICHELE MANCINI I GIUSEPPE PERRELLA al seu text «Pasolini antropologo» que es 

troba en el llibre editat per  ells Pier Paolo Pasolini. Corpi e luoghi,  Roma, Theorema edizioni, 1981, 

pàg. 79 i ss. Mitjançant diferents camps de l’anàlisi antropològic clàssic ―la família, els objectes, els 

espais, les formes de capteniment— els autors realitzen una descripció de l’observació antropològica  que 

Pasolini col·loca al seu cinema. Per a ells, aquesta observació antropològica «es basava en l’exercici del 

cos i en el llenguatge de la presència física. I la presència dels cossos ―continuen aquests autors— és 

utilitzada com a possibilitat de fixar i fer emergir en la ficció l’heterogeni social, interessos i diferències 

de classe, cultures particulars de manera que  siguin aquestes les que construeixen el film  ―i al mateix 

temps “provoquen” la forma— » (pàg. 121). Les citacions que fan referència a la «semiologia de la 

realitat» les trobo en aquesta mateixa pàgina. En el mateix llibre es troba el text de Pasolini «Sopralluoghi 

o la ricerca dei luoghi perduti». Per les citacions que seguiran de l’Apocalipsi segueixo La Bíblia 

catalana, trad. interconfessional, , Barcelona, Editorial Claret, 2008. Els fragments citats són en concret, 

1,2-1,3, l’observació del biblista és d’aquesta edició. 
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El lloc del poema ja ho sabem és Patmos, el temps de l’escriptura del poema en l’ha 

indicat el mateix Pasolini en una nota a peu de plana: «aquests  versos es van escriure 

entre el 13 i el 14 de desembre de 1969, abans que es conegués el suïcidi de l’anarquista 

Pinelli». 

L’esglai és el de la proximitat vital dels morts amb el poeta. Sense conèixer-los sap qui 

són. Els ha vist a Casarsa. No són els mateixos, esclar, però ho són en tant que 

pertanyen al mateix món cultural. Comença un llarguíssim poema de més de 280 versos. 

La seva estructura combina fragments de l’Apocalipsi de Joan amb la descripció 

sumària de les víctimes i l’anàlisi de l’atemptat de Milà.  

El poema no es deixa llegir fàcilment. Pasolini hi barreja elements de l’actualitat 

política local amb versos d’un hermetisme de difícil interpretació. Davant la tragèdia, 

Pasolini utilitza la ironia i el sarcasme per a poder dir l’apocalipsi en el qual s’està 

precipitant Itàlia. Alternant la solemnitat de l’evangelista, amb  l’extemporaneïtat  del 

profeta histriònic que apareix en alguns versos, del cronista polític que hi és en altres, 

«Patmos» ofereix una imatge de révèrie, de somni i d’estranyesa que el particularitza 

dins de la producció del poeta. El poema apareix al mateix llibre que “Recife”, on parla 

emocionat dels bandits. Els “bandits” de 1994 eren els partisans que lluitaven contra la 

dictadura nazifeixista. Les víctimes de Piazza Fontana són individus que, havent 

conegut aquesta dictadura, amb el seu conformisme sustenten la nova dictadura subtil 

del feixisme del neocapitalisme. Aquest és el nucli de la denúncia de Pasolini. 

L’atemptat assassina unes persones, però el poeta qüestiona la seva innocència. Dins del 

llibre s’estableix un fals paral·lelisme: el “bandits” i els morts dels atemptats són 

víctimes del feixisme, però mentre que uns s’hi enfronten i per això moren els altres, 

paradoxalment, són morts per una excrescència del sistema que defensen i que no té cap 

escrúpol en sacrificar-los. Guido mai no hauria estat un assimilat, perquè, molt abans 

que Pier Paolo, ell i els seus companys havien optat per la dissidència. 

Els intel·lectuals estan distrets. També el jo poètic sembla perplex, mentre que Pasolini 

entén que el que s’esdevé té un marcat sentit polític i mostra el seu sarcasme: 

I qui està esglaiat riu amb els ulls d’Antonioni. 

El qual testifica com a paraula de Déu i testimoni de Jesucrist 

i també Pasolini riu, 

de tot el que ha vist, 

mentre Moravia està distret, benaurat qui llegeix, 

i benaurats els que escolten les paraules d’aquesta profecia. 

 

Pasolini sembla suggerir, també benjaminianament, que l’estupor sobre el que ha passat 

el desembre de 1969 no és pertinent, que l’atemptat és producte d’un procés més 

profund el qual revela, profèticament, el poema. Per entendre la benaurança final  de 

l’estrofa als lectors del poema hem de llegit sencer el fragment de l’apocalipsi del qual 

Pasolini extreu la citació incrustada que hem citat. És al pròleg del darrer llibre de la 

Bíblia: 

i Joan ha donat testimoni de tot el que ha vist, que és paraula de Déu i ha estat confirmat pel 

mateix Jesucrist. Feliç el qui llegeix les paraules d’aquesta profecia i feliços els qui l’escolten i 

fan cas de tot el que hi ha escrit, perquè el temps s’acosta. 
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«El temps s’acosta», diu l’evangelista. Podem interpretar el lapse de temps que va des 

d’aquest poema de 1969 fins a Salò com una lluita del poeta per a retardar l’arribada 

d’aquest «temps» que no pot ser de triomf del Crist, sinó de l’Anticrist. Pasolini en 

aquests sis anys intentarà «comprometre’s amb la vida» com havia anunciat poc abans 

al poema “Poeta de les cendres”, però ara, el 1969, el to del poema revela aquest temor 

per l’amenaça que porta aquest temps proper i que només la consciència crítica social 

pot aturar. Pasolini hi contribueix escrivint la seva profecia ―que com sabem no és la 

primera—. En un vers contundent declara «oposo al dol un cert manierisme». El 

manierisme ha estat una estratègia estilística preferida per Pasolini sobretot en el seu 

cinema. Es defineix per una visió el·líptica i irònica d’allò que s’està observant i pel 

recurs a una formalització intensa de l’escena ―sovint mitjançant el recurs al hieratisme 

i a un vestuari extravagant— i a l’al·legoria. És present especialment al seu cinema a 

partir de La Ricotta (1962). El manierisme del poema és visible en la mateixa 

construcció tripartida que hem comentat. Hi ha un infern que s’està escalfant a la Itàlia 

d’aquests anys, i que es manifesta des de les clavegueres del poder fins als assassinats 

del Circeo. I què fa el poder?. La seva és una estratègia conscient: «qui és al poder, a 

més, té les seves figures / dins de les quals substitueix còmodament el logos pel no res». 

 

La citació indirecta del darrer vers és  recognoscible. Es tracta de la famosa reflexió que  

en forma d’epítom polaritza la interpretació del  llibre de W. Faulkner Les palmeres 

salvatges però que aquí sona en la versió de J-L. Godard a À bout de souffle, quan Jean 

Seberg, que està llegint el llibre de Faulkner, pregunta  a Jean Paul Belmondo què tria 

entre la pietat  i el no res. La resposta del jove és: “La pietat és idiota, jo trio el no-res. 

No és millor. Però la pietat és un compromís”. Pasolini ha substituït la pietat pel logos. 

Per ara retinguem  que el manierisme pasolinià com a estratègia irònica de despullament  

i exhibició paròdica dels mecanismes ocults de les relacions humanes considerades des 

d’un punt de vista antropològic, actua aquí com amplificador de la decisió d’aquest 

Poder que examina el poeta. Les figures retòriques d’aquest buiden de significació 

lògica ―mitjançant la intoxicació informativa i la manipulació tant de les 

investigacions com de les evidències factuals— els fets històrics. És l’extremisme 

d’esquerra, dirà el Poder, qui ha organitzat mitjançant els serveis secrets l’atemptat. 

Quan Pasolini escriu el poema, encara no s’ha assassinat  l’anarquista Pinelli, la mort 

del qual com sabem la policia etiquetarà de suïcidi. El poema segueix recuperant un per 

un el nom de les persones mortes en l’atemptat en un exercici de memòria històrica 

similar als memorials que recordaven per tota Itàlia les víctimes dels nazifeixistes, però 

amb un ressò que també té un regust feixista. 

Efectivament el recitat del nom de les víctimes recorda el ritual de les commemoracions 

oficials dels camarades morts en combat que tant agrada els feixistes de tot arreu. 

Després del nom de la persona, Pasolini hi posa «Present!» per seguidament descriure 

succintament estat civil, professió i algun detall biogràfic remarcable. Però la retòrica 

manierista del poema accentua encara el dramatisme intercalant el recitat del nom dels 

morts amb les actuacions del govern per intentar encausar els anarquistes i el text de 

Joan. Aturem-nos, no obstant, un moment en aquests “resums biogràfics” que apunta 

Pasolini. Es tracta d’una paròdia discreta dels faits divers periodístics. Pasolini diu «la 

bellíssima casa de Via Savaré» per referir-se al domicili d’una de les tretze víctimes que 

cita en el poema. De gairebé tots comenta les seves professions. D’un  destaca que deixa 

«dues filles casades que han continuat la seva actitud d’assegurador». El to general és 

aquest: biografies de fills de camperols que han  prosperat en la Itàlia del miracle 

econòmic, pagesos esdevinguts petits burgesos, la cultura dels primers absorbida pels 
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poderosos mecanismes aculturadors del capitalisme de la postguerra. Una remarca 

biogràfica d’una d’aquestes víctimes destaca pel seu caràcter sociològic: 

Eugenio Corsini, 55 anys, present! 

vivia des que es va casar a Via Procopio 8, 

pare de dos fills, ja casats, 

comerciava en olis lubrificants per a màquines agrícoles. 

La seva dona no havia deixat de treballar. 

No es van cantar serenates aquells 1940; 

des de 1940 s’havia treballat assenyadament a casa, fent calceta. 

S’havia assistit a escoles tot pensant-hi en futurs estalvis, 

res de pardals al cap, que ningú no tingués res a dir; 

la Moral com una cosa passada de dona a dona; 

poc riure als seus ulls, i les grans rialles en el moment adient: al Nadal. 

Vaig girar-me per veure la veu que parlava 

i vaig veure set lampadaris d’or. 

 

Aquesta estrofa ens porta a l’interior del treball hermenèutic que fa Pasolini de 

l’atemptat. Ens permet entendre la referència a 1944. Estem de nou, sembla suggerir el 

seu autor, dins d’una dinàmica de preguera civil. Al poema “Il PCI ai giovani” i a la 

seva apologia havia considerat la resposta de l’estat a la subversió com un inici de 

guerra civil.  Eugenio Corsini treballa en el sector agrari, però en la part de serveis. 

Podria ser un d’aquells nois pagesos que va conèixer Pasolini a Casarsa o Versuta i que, 

havent llogat les seves terres, o no tenint-ne, havia prosperat venent lubrificant per a 

màquines agrícoles. Aquestes màquines que havien canviat les relacions socials de 

producció en el camp italià a partir de 1950 i que havien desplaçat els més desafavorits 

cap a les borgate que havia conegut Pasolini a Roma. Totes les víctimes de què parla 

Pasolini són els petits burgesos que havia blasmat durant tota la seva vida. Ho veiem en 

la continuació de la necrològica: pare de dos fills ja casats. La seva esposa un compendi 

de la dona treballadora italiana: no renuncia a la seva feina un cop casada, i tal vegada 

troba un lloc en una de les feines  que podia haver après en una d’aquelles escoles 

tècniques per a dones. Una escola que de ben segur es trobava a anys llum de distància 

de la que Pasolini i la seva mare havien posat en peu a Versuta. A l’escola de la senyora 

Corsini no es devia parlar de Dant, ni Leopardi si no era per donar un primíssim vernís 

cultural. En cap cas, res de llegir poemes per fer-ne pastitxos literaris els alumnes. 

L’observació antropològica final recorda la capacitat d’ordenació moral del món que té 

la transmissió entre dones de valors conservadors en medi rural. Els morts a Piazza 

Fontana no són obrers rebels, sinó que la bomba assassina a representants d’un segment 

sociològic al qual el creixement econòmic ha afavorit econòmicament a canvi 

d’aculturar-los. Són les primeres víctimes del Neocapitalisme, de la nova versió 

insidiosa del feixisme. D’aquí la referència temporal a 1940, any d’entrada d’Itàlia en la 

Segona Guerra Mundial i que marca amb foc el destí del país, que apareix per primera 

vegada al poema. Pasolini insinua amb aquesta marca temporal tant la continuïtat del 

feixisme sota altres aparences. A la vegada., la rapsòdia de l’enunciat dels noms i de la 

resposta de «present!» recorda la manera feixista d’honorar els camarades caiguts en 

combat.    

El fragment il·lustra paral·lelament la forma de compondre el poema: les notícies 

biogràfiques estan escandides pels versets de l’Apocalipsi, situats arbitràriament: de 

vegades separen dos recitatius de les víctimes, de vegades s’intercalen a l’interior d’un 

d’aquests. Ens diu també perquè serveix la referència apocalíptica. Per a entendre-ho 

millor tal vegada és útil transcriure els fragments del pròleg del llibre de Joan que 
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utilitza Pasolini. Els parèntesis indiquen els versos del poema que parlen de les víctimes 

i de la situació en general , i entre claudàtors intercalacions de Pasolini, normalment 

iròniques, referides a l’Apocalipsi. 

Revelació de Jesucrist que Déu, perquè fes conèixer als seus serfs allò  que aviat s’ha de 

complir, va donar a conèixer enviant un àngel al seu serf Joan (...) El qual ha donat testimoni de 

tot el que ha vist, que és paraula de Déu i ha estat confirmat pel mateix Jesucrist (...) Jo sóc 

l’Alfa i l’Omega, el qui és, el qui era i el qui ve (...) Jo, Joan, germà vostre en la tribulació, la 

reialesa i la constància que compartim en Jesús, em trobava a l’illa de Patmos per haver 

anunciat la paraula de Déu i per haver donat testimoni de Jesús (...) El dia del Senyor, l’Esperit 

es va apoderar de mi i vaig sentir darrere meu una veu forta, com un toc de trompeta (...) Vaig 

girar-me per veure la veu que parlava i vaig veure set lampadaris d’or(...) i enmig dels 

lampadaris, Algú  que semblava el Fill d’Home (...) vestit amb una llarga vestimenta (...) i 

cenyit a l’alçada del pit per un cenyidor d’or (...) El seu cap i el seu cabell eren blancs com la 

llana (...) els seus peus semblaven com bronze brunyit , refinat a la fornal [(això va dir qui el va 

treure de sota el taulell](...) i la seva veu era com el bramul de les onades (...) A la mà dreta hi 

tenia set estrelles (...) i  de la boca li sortia una espasa esmolada de dos talls (...) El seu rostre era 

com el sol (...) [i posem-li sordina a la trompeta d’aquell Algú] (...) En veure’l vaig caure als 

seus peus com mort, però ell va posar sobre meu la mà dreta i em digué: No tinguis por, jo sóc 

el Primer i l’Últim [Jo sóc el Mig, semblaren dir Rumor i els seus col·legues] (...) Jo sóc el 

Primer i l’Últim. Sóc el qui viu (...) era mort però ara visc  pels segles dels segles [(a diferència 

de Giulio China)] i tinc les claus de la mort i de l’infern (...) Escriu, doncs, el que has vist, el 

que ara és i el que vindrà després (...) [les últimes catorze vaques! Les últimes catorze vaques!] 

vet aquí el sentit misteriós de les set estrelles; [que si set eren flaques les altres set encara 

estaven grasses](...) que has vist  a la meva mà dreta  i els set lampadaris d’or (...) Les set 

estrelles  són el àngels de les set esglésies i els set lampadaris són les set esglésies. [Bé, no tinc 

la intenció d’escriure l’Apocalipsi sencer: n’hi ha prou amb projectar-lo; i el mateix val per a les 

idees, n’hi ha prou amb enunciar-les: realitzar-les és superflu] 

 

La funció que em sembla que ocupa l’Apocalipsi en el poema la podem trobar 

desplegada en dues vessants. La primera i òbvia és el diagnòstic polític que Itàlia es 

troba dins d’un estat d’excepció que depassa els marcs polítics per trasbalsar 

radicalment els seus mateixos fonaments socials. L’atemptat tindria la funció de ser la 

revelació, i el poeta seria l’encarregat de desxifrar el significat dels esdeveniments que, 

recordem-ho, no es tracta dels primers atemptats ni fet luctuosos d’aquells anys, però sí 

un dels més greus les implicacions polítiques del qual són més tèrboles i terribles. La 

segona variant és evidentment l’índex temporal. És una mostra més de l’empelt de 

teologia política derivada del catolicisme que  hi ha present en l’obra de l’autor de 

“Profezia” i que hem comentat en el segon capítol. El temps que obre l’atemptat de 

Piazza Fontana és un temps nou: el que passarà a partir d’aquest moment no tindrà 

parangó amb el que ha passat abans de desembre de 1969 i si a alguna cosa se sembla és 

al clima polític italià que va portar a la guerra civil, però sense invasió nazi. El poeta és 

el profeta. Però un profeta fastiguejat, una mica displicent, irònic i de vegades sarcàstic 

fins fregar el cinisme. En ajustar el focus en  el període que transcorre entre 1969 i 1975 

apareix més clarament el combat pasolinià entre el pessimisme lúcid i la reivindicació 

vitalista desesperada que s’expressa magníficament en la Trilogia. Piazza Fontana, 

assassinats de Circeo, Salò dibuixen un itinerari però que en cap cas és rectilini. Per 

aquesta direcció, Pasolini farà marrades, buscarà alternatives, intentarà no aprofundir 

fatalment en la lògica històrica que apunta el poema i que, com hem vist, havia 

començat ―seguint la citació de De Martino— com una problematització des d’una 

perspectiva cultural de la burgesia occidental del present entès com un període de 

transformació profunda que exigeix una recerca de sentit. La inscripció dels versos de 

l’Apocalipsi serveixen també com a interpolacions lingüístiques que indiquen en el 
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poema l’excepcionalitat del temps que s’inicia. Tornem, però, encara a «Patmos». 

Anem a l’excepció del grup sociològic de les víctimes de què parla Pasolini: un 

perdedor entre els beneficiats del neocapitalisme. 

Carlo Gaiani pertanyia a aquest grup. Pasolini ens el descriu com un perit agrícola que 

havia reeixit professionalment fins que les coses li van començar a anar malament. En el 

moment de la seva mort, la seva granja havia entrat en crisi: la treballava personalment 

amb l’ajut d’un sol operari i havia trobat la mort quan anava a la Banca dell’Agricoltura, 

davant d’on van esclatar les bombes, a tancar la venda de les seves darreres catorze 

vaques. Pasolini explotarà sarcàsticament aquest episodi biogràfic que li serveix tant per 

realitzar una crític àcida d’Itàlia. Gaiani i les seves darreres catorze vaques 

reapareixeran en la segona meitat del poema per dir-nos per exemple que «Itàlia  està en 

crisi,  i la mateixa crisis que pateixo jo / (inadaptabilitat a les noves operacions 

bancàries) / la pateixen a la seva bestial manera els feixistes: / les darreres catorze 

vaques! / les darreres catorze vaques! vet aquí el sentit misteriós de les set estrelles». 

Està dient Pasolini que el pobre Gaiani és un feixista? Sí. Ho és a la manera en què ho 

havia estat el seu pare: un petit burgès que trobava en l’exèrcit i en el discurs feixista 

l’únic referent identitari on agafar-se. En el millor dels casos un feixista en potència a 

causa del seu conformisme i al seva moderació. Uns altres versos condensen aquest 

comentari: «No es pot predicar la moderació (...) en un país en què el que va malament , 

precisament és la moderació / i en què no es pot ser moderat sense ser trivial». Un país 

que expulsa de la vida social les antigues formes de treball i de relacions socials que li 

havien donat sentit abans de 1923: 

Cal anar cap a ells, estúpids com a escurçons, i dir-los 

Som humans: posseïm les darreres catorze vaques: 

la nostra empresa es troba en ruïna, 

treballem amb les nostres mans la terra  

ajudats per un sol jornaler. 

Ja no som capaços de viure en aquest país 

que se’n va pels nous camins de la història. 

 

Aquest «ells» el poema ens els ha mostrat. Repartits entre el versos trobem a Giuseppe 

Saragat, llavors President de la República, Mariano Rumor, President del consell de 

Ministres en els dies de l’atemptat, els feixistes, els intel·lectuals d’esquerra despistats 

com Moravia... Aquesta «Autoritat-Trivialitat» que maneja les regnes del Poder en 

direcció a la instauració d’un definitiu Estat d’excepció. El poeta, que com Joan a 

Patmos se sent exiliat per haver donat el seu testimoni de la terrible i criminal mutació 

antropològica, el poeta, doncs, profetitza: «Tu et suïcidaràs.../ tu et mataràs, feixista 

boig, / i el teu suïcidi servirà només per a /donar una pista desgraciada a  la policia». 

Recordem que Pasolini escriu el poema abans de la mort en estranyes circumstàncies de 

l’incriminat anarquista Pirelli, falsament acusat de ser l’autor de l’atemptat. Una nota a 

peu de plana d’aquests versos ens aclareix que «en preveure amb aquests versos un 

suïcidi, creia, amb absurda ingenuïtat que el culpable que se suïcidaria anava a ser un 

feixista». El poeta/profeta es troba enmig dels signes i sense cap revelació més precisa 

que l’orienti: també ell està confús. Li queda poca cosa a fer excepte pensar. El poema 

va cap al seu final: 

Tot esperant que siguin venudes aquestes catorze vaques vostres 

pasturen crepusculars a Patmos 

on hom es limita a escriure només el pròleg de l’Apocalipsi. 

Però aprofundim 
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(ja que una altra cosa no es fa a Patmos 

sense arribar mai a conclusions diferents a les previstes, 

el depriment menyspreu per la burgesia, inclosa en ella 

els morts tot just citats, tots ells honorablement viscuts fins al final) 

prosseguint, prosseguint heroicament 

després d’haver passat un vel sobre la derrota dels joves. 

 

Pasolini frega aquí la inhumanitat. Les víctimes són per a ell l’altra cara dels botxins. 

entre el feixista actiu que posa la bomba i els feixistes latents que entren al banc a fer els 

seus negocis hi ha només la distància que duu a la bogeria. A la vegada, els joves 

derrotats són els «feixistes d’esquerra» tal com els titlla en un altre vers anterior: els 

joves radicals d’extrema esquerra fills de la burgesia que s’enfronten sense escrúpols als 

fills dels pobres que han de fer de policies per a sobreviure. No són aquests joves 

radicals els militants de Potere operaio a qui Pasolini en el poema dóna explícitament 

suport: els joves derrotats són la versió trivial de la veritable revolució, la que Pasolini 

va somiar a Sant Giovanni de Casarsa el 1948. Però en el fons aquests joves potser 

benintencionats el que finalment volen és entrar en el Poder. Els darrers versos del 

poema són desoladors. El poeta des del seu exili interior els veu a tots. Són davant de la 

«porta de la història»: 

la porta de la història és una Porta estreta 

ficar-s’hi a dintre costa una espantosa fatiga 

hi ha qui renuncia i posa el cul 

i qui no renuncia, però malament, i treu el gat del portaequipatges, 

i qui vol entrar-hi costi el que costi, a cops de colze però amb dignitat;  

però hi són tots, davant d’aquella Porta. 

 

Salò ens indicarà quin pa s’hi dóna rere aquesta porta de la Història que s’està obrint a 

las Itàlia de 1969. Com hem vist abans als poemes de la segona meitat dels anys 

seixanta, als quals pertany el que estic comentant, la conceptualització  per part de 

Pasolini de la seva homosexualitat com a racialització guanya protagonisme. El viatge 

als Estats Units, fet en plena efervescència de la lluita pels drets civils, i la seva lectura 

de Malcom X (circa 1965) aguditzen aquesta consciència que ja s’havia insinuat 

anteriorment. Però són aquests poemes on trobem desplegada aquesta assumpció de ser 

víctima d’un odi racial, en tot semblant, per Pasolini, a la patida per qualsevol minoria 

discriminada. Aquesta identificació ―feta sense gaire precaucions històriques ni 

filosòfiques— revela a parer meu les dimensions de l’impacte traumàtic que he 

examinat en capítols anteriors. El jo poètic no identifica els seus perseguidors i 

adversaris en qualsevol figura de demoníac Olimp nazi, sinó ni més ni menys en 

Himmler, el cap de les SS i com a tal el director de la «solució final».  

Si a l’anterior secció del comentari de Salò parlava de com la pel·lícula mostra el 

mecanismes d’alienació mitjançant el terror i la deshumanització que converteix els 

individus en un ramat per a després procedir al seus sacrifici selectiu, en aquesta part 

hem de perseguir aquesta paradoxal afirmació del poeta segons la qual els Himmler es 

troben per tot arreu. Himmlers contemporanis, que actuen de manera més discreta que 

l’original, però que tenen els mateixos objectius: la destrucció de l’alteritat. La part de 

final de Salò en què els castigats són sotmesos a turment ha de ser interpretada com la 

punició dels rebels. El seu crim ha estat violar les normes estrictes que regulen la vida al 

Castell. La sentència s’aplica contra el crim de desobediència en oposar la vida a la 

lògica de la mort del Castell.  
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A Salò aquesta desobediència no és estrictament històrica en tant que el film situa 

precisament la història ―amb el seu moviment dialèctic— a l’exterior del Castell per a 

permetre que a l’interior es desplegui l’ontologia de la violència del neofeixisme. La 

desobediència no és, doncs, política ―llevat del cas d’Enzio—, sinó vital: l’amor per la 

mare morta que no és pot reprimir, la fe religiosa que assossega les ànimes senzilles dels 

camperols, el desig sexual que floreix en la joventut: la màquina de destrucció de la vida 

que és el feixisme tal com l’hem definit en el comentari de Theweleit actua amb una 

gran violència contra aquesta presència de la vida que hi ha en el cementiri violent que 

és el Castell/lager. Aquesta violència es manifesta a través de la tortura i del 

canibalisme. El canibalisme s’efectua en el girone della merda. Però hi apareix en un 

trop: allò que es consumeix, no és la carn, sinó la consumpció de la carn, la merda. És 

un canibalisme «desplaçat» vers el final de cadena tròfica: cap el món bacterià. En 

menjar la merda dels llibertins els personatges es converteixen en bacteris que 

descomponen els fems i els transformen. La merda és aquí, doncs, un adob per al 

següent cicle de violència. Hi és, esclar, l’al·legoria del menjar industrial com a 

porqueria.  

Però a Porcile Pasolini ja havia plantejat la idea de com la burgesia se suïcidava com a 

classe llençant-se a un cort de porcs, que com se sap són uns animals que se situen en 

l’escala més baixa del procés de reciclatge energètic en tant que mengen tot, se 

n’aprofita tot menys la merda que, pel contrari, és altament contaminat. A Salò, 

Pasolini, en fer menjar els personatges la seva pròpia merda ―o la merda dels 

companys— subratlla el gest que el neofeixisme no acabarà en un procés apocalíptic 

com sí que va passar amb el nazifeixsme sinó, que ben al contrari, ell és l’Anticrist que 

profetitzava Joan i  ha vingut a quedar-se i per tant ha de mantenir «les poblacions de 

víctimes» de tal manera que l’exercici de la violència estigui perennement 

retroalimentat tant per l’existència de víctimes degudament preparades per a 

l’acompliment de les fases ―els gironi— a partir de les quals aquesta violència arriba al 

seu paroxisme però sense acabar en l’autodestrucció del sistema fins que portat per la 

seva lògica de destrucció de la vida es quedi sense recursos per a consumir. Dit d’una 

altra manera, el temps circular de l’interior de la pel·lícula i el vector temporal de 1944 

als nostres dies que li atorga Pasolini, ens indiquen molt en la línia de Benjamin que no 

estem al final de res, sinó dintre d’un episodi circular de la violència del Poder. Avui 

són els llibertins de Salò, demà en seran uns altres de llibertins, que faran exactament el 

mateix  recorregut de la selecció de les víctimes a la seva consumació orgiàstica però 

selectiva.  

Aquesta idea, que he suggerit abans, cal completar-la amb la precisió de quines són les 

víctimes que han de ser consumides en la tortura. Aquestes són els rebels, els 

desobedients, com hem dit. Però parlar de desobediència a Pasolini és parlar d’ell 

mateix, i també del seu germà Guido. Les víctimes es recluten entre els joves de les 

rodalies del lloc del crim, és a dir, el neofeixme ja no busca les víctimes a l’exterior 

colonial d’Europa, no a l’exterior racial del que prega de manera diferent, i té tabús 

alimentaris. El neofeixisme racialitza —o per dir-ho com Antelme, “especia”— la 

població dins de la qual ha nascut. Ho fa amb el criteri de la seva diferència sexual, de 

la seva diferència actitudinal, de la seva voluntat de perseverar en el no, de mantenir-se 

en  l’ètica dels rebutjats, perquè aquesta ètica afirma que els rebutjats són a la seva 

vegada els que rebutgen l’ordre existent i com he comentat al primer capítol representen 

l’evidència que un altre món és possible, que la realitat no culmina inevitablement en un 

procés predeterminat des del seu origen, sinó que és els resultat d’un procés dialèctic 

entre les formes culturals i els condicionaments socio-econòmics que es desenvolupen a 
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l’interior d’una societat determinada en un moment precís. Els diferents afirmen amb la 

seva existència que la “naturalitat” és una altra construcció social i ideològica més. 

Aquests, doncs, han de ser torturats i extingits, cal degradar la seva consciència a la del 

cos martiritzat i esborrar-ne les traces de la seva existència. 

Finalment , Pasolini s’apropa als joves dissidents dels anys setanta: ja no són només els 

fills de papà. Han entès que han d’aliar-se amb els obrers que lluiten no per un salari 

millor ―recordem el poema “Profezia”, escrit en 1962— sinó per la subversió, per 

mantenir-se en el no. Són els joves trotskistes de Potere Operaio i sobretot de Lotta 

Continua amb qui Pasolini puntualment col·laborà, especialment en la filmació del 

documental-assaig 12 de decembre. Les banderes de Trotski al vent amb que acabava 

«Profecia» s’encarnen en aquests grups que diuen no, que rebutgen a qui els rebutgen. 

Per això el Sistema, el Poder, el Neofexisme ha d’acabar amb aquests desobedients de 

manera exemplar i a poc a poc, assaborint la pràctica de la violència sense arribar massa 

ràpidament a la mort dels torturats perquè aquests han d’aprendre que cadascun d’ell, 

totalment, són com els porcs de Porcile. Tot d’ells serà aprofitat perquè de l’ètica del 

refús no en quedi res servible. Aquells que són torturats a Salò són Pier Paolo i Guido, i 

els que com ells del 8 de setembre de 1943 van dir no, van desobeir i, en el cas de Pier 

Paolo han continuat fent-ho fins al final. 

Dintre de la lògica del film això encaixa. Enzio i la cambrera han estat assassinats per 

desobeir. Han estat executats de manera immediata. També ho ha estat el noi que intenta 

fugir al començament de la pel·lícula i la noia que invoca Déu. Aquests dues primeres 

víctimes són executades precisament per a imposar el terror. Però Enzio i la cambrera 

ho són en un atac d’histèria dels botxins. Són executats pel mateix «crim» que els 

destinats a la tortura seran objecte de les penes que els infringiran. Per estimar, per 

trencar els regles, per saltar-se la cadena tròfica que els ha de convertir en aliment inert 

del Sistema. Dels feixistes, Pasolini havia escrit el següent: 

l’acceptació del món tal com és, amb el seu ordre inamovible, la seva ombra paternal, la seva 

lluita fraterna, la seva norma de respectar  com un mal cruel però necessari el seu encant 

secular, és, en conjunt, el que embriaga a un feixista. Es dóna en ell la vanitat de ser 

«escandalós» perquè acceptat aquest món que no desitja, més aviat condemna, els escàndols. 

L’exalta la decisió «personal» de servir a l’autoritat: d’imposar la seva iniciació al vell ritual 

com una novetat tan nova que ha de tenir un aire facciós i arbitrari d’una renúncia a tota una 

altra alternativa possible. Parlo, naturalment, dels feixistes joves, encara desinteressats. La seva 

estretor mental o la seva bogeria progressiva només poden comparar-se al seu profund i total 

pessimisme (Pasolini, Caos, 225). 

 

El juny de 1975 publica una dramàtica «carta luterana» titulada “Abiura dalla Trilogia 

della vita” (Abjuració de la Trilogia de la vida). «Penso» —diu— «que, d’entrada, mai, 

en cap cas no s’ha de témer la instrumentalització per part del poder... Però també 

penso, després, que cal saber adonar-se de quant s’ha estat ... instrumentalitzat per part 

del poder instituït. I llavors si la pròpia sinceritat o la necessitat han estat .... 

manipulades, jo penso que cal ... tenir el coratge d’abjurar-ne» (PASOLINI, Lettere, 71). 

La Trilogia, continua Pasolini, havia nascut de la lluita a Itàlia pel «dret a expressar-se» 

i per l’alliberament sexual. En aquest sentit, les tres pel·lícules representaven la 

culminació d’aquesta lluita per part de l’autor, una lluita que havia començat als anys 

50. A la vegada, la Trilogia esdevenia pel poeta «l’últim baluard de la realitat», 

representada per « els “innocents” cossos amb la [seva] arcaica, fosca, vital violència 

dels seus òrgans sexuals» (Íbid., 72). Aquesta realitat ha estat «violada, manipulada, 

masegada pel poder consumista»: 
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Les vides sexuals privades (com la meva) han patit el trauma o bé de la falsa tolerància, o bé de 

la degradació corpòria, i això que en les fantasies sexuals era dolor i joia, ha esdevingut una 

delusió suïcida, informe accídia (Íbid., 72)  

 

«Accídia» és una altra paraula que també utilitza Walter Benjamin. A la tesi VII el 

filòsof muniquès critica la filosofia de la història de l’historiador francès  de Coulanges, 

per a qui, segons Benjamin, l’historiador s’havia de treure del cap tot allò que sap del 

decórrer de la història posterior al moment que estudia. Diu Benjamin d’aquest 

procediment que proposava Fustel de Coulanges: 

 
És un procediment que opera per compenetració. El seu origen és la galvana de cor, l’accídia 

que no es veu amb la força d’emparar-se de la imatge històrica autèntica en el moment de la 

seva llanternada. Els teòlegs de l’Edat Mitjana la consideraven com la raó última de la tristesa. 

Flaubert, que s’hi coneixia, escriu: «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour 

ressusciter Carthage».  La naturalesa d’aquesta tristesa s’esbrina si ens fem la pregunta següent: 

l’historiaire del corrent historicista en quina mena de pell es vol pròpiament ficar? La resposta  

sona de totes passades: en la del vencedor . Els amos d’ara són els hereus de tots aquells que 

adés van vèncer. Ficar-se en la pell del vencedor aprofita tostemps a aquells que ara senyoregen. 

(BENJAMIN 1984b, Tesis, 135) 

 

La Trilogia  volia revoltar-se contra l’accídia; rescatar del passat cossos i genitals que 

representessin «l’eros, vist en un àmbit humà pràcticament no superat per la història» 

(PASOLINI, Lettere, 72) i que per tant enfrontessin a la tristesa bulímica de les joves 

generacions del present,  fartes de satisfer el seu desig sense gairebé temps de 

conformar-lo i madurar-lo, la vitalitat rebel del passat, quan follar quan no tocava, on  

no tocava i amb qui no tocava et podia dur a la mort. El present degenerat, diu Pasolini, 

es veia compensat a les pel·lícules per aquest passat rescatat pel materialista històric a la 

manipulació consumista imposada pels “vencedors”. Però es tractava d’una il·lusió de 

l’autor: 

 
Però avui la degeneració dels cossos i dels sexes ha assolit un valor retroactiu. Si aquells que 

abans eren així i aixà, han pogut esdevenir ara així i aixà, vol dir que  ho eren ja en potència: 

d’aquí doncs que la seva manera de ser de llavors és, en el present, devaluada. Els joves i els 

nois del subproletariat romà ... si ara són immundícia humana, vol dir que llavors potencialment 

ho eren... L’enfonsament del present implica l’enfonsament del passat (Íbid. 73). 

 

El text és duríssim: els «ésser adorables» —l’expressió és de Pasolini— que havien 

estat aquests nois han esdevingut «imbècils», «ineptes vils». La visió pasoliniana 

convergeix de manera intensa amb la de Benjamin. Per quest darrer  el passat, projecta 

un vector d’esperança ètica sobre les generacions presents a les quals empeny a lluitar 

pel futur per a evitar el triomf total del feixisme. En canvi, Pasolini veu en aquest passat 

la reserva de futur, el temps idealitzat, la utopia retrospectiva que cal construir per armar 

el present contra aquest feixisme nou que amenaça amb una victòria total. L’abiura 

certifica aquesta victòria com ho fa Salò. De fet, Pasolini pensa la pel·lícula —recordem 

que aquest article apareix el 15 de juny de 1975, quatre mesos abans de l’assassinat de 

l’escriptor— com una «adaptació de la meva posició a una major llegibilitat (Salò?)» 

(Íbid. 75). Així acaba un dels articles més importants del seu autor. 

 

L’ any 1974 en fa 30 de les massacre de les Fosses Ardeantines i de Marzabotto.  Hi ha 

una connexió entre el món de les borgate destruïdes, l’abiura, la commemoració de les 

massacres i Salò. L’ombra que projecta el film és la d’un moloch. 
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El concepte de moloch apareix que jo sàpiga dos anys abans en una entrevista concedida 

al rotatiu Il Messagero el 1972. L’entrevistador, Gidéon Bachmann, coneix bé l’obra de 

Pasolini. Comença a ser un crític reconegut i més endavant farà ell mateix films i 

documentals. Les seves preguntes mostren una certa estupefacció. Què pretén Pasolini 

amb la Trilogia? Com és que ha abandonat el seu cinema ideològic i polític? Pasolini 

respon pacientment. S’hi nota la confiança entre els dos homes. Pasolini formula la que 

serà la seva crítica constant a la revolta de maig del 68. Acusa els joves de ser un 

instrument de la burgesia. Acaba de distingir entre la veritable revolució dels seixanta 

―que defineix com a ”imprevista, tecnològica i violentíssima”―  de la revolta dels 

joves del 68. Més endavant inicia una brillant argumentació sobre el trencament radical 

que s’ha produït:  

 
[Maig del 68]  ha posat [als joves] en una situació ruptura  completa amb el món dels pares. 

Aquesta ruptura ha causat una espècie de gueto dels joves. un gueto dins del qual els joves es 

troben reclosos dins de les muralles que ells mateixos han aixecat contra els pares (PASOLINI, 

Interviste, 195-6). 

 

Els pares, mitjançant la seva lluita havien superat moralismes, determinacions culturals 

que ara els fills reprenen sota una altra clau, però que fan la mateixa música. Els pares 

són, diu Pasolini, en un cert sentit més avançats que els fills. Perquè  així s’han reprès  

«en els joves, amb una violència més gran, certs caràcters històrics, antropològics, 

etnològics que els mateixos pares havien superat». 

 

I com una ombra, per aquesta represa inconscient dels joves i a la vegada per la gran 

muralla que diu Pasolini que han aixecat entre ells i els seus genitors, s’ha introduït en 

el món occidental de 1972 aquest moloch de la burgesia que té un objectiu clar: «tenir 

més consumidors, una enorme quantitat de consumidors»  

 

Salò, doncs, revela que el nou projecte del neofeixisme i de la burgesia és el sacrifici de 

generacions senceres mitjançant un consumisme estupiditzador i uniformista, que dissol 

les identitats col·lectives i les individuals. De fet, des d’Una vita violenta aquest ha estat 

un tema recurrent de la seva obra. Però ara Pasolini percep amb claredat la magnitud de 

l’amenaça i el poder de l’enemic neofeixista que ocupa l’espai social no només 

mitjançant el terror de les bombes sinó conquerint l’imaginari i el desig  de les noves 

generacions. Moloch no és aquí una metàfora retòrica. La deïtat adorada pers pobles 

semítics (excepte els jueus) exigia el sacrifici de nens dels quals s’alimentava. Quan 

Pasolini utilitza aquesta figura, posa un èmfasi específic en el fet que el moment 

històric-cultural en què viu és marcat per l’extermini que aquest “Rei de la Vergonya” 

―que seria una traducció literal de l’etimologia del seu nom, que no és, en l’esquema 

de Pasolini, altre que el nou fill de la burgesia neofeixista, el consumisme― perpetra 

sobre la joventut italiana i per extensió occidental en forma d’indiferenciació i 

liquidació de la seva especificitat com a grups socials diversos. El resultat és una 

joventut «massacrada, torturada i envellida» (Íb., 205). Hi ha un altre resultat, aquest 

Pasolini no el va poder veure. Ho explica bé Alessandro Stella en el seu llibre sobre la 

insurrecció juvenil dels anys setanta. Aquella insurrecció va cometre l’error —diu 

Stella— d’assumir les pràctiques del feixisme quan el 1978 les Brigate rosse van  

assassinar Aldo Moro. Molts dels dissidents de llavors no van trobar justificació a 

l’execució d’un hostatge. Era mimetitzar-se ells mateixos en feixistes (STELLA, 149). 

Aquest era el perill que havia anunciat Salò. 
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Stella comenta un altre aspecte del qual la pel·lícula en va ser una advertència. L’antic 

militant de Potere Operaio constata que la Itàlia del segle XXI ha rehabilitat el feixisme 

i ha procedit a la liquidació de la memòria de la Resistència.  Així, diu, en els anys dels 

poder de Berlusconi «es va deixar de considerar la Resistència antifeixista com a acte de 

naixement de la República Italiana» (Íb. 175). De fet, veure Salò obliga a ser encara més 

pessimista, perquè el que hi planteja Pasolini és que aquella República va erigir-se no a 

partir dels ideals de la Resistència sinó de la seva profanació.  
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5. A MODE D’EPÍLEG: L’ASSASSINAT DE L’HUMANISME. 

 
 

 
Per això penso que la desesperació és avui l’única reacció possible davant la injustícia i la 

vulgaritat del món, tot i que només si és individual i no està codificada (PASOLINI, Caos, 60) 
 

 

Escrites el 1968 aquestes paraules ressonen, en concret la de «desesperació», amb 

l’accídia de 1975. Totes dues són pecats que l’església medieval considerava mortals i 

imperdonables. Preguntat Sant Agustí per uns cristians romans quin seria l’únic pecat 

contra el Sant Esperit que resultaria imperdonable, aquest els va respondre que el de la 

desesperació (BROWN, 152). Podem entendre Salò sense aquesta desesperació, sense 

aquesta llum negra que il·lumina el gran pecat de l’accídia de les generacions del 

present del poeta, d’aquesta «informe accídia» que hem citat abans? Penso que no. I 

malgrat tot el poeta encara es revolta contra aquesta desesperació pecaminosa. En els 

articles escrits per al setmanari Il mondo  apareguts sota la l’epígraf de “Gennariello” i 

en els quals establia un diàleg pedagògic amb un jove adolescent imaginari nascut a 

Nàpols o en una ciutat meridional d’Itàlia, Pasolini reflexionava sobre el paper de la 

cultura i de l’estètica en la seva obra i en la seva vida:  

 
El meu esteticisme és indestriable de la meva cultura. Per què prescindir en la meva cultura d’un 

dels seus elements encara que sigui espuri, i potser superflu? Aquesta és un tot: i no tinc 

escrúpols de dir-ho perquè en aquests darrers anys m’he convençut que la pobresa i 

l’endarreriment [econòmic] no són de fet el pitjor mal. Sobre aquest tema estàvem tots 

equivocats. Les coses modernes introduïdes pel capitalisme al Iemen a banda d’haver convertit 

als iemenites físicament en uns pallassos, els han fet molt més infeliços. L’Imam (el rei deposat) 

era terrible, però el consumisme sòrdid que l’ha substituït no ho és menys. Això em dóna el dret 

de no avergonyir-me del meu “sentiment del bell”. Un home de cultura, estimat Gennariello, no 

pot ser que extremament anticipat o extremament endarrerit (o potser les dues coses al mateix 

temps, com és el meu cas.  

 

La cultura és per a Pasolini una defensa contra la distracció i contra la manipulació que 

opera sobre les consciències la societat consumista: 

 
el punt és aquest: la meva cultura (amb el seu esteticisme) em posa en una relació crítica 

respecte a les «coses» modernes enteses com a signes lingüístics. La teva cultura [la del jove 

Gennariello], en canvi, et fa acceptar aquestes coses modernes com a naturals, i escoltar el seu 

ensenyament com absolut. 

 

Acaba aquesta reflexió amb un to pessimista que perfuma amb un aire de tristor amarga 

una certa mirada retrospectiva sobre la una altra de les seves passions des dels dies de 

Casarsa: la pedagogia: 

Jo puc cercar d’esgarrapar, o almenys de posar en dubte, el que t’han ensenyat  pares, mestres, 

televisió, diaris, i sobretot els joves contemporanis teus. Però sóc absolutament impotent contra 

allò que t’han ensenyat i t’ensenyen les coses. El seu llenguatge és inarticulat i absolutament 

rígid: així doncs inarticulat i rígid és l’esperit del teu aprenentatge i de les opinions no verbals 

que en tu, mitjançant d’aquest aprenentatge, es van formant. Sobre això som dos estranys, que 

res pot aproximar (PASOLINI, Lettere, 40-1).  
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Aparegut el 17 d’abril de 1975, amb el rodatge de Salò ja en la seva fase final, Pasolini 

es distancia lúgubrement del jove Pier Paolo que en plena ocupació nazi del nord 

d’Itàlia crea una escola amb la seva mare pels fills dels pagesos de la zona on se’ls 

ensenya a llegir poesia, a conèixer i estimar Dante i se’ls anima a entendre que la 

cultura els farà millors persones i en tot cas més autònoms, crítics i rics d’esperit. Ara 

això ja no és possible confessa Pasolini al seu pupil imaginari. La proximitat que el 

mestre Pasolini havia tingut amb els seu alumnes del Friül o de l’escola del afores de 

Roma on trobà la seva primera feina remunerada després d’haver-se d’ “exiliar” a la 

capital s’ha transformat vint-i-cinc anys després en una estranyesa definitiva. La 

transmissió ja no és possible: el potentíssim llenguatge de les coses del neocapitalisme 

ensordeix les consciències i l’esperit de l’època amb  una marea de distracció i ideologia 

alienadora que impedeixen que el missatge formulat per l’ètica del renaixement —la 

visió estructuradora de la dignitat de l’home que defensava Marsilio Ficino en la seva 

oració per la dignitat de l’home— no només no arribi els joves, sinó que no sigui ni tan 

sols audible i per tant no que pugui servir-los en un moment donat com a agafador que 

permeti resistir-se a la dissolució del jo que força el neocapitalisme. Per tant, de manera 

contradictòria, l’autor recapitula amb el seu jove i imaginari interlocutor els sabers 

humanístics que li ha estat fonamentals en la seva vida, mentre que procedeix a liquidar-

los artísticament a Salò. I juntament amb la destrucció de l’ètica de la resistència que 

hem vist com Pasolini feia morir al film, també anihilarà l’ètica de l’humanisme sota la 

qual s’havia aixoplugat al llarg de molts moments de la seva vida. Es converteix així en 

un «mestre maligne». Qui llegeixi aquestes planes i sigui o hagi estat professor de 

seguida sabrà què vol dir aquesta expressió terrible. Induir voluntàriament a un deixeble 

cap l’error i/o cap a una seducció que es resol finalment en una possessió destructora. 

Salò ensenya com destruir l’humà, la seva dignitat i el seu sentit final. Però ho fa d’una 

manera que ens obliga a estar atents al que es formula de manera elusiva, gairebé 

críptica. Pasolini sacrifica el mestre que va ser un dia perquè Salò pugui ensenyar, 

malgrat tot, alguna cosa humana. Intentaré justificar aquesta paradoxa. 

 

Hi ha un quadre pintat sobre fusta de Piero della Francesco anomenat La flagel·lació de 

Crist. En ell s’hi veu, distribuïts en dos plans, vuit personatges, en dues seqüències del 

tot desconnectades entre elles. Dins del que semblaria un porxo d’un palau del primer 

renaixement (que des de la nostra perspectiva se situaria a la nostra esquerra) veiem un 

personatge noble, l’Autoritat sens dubte,  assegut en una mena de tro o de cadira alçada 

(nosaltres el veiem de perfil) que assisteix a la flagel·lació de Crist. Aquest es troba 

lligat, nu de tors i de cara a nosaltres, a una columna amb capitell jònic damunt del qual 

hi ha una estàtua daurada d’un jove nu que descansa sobre una llarga espasa el seu pes 

mentre sosté el que sembla una calavera o un casc a la seva altra mà, que està totalment 

estesa en una inclinació superior, com  la presentació de l’August de Prima Porta. Hi 

veiem dos esbirros: un, de perfil, agafa d’un braç Jesús; l’altre d’esquena a nosaltres ha 

estat pintat per Piero en el mateix moment de descarregar el cop de fuet sobre la 

víctima. Aquesta primera escena es troba en un segon pla respecte la següent. La tanca 

un personatge que és davant nostre i que ens dona l’esquena, sens dubte també algú 

noble vestit com un oriental de l’època; la imatge descrita representa pràcticament les 

dues terceres parts del quadre ―que està pintat al temple sobre taula—, ocupa com he 

dit el segon pla dels tres que configuren l’espai pictòric de l’obra. El darrer terç del 

quadre l’ocupen tres personatges que semblen estar discutint calmosament un seriós 

afer. Aquestes tres figures ben vestides amb robes curials dibuixen un triangle: dues de 

perfil més a prop nostre i un tercera en el vèrtex del triangle de cara a l’espectador. Es 

troben en el primer pla, en una mena de cruïlla al costat del porxo on s’esdevé l’escena 
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de la flagel·lació. Darrera d’aquests tres personatges s’obre un carreró sense sortida 

aparent que dóna a una altra ala del palau, darrera un mur del qual s’hi albira un jardí. 

Davant del porxo, enfront de la línia que traça la mirada de l’Autoritat hi ha una casa 

renaixentista darrera la qual s’alça una torre que podria formar part del palau o d’una 

església. 

 

La interpretació d’aquest quadre enigmàtic és difícil i se n’han proposat diferents 

lectures. No ens interessa fer-ne aquí un resum de totes elles. N’hi ha dues, però, que sí 

voldria acollir en aquestes pàgines. La primera és la del mestre del jove Pier Paolo  a la 

Universitat de Bolonya, el gran historiador de l’art italià Roberto Longhi, una lectura 

que sens dubte Pasolini coneixia o bé directament del llibre on apareix o bé de les 

classes bolonyeses. La segona a què ens referirem és la que va fer l’historiador Carlo 

Ginzburg, disset anys més jove que Pasolini però que compartia amb el cineasta 

interessos propers. Aquestes dues lectures, doncs, se situen gairebé equidistants a les 

que ha fet Pasolini de l’art del primer renaixement florentí al llarg de la seva obra 

cinematogràfica. Em permeten formular una hipòtesi de com intervé Pasolini a Salò 

sobre l’herència de l’humanisme i traçar així una seqüència de la recepció d’aquesta 

tradició a la Itàlia del segle XX; es tractaria des del meu punt de vista d’un procés que 

descriu la recepció emocionada per part de Pasolini de la interpretació en clau de 

missatge d’esperança realitzada pel gran historiador de l’art Roberto Longhi —i que el 

nostre autor hauria escoltat de la boca del mestre en les classes sempre recordades per 

Pier Paolo a la Universitat de Bolonya— per passar després a  la certificació feta per 

Pasolini que la cosmovisió que presenta la cultura del renaixement italià ―en especial 

la concordatio entre l’ètica humanista de la  cultura clàssica i la del cristianisme— ja no 

se sosté i, finalment, un cop assumida la lectura del nostre autor intentar recuperar-ne 

una part d’aquella cosmovisió convertint aquesta tradició en un emblema esotèric tal 

com ho fa a la seva lectura postmodernista Carlo  Grinzburg
20

. 

 

Pasolini havia utilitzat abastament i de manera molt lliure l’obra de Giotto,  de 

Massaccio i del mateix Piero della Francesca per a la caracterització dels personatges de 

pel·lícules com Accattone Il vangelo, Medea, La trilogia ―especialment les obres de 

Giotto a Il decamerone—entre d’altres. No es tracta de les úniques referències 

pictòriques que utilitzà Pasolini. El manierisme va ser una influència molt important tal 

com es veu al tableau vivant paròdic que realitza l’autor a La ricotta d’ El despenjament 

de la creu de l’artista manierista Pontorno. La pintura, i especialment la pintura dels 

segles XIII al XVI formen un subtext important en l’obra cinematogràfica de Pasolini, 

però també són un referent moral de qui s’havia definit sovint com un  hereu d’aquesta 

tradició. Cal recordar també que Pasolini era també pintor, autor d’una obra menor però 

interessant, amb una sèrie de retrats i autoretrats remarcables. 

 

                                                 
1
 Sobre la relació entre el cinema de Pasolini i la tradició pictòrica vegi’s les lluminoses pàgines que hi 

dedica el seu amic i pintor ell també GIUSEPPE ZIGAINA a Hostia, op. cit, pags 31-44, en concret pel que 

fa a Massaccio i Piero della Francesca a la pàgina 33. Zigaina en aquestes mateixes planes ens recorda 

l’impacte que va tenir sobre el seu amic les classes de Longhi. Sobre els tableuax vivants i l’obra de 

Pasolini, el capítol “Pasolini y el juego de la representación” al llibre de AUREA ORTIZ i MARIA JESÚS 

PIQUERAS, La pintura en el cine 1995, Barcelona, Paidós, pàgs. 188-197. Sobre el paper de la pintura a 

Salò és interessant consultar l’exhaustiu treball de MATHIAS BALBI, Pasolini, Sade e la pittura, 2012, 

Alessandria, Falsopiano. El llibre de ROBERTO LONGHI sobre Piero della Francesca es troba en l’obra del 

mateix autor De Cimabure a Morandi. Saggi di storia de la pintura Italiana, 1973, Milà, Mondadori, 

pàgs 349-465. L’edició que podia haver consultat Pasolini seria o bé l’original de 1927  a la Universitat o 

la de 1963 a les obres completes de Longhi.  
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Voldria suggerir en aquestes planes finals del meu comentari que a Salò Pasolini utilitza 

el seu fabulós arsenal derivat del coneixement de l’art del quattorcento de la pintura 

europea en general per construir, a la part final del Girone della sangue, en concret a les 

escenes de les tortures una “desconstrucció” de la Flagel·lació de Crist que podem 

interpretar com un altre memorial a la destrucció de la cultura humanística, destrucció 

que com hem vist havia anticipat el personatge de Herdhitze a Porcile. El final de Salò 

l’interpreto com una representació de l’execució de la filosofia moral i de la visió 

antropològica heretada del renaixement. El paral·lelisme és possible: si la Flagel·lació 

memorialitza la traïció i la consegüent pèrdua de la cristiandat oriental a mans d’uns 

victoriosos dominadors turcs, Salò com hem vist commemora la victòria antropològica, 

cultural i econòmica del feixisme.   

 

Recordem breument aquesta part final de la pel·lícula. La seqüència es divideix en 

diferents escenes, cadascuna d’elles composta d’uns pocs plans. Comença quan els 

llibertins i els seus esbirros torturen les víctimes, alternant Pasolini escenes filmades 

dins del pati de tortures, des d’una finestra enreixada ―com si es tractés d’una filmació 

documental clandestina d’un lager nazi— o bé des de l’habitació elevada des d’on els 

llibertins alternament veuen els diferents episodis de violència i mort que perpetren els 

seus companys. La seqüència es tanca amb l’escena on dos joves esbirros que es troben 

en aquesta habitació deixen els fusells i es posen a ballar una musiqueta popular als 

anys 40, mentre un li demana a l’altre com es diu la seva núvia i aquest li respon  

“Margarita”. Tota aquesta seqüència em sembla que està creada per a fixar, dins del 

memorial que celebra la victòria dels botxins, l’episodi també victoriós de la destrucció 

de la cultura humanística de la qual Pasolini, com hem dit, se sentia hereu. Es tracta, a 

parer meu, de la seqüència cinematogràficament més complexa que va filmar Pasolini.  

 

Per a poder desenvolupar millor la meva lectura d’aquesta escena em cal recordar què 

podia haver après de Longhi el jove Pier Paolo, en concret sobre aquest quadre. Diu 

Longhi relacionant la interpretació que fa Piero de la tradició iconogràfica de la 

flagel·lació de Crist per fixar la seva pròpia lectura: 

 
Les consideracions sobre l’estil de la Flagel·lació poden haver-hi preparat per entendre la 

indiferència que hi regna pel que fa a la tradició iconogràfica. Quan algú pensa com aquest 

mateix tema havia estat proposat, pocs anys abans, pel deixeble de l’executor de la predel·la de 

la Misericòrdia, o per Beat Angelico, quedarà perplex veient Piero transformant l’escena en una 

visió de la humanitat impassible dins d’una arquitectura impassible; on el fet  cristià apareix 

com un mínim espectacle nítid, assossegat per la sumptuositat de l’ambient, i gairebé decoració 

predestinada del mateix. És, en resum,  com un esdeveniment homèric en l’atri d’una residència 

real egea (LONGHI, 387).  

 

Longhi traça en una elegant filigrana la tesi de la Concordatio gairebé de manera 

imperceptible: Piero hauria convertit en aquest quadre el «fet cristià» en un espectacle 

essencial desproveït del pathos de les escorrialles del gòtic internacional i de la pietat 

afectada que el justificava. En canvi, Piero, suggereix Longhi, opta per una 

representació del cristianisme com un element vertebrador de l’ideal  de la humanitat 

assumint de fet una interpretació neoplatònica del mateix. Aquestes figures humanes, 

majestàtiques, escultòriques, que el gran crític dels anys 20 Aby Warburg descrivia com 

«fenòmens auto-continguts» (WARBURG, 217), mostren precisament un ideal 

antropològic que, en concret en les tres figures del primer pla, expressen amb la seva 

expressió llunyana. El seu posat greu i serè ens indica que han assolit l’adquisició de les 

virtuts intel·lectuals racionals que en el segle XV havia representat un objectiu 
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desitjable de les persones instruïdes de les classes patrícies de la societat. Aquestes 

virtuts racionals són les que poden ajudar a distingir entre el que és veritable i el que és 

fals (BAXANDALL, 177).  

La serenor que dóna el coneixement produeixen l’efecte d’aquesta impassibilitat que 

comenta Longhi. En resum, podem retenir de la lectura que fa el crític italià del quadre 

de Piero que la noció de l’ésser humà que s’hi expressa es caracteritza per una dignitat 

patrícia que la fa entroncar amb la nissaga dels herois homèrics. Es tracta, per suposat, 

de la humanitat tal com la representen els individus pertanyents a les elits per a les quals 

treballava el pintor.  

Longhi no entra en qüestions interpretatives, donant per bo que la flagel·lació representa 

una escena en què el germà d’un dels seus patrons Oddantonio de Montefeltro 

―representat segons ell en la jove figura del centre—, duc d’Urbino,  manté un 

encontre amb dos ministres sense precisió, sent el quadre així un manifest de les idees 

estètiques de l’època que magnats com els Montefeltro defensaven i patrocinaven. 

Longhi no parla del fet que el quadre pugui ser un homenatge al duc, assassinat el 1444 

juntament amb dos dels seus consellers. 

En canvi, per a Grinzburg la pregunta pertinent és per què hi ha una distància mètrica i 

narrativa entre l’escena de la flagel·lació i la del col·loqui dels tres homes. I la manera 

en com la respon ens permetrà avançar en l’argumentació sobre com la flagel·lació 

actua com un subtext de la pel·lícula. És necessari fer aquí una advertència 

metodològica que justifiqui perquè utilitzo una obra escrita i publicada sis anys després 

de la mort del poeta per comentar la pel·lícula. Representa una flagrant vulneració dels 

pressupòsits metodològics i teòrics del comparativisme. D’altra banda, no he sabut 

trobar en les obres que tinc a mà de Ginzburg cap referència a Pasolini, tot i que és 

segur que es coneixien ja que Carlo era fill de la seva amiga Natalia Ginzburg. De fet, 

Pasolini havia llegit el primer llibre l’historiador italià, i n’havia projectat fer un film 

que finalment no es va dur a terme
21

.  Dues raons en poden, no obstant, justificar 

l’interès d’incloure el comentari en el desenvolupament de la meva lectura. En primer 

lloc cal subratllar el fet que representa una síntesi de discussions especialitzades 

sostingudes durant molts anys a les que Pasolini podia haver tingut accés. No és 

descartable tampoc, tot i que és una mera especulació, que Pasolini congues l’interès de 

Carlo sobre el tema. Les relacions d’amistat amb la mare i l’interès de tots dos per Piero 

della Francesca podrien haver facilitat un contacte del qual, no obstant, no tinc cap 

dada. En tot cas, em sembla útil per a poder justificar el meu argument segons el qual 

l’escena final de Salò “desconstrueix” La flagel·lació per assenyalar-ne la mort de 

l’humanisme.  

Examinat les diferents lectures hermenèutiques del quadre, Ginzburg dóna notícia de 

l’existència d’una obra molt similar que es troba al museu del Prado. es tracta de La 

flagelación de l’artista espanyol d’origen alemany Alejo Fernández (1475-1545). L’obra 

atribuïda a Fernàndez reflecteix un escenari caòtic, d’una més gran violència que la 

versió del mateix tema de Piero i que s’apropa a la composició formal de la seqüència 

final de Salò. En tot cas, per Ginzburg no hi ha manera de connectar factualment les 

dues versions. Nosaltres en canvi retindrem algun tret de la versió de Fernández que 

sembla poder estar en els conjunt de referents visuals que podria tenir al cap Pasolini en 

el moment de filmar la pel·lícula i que en tot cas em serveixin per bastir la meva lectura 

                                                 
2
 http://www.lostraniero.net/archivio-2013/151-aprile-2013-n-154/799-storia-e-microstoria.html. 

Consultat 16 de maig 2015. 

http://www.lostraniero.net/archivio-2013/151-aprile-2013-n-154/799-storia-e-microstoria.html


 

264 

 

d’aquesta. Dos d’aquests elements em semblen especialment interessants. D’una banda 

la situació del tro de Pilat, elevat sobre el pla on s’està efectuant el martiri, emplaçament 

que és la mateixa en el cas de l’habitació des d’on els llibertins fan torns per a veure les 

tortures. El segon tret és que els tres personatges de la part inferior a la dreta es troben, 

com els llibertins en la imatge de la pel·lícula que reprodueix més avall es troben dins 

de l’espai de la tortura. 

Però seguim amb la interpretació de Ginzburg. Per a l’historiador italià el quadre 

representa una al·legoria en què la flagel·lació funciona com un altra al·legoria dins de 

l’anterior. Seguint les interpretacions que ell considera que s’ajusten millor a la realitat 

del quadre tindríem que a l’escena de la flagel·lació hi trobem Ponci Pilat assegut al tro 

i el personatge d’esquena a nosaltres seria el sobirà turc que per aquells anys conqueriria 

Constaninoble. Els personatges en primer pla serien: l’home de la túnica brocada 

representa a Giovanni Bacci, el comitent de Piero en els anys en què aquest  va pintar el 

cicle d’Arezzo. Bacci mira fixament a l’home de la barba que està parlant i que per a 

Ginzburg evoca el martiri de Crist com una al·legoria del martiri de l’església oriental a 

punt de ser destruïda pels turcs. El personatge en qüestió és el cardenal Besarió, de qui 

parlarem més endavant. El jove que es troba entre els dos homes és, segons 

l’historiador, Buonconte, fill il·legítim de Federico de Montefeltro. En la seva lectura, 

Ginzburg observa que en el gest de parlar d’aquest personatge, en la seva mirada que es 

desvia obliquament de la de Bacci trobem  la unificació «ontològica» de les dues 

escenes:  

les paraules de l’espectador barbut ―escriu Ginzburg— fan sorgir davant de nosaltres i per a 

nosaltres l’escena de la flagel·lació: i el turc d’esquenes ens obliga gairebé a participar en ella 

(Ginzburg, 77).  

 

Costa molt resistir-se a la temptació de pensar que Pasolini podia haver vist en aquesta 

figura del turc que ens obliga a participar el la flagel·lació un model potser inconscient 

de representació de les escenes del Girone della sangue per tal de reforçar la idea 

―present a tot el film— que la nostra actitud davant del consumisme és comparable a la 

del voyeur que gaudeix amb el martiri de les víctimes dels llibertins. També sembla 

plausible dir que Pasolini vol que ens identifiquem precisament amb els botxins i no pas 

amb les víctimes, ja que som nosaltres amb la incorporació en les nostres vides dels 

hàbits del consumisme els que ens hem deixat intoxicar per aquesta nova i més letal 

versió del feixisme. 

 

Ginzburg atribueix una importància decisiva al que pugui estar dient aquest personatge. 

Sembla ser que la taula del pintor de Borgo San Sepolcro anava acompanyada amb un 

marc en què estava escrita l’expressió “convenerunt in unum”, que procedeix del segon 

salm, on és llegeix «Els reis de la terra prenen les armes i conspiren alhora els sobirans 

(convenerunt in unum) contra el Senyor i el seu Ungit». Per a Ginzburg aquesta frase fa 

referència al perill turc i a la passivitat dels regnes cristians catòlics que no van voler 

ajudar la ciutat assetjada, situació agreujada per l’actitud del seu emperador, Constatí XI 

Paleòleg, qui no va ser especialment hàbil en les relacions diplomàtiques amb els turcs. 

En la seva minuciosa reconstrucció dels element icnogràfics del quadre, l’historiador 

suggereix que la columna on està lligat Crist així com l’escala que hi al fons del tro on 

seu Pilat serien unes relíquies del palau de Pilat i que la tradició vol que fossin portades 

a Roma per Santa Helena, mare de l’emperador Constantí. Ho siguin o no, tant l’un com 

l’altra es poden veure a la basílica de Sant Joan del Laterà. En concret l’escala seria la 
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Scala Sancta per la qual Jesús hauria passat tres vegades abans de ser crucificat. Tots 

aquestes interpretacions Ginzburg les recull i ordena de diferents autors que han tractat 

el quadre. Pasolini potser en coneixia alguna, per exemple la de l’historiador de l’art 

Kenneth Clark. Tot això són, és clar, suposicions meves. El que em sembla més 

raonable pensar és que en la representació que fa Pasolini de les tortures al pati, que 

aquí se separa del text de Sade, hi posa unes tortures específiques amb un caràcter 

emblemàtic per acabar l’al·legoria. Així tenim, per exemple, que hi haurà una forca com 

les que es podien trobar als lagers nazis, o el màrtir que infligeixen els esbirros a una 

víctima que consisteix la llengua a un jove o cremar els mugrons d’una noia. En d’altres 

paraules, la selecció de detalls que Piero fa al seu quadre per precisar millor el sentit 

al·legòric del mateix seria imitat per Pasolini en aquesta darrera seqüència amb els 

mateixos objectius, que intentaré precisar més endavant.  

Per al personatge amb barba, Ginzburg proposa com hem vist la identitat del cardenal 

Besarió, qui hauria acompanyat a l’emperador bizantí Joan VIII Paleòleg a un viatge a 

Itàlia el 1439 per discutir la possible unió entre l’església d’Orient, amenaçada pels 

turcs, amb la de Roma. Besarió, que era un patriarca insigne de l’església bizantina, s’ 

hauria decebut molt amb l’actitud passiva del seu emperador qui, com Pilat, s’hauria 

“rentat” les mans davant aquesta unió, en no defensar-la, sent l’única possibilitat de fer-

hi front al perill turc. Això, i una generosa oferta del papat de donar-li el títol de 

cardenal i una important pensió, haurien convençut  Besarió a deixar l’església d’Orient 

i convertir-se a la Catòlica. Amb aquests elements, Ginzburg interpreta les dues escenes 

com segueix: 

L’escena del fons tradueix en termes visibles el discurs amb  què Besarió accepta el 

nomenament de cardenal de la Santa Església Romana, decidint amb això abandonar ... 

Constaninoble i l’església grega de la que era un dels representants més il·lustres. Les seves 

paraules poden ser desxifrades així: amb la seva actitud de Pilat l’emperador llavors regnant, 

Joan VIII Paleòleg, es fa còmplice del martiri que el turc va a infringir als cristians d’Orient, 

simbolitzats per Crist lligat a la columna. A tots dos, a l’emperador i al turc, Besarió aplica el 

verset «convenerunt in unum», justificant amb això l’acceptació del títol cardenalici que li és 

conferit per mediació de Giovanni Bacci. Front als assots que afligeixen a la cristiandat, 

l’elecció de Roma és l’única que permet salvar l’ideal vacil·lant de la unitat de les esglésies 

cristianes (GINZBURG 93).  

  

La identificació entre l’autoritat i Pilat era assumida des d’un primer moment. La figura 

de Pilat ha estat sempre associada a la negativa de fer justícia, de prendre partit, i al fet 

d’actuar per omissió ―sabent que Jesús és innocent dels càrrecs se’n desentén del seu 

destí—. D’aquesta manera, Pasolini ens situa davant la perspectiva que nosaltres, que 

som els espectadors, ens hem d’identificar iconogràficament i cinematogràficament amb 

els llibertins que estan mirant, com nosaltres, les tortures. Seríem alternativament el turc 

que mira la flagel·lació  i Pilat que també la contempla: és a dir, qui instiga la tortura 

com a consumidors compulsius que som i qui la tolera en tant que podríem resistir-nos-

hi a ser-ho.  

 

D’una banda, el fet que Pasolini ja havia excel·lit com a escriptor elegíac. Al poema Les 

cendres de Gramsci que he llegit al capítol 1 ja Pasolini construïa un univers, allà 

verbal, per resignificar al·legòricament el que representaven les cendres de 

l’intel·lectual marxista recollides a la urna que hi ha al cementiri dels anglesos de 

Roma. Si allà cantava la mort del marxisme com a ideologia de masses i passava a 

enunciar profèticament que aquest passaria a ser un senyal d’identitat individual, sense 

la força de mobilització que encara tenia en el moment d’escriure el poema, a Salò de 
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manera més lúgubre i dramàtica representaria la destrucció de l’antropologia 

humanística que, des dels grecs, havia fecundat totes les etapes de progrés de la 

humanitat occidental. De la mateixa manera que per Besarió ―ens diu Grinzburg— «la 

caiguda de Constantinoble en mans dels turcs havia significat, a més d’un desastre 

polític i una profanació religiosa, la desaparició dels últims testimonis de la Grècia 

clàssica» (Íbid. 93), per Pasolini el triomf del neocapitalisme consumista havia acabat 

amb la transmissió d’aquests valors humanistes que ell havia encarant quan era 

professor d’escola 
 
i que havia mostrat en films tan diversos com Il vangelo, Medea o la 

Trilogia. Si Besarió, Piero i els seus contemporanis podien interpretar la pèrdua de 

Constantinoble com una monumental interrupció cultural i política amb el passat 

grecoromà, sabem que per a Pasolini el seu present de 1975 representava un moment 

equivalent, i en concret, com diu l’article de la sèrie de Gennariello que he citat fa un 

moment, la llunyania entre el mestre i el seu pupil és inabastable. Aquí també es parlar 

de la desaparició d’uns testimonis de la cultura popular. 

 

En aquest cas els botxins destrueixen simbòlicament en la darrera part de la pel·lícula 

precisament la possibilitat de la transmissió. Dues de les tortures que veiem 

explícitament a la pel·lícula semblen suggerir aquesta idea. Una de les víctimes, un noi, 

és arrossegat pel terra i, cap per avall, se li estira de la llengua per tallar-li. La càrrega 

simbòlica és òbvia. El Pasolini lingüista ja havia advertit sobre l’empobriment del 

llenguatge com a conseqüència de la universalització dels models nihilistes proposats 

per la televisió i el consumisme. Una altra de les tortures ―aquesta sí present a Sade— 

consisteix en cremar els mugrons d’una de les noies. No cal insistir en el sentit 

metafòric de la llet materna com a saba de vida i aprofundir en la metàfora subjacent  de 

l’acte de donar el pit com a transmissió de vida. Tots dos exemples reforcen crec la idea 

que l’exemple, la imitatio que havia proposat la tradició grecoromana i renaixentista 

com a element constructor d’una humanitat més alta i lliure, s’han acabat.  

 

El segon element que he tractat en aquest treball i que pot justificar la meva lectura final 

de Salò és la lectura teològic-política que es poden fer d’algunes de les seves obres. Si 

al capítol 3 plantejaven que  el poema «profecia» es podia interpretar a través d’aquest 

dispositiu teòric la formulació moderna del qual prové de Carl Schmitt, la descripció 

encriptada en la posada en escena de la darrera seqüència de la pel·lícula de com el 

neocapitalisme destrueix la cultura humanística es xifrada ―si la meva hipòtesi és 

correcta— precisament a través de la desconstrucció fílmica de la teologia política 

humanista que  es manifesta a La flagel·lació. Si en la lectura que fa Ginzburg del 

quadre hi veiem un una crida o un emblema de la necessitat de  definir un ordre polític 

que protegeixi el cristianisme en perill en l’Europa d’abans de la batalla de Lepant, a la 

pel·lícula l’operació és inversa: el que s’hi emblematitza és el triomf dels bàrbars i amb 

ell la destrucció de la cultura que havia donat forma a Occident des del despertat grec al 

segle VIII a.n.e. 

 

Comencem primer per l’arquitectura. En el quadre de Piero, l’arquitectura eurítmica, 

matemàtica, ritma les seqüències i secciona ordenadament els espais. Estem davant de 

l’apel·lació a l’ordre intel·lectual, a l’esfera de les idees i del conceptes, però 

formalitzats mitjançant els cossos humans i els elements arquitectònics. El caràcter 

escultòric de les figures, en concret les del primer pla, enuncien la versemblança de la 

representació i estintolen la seva veritat. Allò que el quadre ensenya no és el que el 

quadre representa; la aprehensió de la representació requereix conèixer els codis del 

xifratge només accessible ―en temps de Piero— als coneixedors, a aquells als que va 
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adreçat el quadre, ja sigui aquest Bacci, Besarió o un altre noble dels cercles del poder 

polític o eclesial.  

 

Tornem a l’altra obra sobre la flagel·lació de Crist que he citat abans. Acceptem com 

una aporia que Pasolini conegués a Madrid el quadre d’Alejo Fernández. En ell, 

l’arquitectura comença a dislocar-se: el porxo està en ruïnes, la línies de la perspectiva 

ja no s’arraïmen en el punt de fuga, sinó que són interrompudes en els  hipèrbatons de la 

gramàtica de l’edifici i del punt de vista; aquí els plans es desarticulen per a esdevenir 

punts orbitals girant al voltant de l’escena de la flagel·lació, en un tens moviment que 

anuncia la seva centrifugació.  

 

A Salò, Pasolini rebla aquesta desarticulació. Els plans generals de les estàncies de la 

casa-palau que havien marcat els enquadres d’algunes de les escenes centrals del film 

són substituïdes a la darrera seqüència per primers plans, plans generals retallats 

mitjançant tècniques de reducció de la imatge inspirades en el cinema mut (per exemple 

el cercle negre que delimita l’acció central d’un penjament i fa desaparèixer el context 

de l’acció a la vegada que captura la nostra mirada per a dirigir-la sense misericòrdia 

cap a el moment del linxament), o bé per la utilització del zoom per deglutir el pla 

general de l’espai i remarcar l’escena de la tortura. La càmera abraça un primer pla dels 

llibertins asseguts per torns en una cadira que fa la vegada de tro. Sens dubte aquest és 

―juntament amb la relació entre espectador i tortura— l’element iconogràfic més 

persuasiu per a plantejar i contrastar la meva hipòtesi. No puc demostrar que Pasolini 

conegués l’obra de Fernández, tot i que elements iconogràfics  de la pel·lícula com la 

línia de visió des de la finestra des d’on contemplen les tortures són molt similars als del 

quadre d’ El Prado. No obstant, és probable que en alguna visita a Madrid i al museu 

l’hagués vist. En canvi, em sembla que he donat prou arguments per establir que 

Pasolini tenia al cap la Flagel·lació de Piero quan rodava el film. 

 

A la figura 3 hi trobem l’argument més sòlid al respecte. El Magistrat és assegut en una 

cadira elevada sobre una tarima de fusta, amb les mans sobre la falda com Pilat en el 

quadre de Piero, mirant les tortures. La perspectiva és exactament la mateixa que la del 

quadre de Piero, tot i que invertida en la direcció de la mirada. Aquí hi ha també un 

interior, com al quadre, ja que Pilat és assegut dintre d’una estança que s’obre a un atri 

porxat. Pilat és situat a la nostra esquerra i mira la flagel·lació que és al centre del 

quadre a la nostra dreta. La gramàtica cinematogràfica permet desarticular l’estructura 

icònica del quadre en plans diferents. El que és decisiu és que les dues figures 

d’autoritat miren la tortura des d’un seient elevat que es troba en un interior obert a 

l’exterior de l’espai del martiri. Pintura  i fotograma subratllen la intensa profunditat 

perspectiva o de camp. A la pel·lícula el personatge del turc ha estat substituït per un 

esbirro que, en comptes d’estar-hi d’esquena hi està de perfil, però amb la mateixa 

actitud indiferent davant el martiri.  

 

El director  mostra de manera elegant, com un indici, que l’escena està dient alguna 

cosa altra a part de la descripció de l’exercici de la violència mortífera dels llibertins: 

que hi ha una inscripció “arcana”, un xifrat a revelar. La mirada de l’esbirro i del llibertí 

voyeur no es creuen, sinó que tracen dues paral·leles que demanen  l’espectador de 

centrar-se en la figura extàtica del llibertí assegut. La càmera pràcticament no és mou  

durant 14 segons: som davant d’un altre tableau vivant dels que Pasolini se’n servia en 

forma de pastitx per introduir una falca irònica o una interpolació crítica sobre el que 

narrava la pel·lícula.  Pasolini encapsula davant nostre el que representa també la 
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destrucció que exerceix el feixisme en la seva versió  neocapitalista (avui diríem 

neoliberal) sobre els estrats més alts i protectors de la cultura. L’espai arquitectònic és 

net i pulcre. L’estança on es desplega davant dels nostres ull el sinistre tableau és 

ombrívola però ordenada. La inversió de la direcció de la mirada és necessària. Si Piero, 

segons la versió que Grinzburg ha convertit en clàssica, dóna a la presència de Pilat un 

caràcter premonitori ―denunciant la política dels Paleòlegs davants dels Turcs—, 

Pasolini utilitza la mateixa estratègia, però amb un grau d’alarma més gran: no es tracta 

aquí que l’ambigüitat del Poder davant del perill faci créixer aquest; aquí el Poder és el 

perill manifest. Per això les figures del llibertins estan en la posició contrària a la de 

Pilat. Al quadre del pintor del cicle d’Arezzo s’iniciava una obertura de l’humà, una 

representació, com deia Longhi des d’una perspectiva potser nietzschiana als seus 

alumnes, d’una humanitat impassible, homèrica, tràgica i noble  a la vegada; a Salò 

presenciem el final d’aquesta humanitat oferta en holocaust a la mateixa violència que 

els executa i al plaer que en procura als llibertins.   

 

Hi ha un altre element que reforça la meva hipòtesi. És una altra referència a Piero della 

Francesca que Pasolini ja havia utilitzat a Il Vangelo. A la figura 4 trobem el President 

que és assegut a la mateixa cadira. Aquesta vegada el pla es frontal. La càmera ha entrat 

dins del quadre, ha variat els punts de vista, n’ha canviat els personatges i en desarticula 

el missatge per a resemantitzar-lo. La resemantització, però, ha de ser posada en 

evidència mitjançant emblemes o indicis. Aquí en tenim un: per un efecte òptic, un 

moble que hi ha darrera de la cadira “corona” el President amb un barret semblant a un 

plat molt similar als que porten els soldats que vetllen el sarcòfag de Jesús al quadre de  

la Resurrecció de Piero.  A la part inferior, a l’esquerra, adormit veiem un soldat ―és a 

dir, un esbirro— que porta un barret semblant a l’efecte òptic que trobem a la figura 4. 

Però el que encara fa més inquietant l’aparició d’aquest indici, és que també s’assembla 

a la corona del Jesús ressuscitat. Tota l’emblemàtica d’aquesta part final apunta a la 

lectura que proposo. 

 

El biògraf de Pasolini, Barth David Schwartz, ens recorda que Salò proposa que «el 

present [del Neocapitalisme], com un horrorós forat negre en l’espai, està consumant el 

passat [el feixisme]» (SCHWARTZ, 875). Portaré més enllà la imatge. El «forat negre» no 

està absorbint la distància temporal entre 1944 i 1975, sinó que la seva potència és molt 

superior i s’empassa tota la tradició ontològica occidental des de Sòcrates. 

 

Hem vist com l’arquitectura d’aquesta darrera seqüència remet a l’obra de Piero, però 

també alguns personatges. En concret l’escena en què El Duc, el Monsenyor i el 

Magistrat són al pati de tortures i se’ls veu ballant alegrament entre sessió i sessió de 

tortura. Si hem acceptat la hipòtesi, aquestes tres figures remeten necessàriament a les 

tres figures del primer pla de La flagel·lació. Aquí es concentra el sentit de la 

resemantització del quadre que efectua Pasolini. Si en l’obra de l’autor de La Madona 

del Part podem interpretar amb Longhi que els tres personatges del primer pla serien 

membres de la família dels comitents de Piero, o com fa Clark i reforça Ginzburg 

figures de les altes instàncies diplomàtiques italianes i bizantines del segle XV que en 

tots dos casos mantenen una juxtaposició simbòlica amb la passió de Crist que actua 

aquí com una metàfora d’un assassinat ―en el primer cas— o d’un perill geopolític 

―en el segon—, Pasolini sosté que estem dins de l’escena del crim mateix, que els 

nobles personatges, les elits, són l’enemic, són els assassins.   
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Continuem amb la imatge dels tres llibertins en el pati de tortures. Descric breument 

l’escena. Comença abans: com hem vist el Magistrat comença a veure l’escena de 

tortures. Amb els binocles enfoca els tres amics. Van vestits no pas amb les robes 

curials  que utilitza Piero al quadre, sinó amb elegants bates d’estar per casa. Una nota 

de sarcasme lúgubre en una escena marcada per la crueltat del que veurem. 

L’universalisme idealista de la pintura de l’arentí es redueix a la domesticitat, a l’espai 

particular, concret, on s’executa el crim, com el magatzem on els assassins del Circeo 

van torturar les seves víctimes. La imatge dels tres torturadors vestits amb bates 

resignifica la dels tres nobles italians del quadre de Piero substituint la reflexió històric 

ontològica sobre el que representa l’esdeveniment de la conquesta de Constaninoble que 

proposa aquest, per la supressió de la Història com a metanarrativa sobre el progrés de 

la humanitat mitjançant la reducció espacial que situa el crim en un pati d’un lager 

convertit en aquí en un espai de l’àmbit domèstic dels llibertins. Pasolini ha representat 

una de les imatges més pertorbadores del nazifeixisme condensant-lo en tres figures 

patètiques, sòrdides i sanguinàries que a l’eixida de casa seva, vestits, amb bates, 

destrueixen esperits i esgarren i trinxen cossos sense pietat. No hi ha fenomen 

comparable a la caiguda de Constaninoble el 1975 ―no s’havia encara esfondrat la 

URSS ni les torres bessones havien estat demolides per un atac terrorista—; 

l’esdeveniment paral·lel, l’equivalència entre quadre i pel·lícula establerta per l’autor 

d’aquesta no és cap altre que la comissió del delicte polític  en l’àmbit de l’espai 

domèstic, de la casa-palau. Així aquest esdeveniment metaforitza el triomf del feixisme 

neocapitalista que no enquadren militarment i políticament les masses, sinó que les 

domestica mitjançant la permissivitat sexuals, l’hedonisme, i la televisió per a destruir-

les després llançant-les als esculls on es rompen, violentes, les onades pulsionals del 

consumisme.    

 

En un altre moment, la imatge dels tres llibertins està requadrada amb un cercle negre 

que representa la visió des dels binocles i que remet a efectes cinematogràfics típics del 

cinema mut que tant admirava Pasolini. De sobte, el Monsenyor surt del rengle serè que 

fa amb els seus companys i agafa un fuet. Comença a cridar: les venes del coll se li 

enravenen, la cara envermelleix de fúria. És la bèstia nazi desfermada. Comença a 

fuetejar a tort i dret. Pasolini efectua aquí tres canvis semàntics.  El Crist de La 

flagel·lació s’ha transformat en la suma de les víctimes. Si al quadre simbolitzava el 

perill que els turcs representaven pel cristianisme, aquí el caràcter comú, popular, de les 

víctimes remet al perill davant del qual ens trobem tots amb l’emergència i triomf del 

totalitarisme del consumisme.  La segona resignificació incideix en el fet que les elits 

intel·lectuals humanistes que retrata en primer pla Piero ―ara no importa qui són en 

concret— a la pel·lícula  s’han convertit  a la vegada en patrons i esbirros. La noblesa 

patrícia que exercia un patronatge autoritari però que a la vegada cercava la dignificació 

de la ciutat renaixentista i el seu progrés,  ha mutat en una burgesia despietada, 

bulímica, que compulsivament destrueix per a posseir. La rapinya que havia comentat 

Pasolini en l’article citat  més amunt seria la nova lògica d’aquestes elits. El gest seriós i 

reflexiu, el posat distant, transmuta aquí en un gaudi intens i cínic. 

 

Si al quadre Pilat i el Turc, els veritables inductors del crim, no es taquen les mans de 

sang, al film Pasolini opera una triple fusió: els inductors del crim, els esbirros que els 

perpetren i les elits que hi reflexionen s’han transmutat ens ells llibertins, que 

pràcticament, fan tots els papers de l’auca fins al punt que en un moment determinat els 

mateixos llibertins vesteixen com els seus sequaços amb abillaments sados. El 

moviment que imprimeix Pasolini al quadre de Piero ens permet imaginar els tres 
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personatges del primer pla com si es giressin i anessin cap a l’escena de la flagel·lació. 

Un d’ells es fusionaria amb Pilat, el llibertí que a cada torn ocupa el tro des d’on es mira 

l’escena; un altre penetra en el cos del turc que es troba al pati de tortura; els altres dos 

s’encarnen en els botxins que les exerceixen. La reflexió intel·lectual ha donat pas a la 

complicitat activa en el crim. El diàleg amb el quadre permet Pasolini de denunciar la 

passivitat dels intel·lectuals, el caràcter homicida de les elits polítiques i econòmiques 

italianes, la futilitat de les revoltes estudiantils dels anys anteriors.  

 

En interpel·lar el quadre Pasolini desdobla els llibertins en dues instàncies: els qui 

detenen  el poder i executen les polítiques criminals ―Pilat i el turc— i la Raó 

occidental que s’ha vist incapaç de denunciar, frenar i vèncer l’irracionalisme feixista. 

En una de les escenes, a una de les víctimes masculines li cremem també els mugrons. 

Qui ho fa és el personatge del Monsenyor, que en començar a practicar les tortures 

esdevé una bèstia folla i assedegada de sang i de veure patir. Un cop ha cremat el noi, 

s’apropa a el ferro candent al nas per olorar-ne la flaira de la carn cremada. Si seguim 

amb la imatge de la fusió entre les elits de Piero amb les bèsties feixistes de Salò l’abast 

de la denúncia de Pasolini és sobrecollidor. La reflexió sobre el significat de l’amenaça 

turca ha estat substituïda per l’abjecció caníbal de la degustació de la carn torturada.  

L’arranament de la construcció pictòric-filosòfica que fabricà Piero al segle XV és, a 

finals del segle XX, total. La Raó antropocèntrica ―la versió moderna de la qual 

comença a néixer precisament al segle XV—, que Pasolini denunciava com hem vist 

com a morta quan explica a un periodista el sentit de la pel·lícula, ha estat vençuda per 

aquesta pulsió destructora que és el feixisme que s’arraulia esperant el seu moment. El 

moment del crim coincideix amb l’anihilament de les cultures subalternes que 

combinant transgressió ritual amb pràctiques de deferència cap els poderosos havien 

exercit secularment de murs de contenció contra l’abús desmesurat del seu poder 

malgrat la seva submissió. El desbordament és imparable. El futur esdevindrà la 

multiplicació dels Salòs. En l’àmbit domèstic ―sigui el gran pis, la suite d’hotel, la illa 

exclusiva o el degradat habitatge del suburbi—; en l’esfera social, amb una televisió que 

escup sense parar més vulgaritat que la que es pot assumir, colgant-nos literalment de 

merda, que nosaltres deglutim, com els presoners de la cova de Plató, convençuts que és 

la Realitat; en la dimensió espiritual, enrunada del tot, fins arribar a un cossos cada 

vegada més sotmesos a la «sineciosi» ―la paraula que Pasolini preferia a oxímoron— 

entre la seva serialització a través de la moda i els nous costums sexuals i la seva 

destrucció mitjançant la droga. En un article del juliol del 1975 escrivia, 

 
La droga és sempre una substitució.  És precisament una substitució de la cultura... A un nivell 

mig ... la droga  ve a reomplir un buit causat pel desig de mort que és a la vegada un buit de 

cultura. Per estimar la cultura és necessari una forta vitalitat.  Perquè la cultura ―en el sentit 

específic, o millor, classista— és una possessió: i res necessita d’una energia més rabiosa i folla 

que el desig de posseir. Qui no té ni una mínima dosi d’aquesta energia, renuncia... L’efecte de 

la droga, doncs, imita el saber racional mitjançant una experiència , per dir-ho així, aberrant 

però, en un cert sentit, anàloga a aquest (PASOLINI, lettere, 86). 

 

Es tracta d’una interpretació molt a l’estil d’Adorno i Horkheimer quan anunciaven el 

1944 que la humanitat en comptes d’entrar en la veritable condició humana es 

precipitava cap a noves formes de barbarisme i que la cultura s’havia mostrat incapaç de 

ser-ne un antídot (ADORNO I HORKHEIMER, XI). En concret, comentant l’obra de Sade 

que inspira Salò, els fundadors de l’Escola de Frankfurt consideren que el món descrit 

per Sade és una imatge especular de l’ordre burgès  que «revela l’organització de la vida 

com a totalitat la qual està desproveïda de tot objectiu» (Íbid., 88).  
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En rigor, els dos filòsofs ja havien assenyalat que si bé l’objectiu de la burgesia 

revolucionària del XVIII i del XIX havia estat allibera la humanitat de la superstició i de 

la tirania, aquest alliberament havia anat molt més lluny del que els seus inductors 

pensaven: 

 
L’economia de mercat desfermada fou a la vegada la forma real de la raó i el poder que va 

destruir la raó. Els romàntics reaccionaris només expressaren el que la mateixa burgesia havia 

experimentat: que en el seu món la llibertat tendia a una anarquia organitzada (Íbid., 90).  

 

  

La raó destruïda per la versió darrera i letal del capitalisme no és cap altre que la que 

havia creat la incipient burgesia culta de les ciutats italianes del segle XV. La Raó i la 

Cultura queden, doncs, arruïnades a la moderna societat de masses. Aquesta reflexió no 

deixa de ser una rectificació radical del paper que Pasolini donava  a l’educació i a l’alta 

cultura, i planteja aquí com el feixisme ha estat capaç de destruir tota singularitat i 

arranar els bastions més resistents de la celebració de la dignitat humana com és l’art. 

Els tres personatges de Piero no reflexionen serenament sobre els avatars de 

Constantinoble, sinó que celebren impúdicament i procaçment la seva caiguda, és a dir, 

la liquidació dels darrers vestigis de l’obertura antropològica que representaren Grècia i 

Roma.  

 

Al film hi ha més referències a quadres que són utilitzades com a indicis d’aquest 

procés de resemantització que comentem. Per exemple, quan Enzio i la minyona són 

descoberts fent l’amor, ella serà també executada allà mateix. La figura morta de la noia 

(fig. 7) cita el quadre de David La mort de Marat (fig. 8) sempre amb alguna inversió 

sobre l’original per a recordar-nos que estem assistint a un procés de liquidació i 

extermini de la tradició històrica i artística que ha donat forma a Occident. Aquí la noia 

recolza el cap sobre el seient d’una cadira, en la mateixa direcció que ho fa el de Marat 

mort a la banyera, però el delicat braç que dibuixa l’arc que ens indica la mort és el 

contrari. Marat , el tribú de la puresa revolucionari, el defensor de la necessitat del 

Terror com a instrument de construcció de la nova societat, s’ha convertit en el film  en 

una doble figura: l’esbirro que reconeix la seva ideologia comunista i la minyona negra 

que és la seva amant. Una irrisió sarcàstica. Quina fúria iconoclasta de Pasolini a Salò.  

 

Hem vist com el pati de tortures recorda alguns dels espais més sinistres dels camps 

d’extermini nazis. La semblança és evident. En aquest espai, Pasolini situa una altra de 

les relectures d’obres de la història de l’art. A la figura 6 hi veiem una altra de les 

inversions cinematogràfiques blasfemes que opera Pasolini sobre la tradició en què, 

irònicament de vegades, s’ha situat fins a Salò. A través dels prismàtics d’un dels 

llibertins assistim al penjament d’una de les víctimes. El patíbul, molt senzill, recorda al 

que descriuen alguns dels supervivents dels camps nazis. Dos pals verticals i un de 

travesser on s’hi lliga la corda que ha de penjar a l’executat. Ara bé, si mirem l’escena, 

recorda a un descendiment de la creu però de nou invertit: aquí estem davant d’un 

linxament, d’una “ascensió” a la forca del martiri.  

 

La identificació dels llibertins com uns assassins ha estat una constant al llarg de la 

pel·lícula. Pilat i el Turc abandonen el seus miradors privilegiats i “es posen a la feina”. 

Però que podem dir del Crist torturat? S’ha assenyalat amb  certa perplexitat com la 

pel·lícula subratlla la passivitat de les víctimes. La interpretació més general és la que 
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entén aquesta actitud com un símbol de com el consumisme ha anestesiat els individus i 

els ha convertir en peces inerts d’un engranatge triturador que a la vegada els destrueix. 

Certament és així. Pasolini havia escrit textos molt contundents contra el conformisme, 

l’hedonisme i la manca de veritable rebel·lia dels joves. La població italiana estava 

narcotitzada pel consum i el sexe. Aquest és el tema de Il caos i de  Lettere luterane. A 

la pel·lícula destaca l’absència total de compassió i de tot afecte. Aquest fet ja és present 

a l’obra de Sade. En canvi, al quadre de Piero, Crist mira al botxí que el fueteja. En la 

seqüència que comentem cap mirada es creua entre víctima i botxí. No estem davant de 

la victòria del poder sobre una població conformista, sinó que el conformisme ha estat 

políticament i culturalment creat. L’èxit ha estat d’una magnitud tan gran que davant de 

la deshumanització tan radical de les víctimes que els llibertins per a poder gaudir un 

últim moment amb elles han de retornar-los la seva condició humana per l’únic camí 

que els queda, el d’infringir-los un dolor terminal. Borratxos del seu plaer ―l’olor de la 

carn cremada extasia Monsenyor— només el voyeurisme els permet retornar a la 

consciència que l’objectiu era massacrar la bellesa, la joventut, la innocència, i el que hi 

havia d’humà en aquests joves i que la tortura era el darrer estadi d’aquest calvari. Cap 

resurrecció és esperable, doncs.  

 

En un llibre-dvd, Matteo Cerami i Mario Sesti confirmen que Pasolini tenia finals 

alternatius per a la pel·lícula. Un d’ells penso que em comprova que la versemblança de 

la meva hipòtesi sobre la relació de la seqüència de la pel·lícula que comento i el quadre 

de Piero della Francesca. En aquest final, que Pasolini acabaria rebutjant, els quatre 

llibertins, després d’haver acabat amb les víctimes passejarien per la casa reflexionat 

sobre el contingut “moral” de tot l’afer. 

 

I quina és, en resum, la moral que vol donar Pasolini? Tornem a la ja citada darrera 

escena que  pot donar-nos una indicació. A l’habitació des d’on els llibertins es tornen 

per veure les tortures un dels joves esbirros, potser cansat de sentir els crits, posa la 

ràdio on sona una música: li pregunta al seu company de fatigues si vol ballar amb ell, i 

diu que sí. Un pregunta si té xicota i l’altre li respon afirmativament: es diu Margarida. 

La referència al Faust és explícita; s’afegeix a l’evidència que el fil vol representar la 

demolició de la cultura humanista. Però a mi m’interessa cridar l’atenció en on té lloc 

aquesta conversa. És a una de les habitacions de la casa-palau, que destaca per la 

decoració que combina mobles estil liberty amb quadres futuristes, amb influències de 

l’expressionisme. El lloc on es contempla el crim, des del qual nosaltres també el 

contemplem, esdevé crucial per a la interpretació final de la pel·lícula. Estem en una 

habitació on s’entrecreuen d’una banda el gust elitista del liberty que representa 

l’ascensió al vèrtex de l’elit social de la burgesia industrial i comercial italiana, amb una 

altra no menys elitista tot i que menys refinada i més «bàrbara» si es vol representada 

pels quadres que anuncien el trencament amb la figuració i el triomf de l’abstracció: la 

destrucció de la narració figurativa, però a la vegada també de la imatge humanista que 

venim comentant. Pasolini detestava l’art no figuratiu de les avantguardes (SCHWARTZ, 

663). Probablement veia en ell  la irrisió de l’ésser humà i establia relació que allà on es 

produeix aquest escarni es posen els fonaments del lager. La moral final del film és que 

tampoc l’alta cultura que tant havia defensat Pasolini havia servit per prevenir el 

feixisme. Aquesta és una reflexió que continua la línia del havia escrit Pasolini en un 

dels articles a Gennariello: 

 
Jo, així, des de la realitat física de la perifèria havia estat educat en la certesa, en un amor 

profund, segur, insubstituïble. Tu en canvi ets educat en la incertesa, en una manca d’amor feta 
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d’una falsa certesa cruel i despietada (la consciència  «cristal·litzada», convencionalitzada, 

cegament agressiva dels propis drets)... Els centres de la ciutat, durant tota la vida, han assegurat 

sempre al teu pedagog  una inalterabilitat  de la tradició humanística i per tant una qualitat de 

vida, sigui burgesa sigui popular, fonamentalment conservadora (que l’eventual revolució 

obrera havia de «regenerar», però no canviar). A tu en canvi els centres històrics de la ciutat et 

parlen del seu problema particular pel que fa  a la seva conservació física, la seva supervivència 

material; de la incompatibilitat entre la seva estructura i la qualitat de vida d’una massa burgesa 

i obrera consumista neix un caos per al qual ja sigui la pa paraula «conservadora»,  ja sigui la 

paraula «revolució» no tenen cap sentit (PASOLINI, Lettere, 46-7). 

  

 

De la destrucció del sentit darrer de la realitat és del que, en definitiva, parla Salò. Del 

triomf del caos, nascut al si de la mateixa civilització, sobre la raó occidental humana i 

democràtica. 
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6. CONCLUSIONS. 

 

És  moment de tancar aquesta exploració, de recapitular i de respondre algunes de les 

preguntes que han quedat ajornades al llarg del text. Un primer nucli d’aquestes 

conclusions tenen a veure amb el paper de Pasolini com a artista i intel·lectual 

compromès amb l’ètica de la Resistència, però que a causa de la seva singularitat com a 

individu es veu expulsat i marginat dels cercles ortodoxes des d’on aquesta ètica 

predicava.  La  tensió existent en l’obra de Pasolini entre raó i irracionalitat, prové 

d’aquesta col·lisió entre els discursos hegemònics de l’esquerra i la pràctica vital i 

intel·lectual del poeta. Més que un autor marxista, hem vist que Pasolini fou un marxista 

dissident. Com espero haver argumentat, i com vull resumir aquí, una de les herències 

més actuals del nostre autor ens arriba precisament del dur combat que  va sostenir entre 

a seva formació intel·lectual i política com a intel·lectual antifexista i  la seva 

experiència vital de construcció del seu desig. Aquesta confrontació el va obligar a 

elaborar noves interpretacions per a formular la seva experiència i dir el seu present. Per 

a fer-ho tot sovint va haver  d’utilitzar  categories que eren antigues però a les quals 

conferia un significat nou. Lluny de ser això un demèrit, al contrari, l’obra de Pasolini 

ofereix un mirador excepcional de com un artista compromès amb el seu temps en una 

època de canvis es troba en la tessitura d’interrogar un món nou amb un vell llenguatge. 

Que d’aquesta interrogació neixi un nou vocabulari, que es readapti l’antic a noves 

realitats, o que neixi una manera narrar, filmar o poetitzar una realitat que també és 

nova il·lustra l’empeny de l’artista que vol fer crear alguna cosa que abans no existia. 

Em sembla indubtable que l’autor de Poesie a Casarsa pertany a aquesta categoria de 

creadors. 

Pasolini es va definir en la seva poesia alternativament com «una força del passat», com 

un «poeta de les cendres» o com aquell que posseïa «una desesperada vitalitat». Va 

cantar el món pagès del Friül, però ho va fer des de l’hermetisme: inventant-se  

pràcticament una llengua escrita, el friülà, i de codificar, mitjançant els elements del 

paisatge poetitzats del Friül, una mirada subjectiva innovadora. Qui va escriure La 

meglio gioventù va estimar la tradició —especialment la que venia d’Ungaretti—, però 

per a posar-la en la taula de  treball del seu taller, desmuntar-la i donar-li una nova 

forma. Si va cantar les cendres va ser perquè algunes d’elles les va provocar ell en 

incendis poètics d’una transgressió lingüística i temàtica que el converteixen en un dels 

poetes majors de la literatura italiana del segle XX. Qui va fer això, també va poetitzar  

des d’una mirada una mica orientalitzadora l’home de  Bandung. Va mirar críticament i 

amb interès a l’ensems el treball de les grues i de les màquines excavadores i les ferides 

que van fer aquestes en el paisatge esdevingueren en la seva poesia i en el cinema una 

metàfora dels propis esquinçaments existencials de Pasolini. Va advertir  que si hi havia 

una naturalesa humana, aquesta estava mutant de manera vertiginosa, i probablement 

cap a pitjor. Mentre d’altres contribuïen a aquesta mutació, l’autor de l’important recull 

poètic Transumanar e organizzar incorpora en el seu títol un índex temporal 

antropològic. La primera paraula ve de la Commedia de Dante, i acaba assenyalant una 

transformació radical de l’humà, que ja no es declina sota els paràmetres de l’antic 

humanisme greco-cristià, sinó sota els dictats de l’eficiència tècnica i de la serialització. 

La conclusió a la que va arribar cap el final de la seva vida era que calia combatre la 

nova humanitat que naixia segons ell als anys seixanta, abocada a caure en el gresol 

terrible d’una «Nova prehistòria». Per evitar aquesta  deriva posthumanista calia 
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«organitzar» allò que es podia salvar del passat per a enfrontar-se a un futur 

deshumanitzador. 

No tot és política en la seva poesia. Hi ha també un dur diàleg amb ell mateix. El seu 

divan psicoanalític es col·loca en el centre mateix de la seva obra poètica. Al comentari 

de «Les cendres de Gramsci» he intentat mostrar una part d’aquest treball d’autoanàlisi. 

Bestemmia  (“Blasfèmia”) va ser el nom que Pasolini va triar per editar algun dia la seva 

obra complerta en vers. Els quatre volums que l’apleguen són travessats de poemes on 

aquesta autoanàlisi és duta fins a les darreres conseqüències. Ser a la vegada l’analista i 

l’analitzat incorpora una recurrència obsessiva, una circularitat especular que fereix a 

cada  nivell que es descendeix en el diàleg. Aquesta recurrència la interpreto no pas com 

una conseqüència sinó com un origen. He formulat al començament d’aquest treball que 

les vivències d’espectre traumàtic que va patir Pasolini en els primers trenta anys de la 

seva vida, i en especial a la seva adolescència i joventut, van configurar una sensibilitat 

extrema del poeta i una psicologia complexa, adolorida,  amb dificultats per a poder 

historitzar el seu passat i sortir de la circularitat a què l’empenyien el reviure periòdic 

d’aquestes experiències. Castigat psíquicament per obscurs sentiments de culpa i de tara 

personal, l’autor de La ricotta va emprendre una lluita emocionant contra les barreres, 

els convencionalismes, el conformisme d’una societat que sortia ella mateixa del triple 

trauma del feixisme, la segona guerra mundial i la guerra civil. Pasolini ben aviat va ser 

conscient que ser ambiciós volia dir  tenir consciència d’ell mateix. Incorporar la seva 

tara —així era com vivia la seva sexualitat—, la seva culpa, a la seva obra i no voler 

desfer-se’n o amagar-se’n és una de les mostres de la seva modernitat. No he esquivat 

els temes de la identitat en Pasolini. És impossible fer-ho en una poètica tan intensa de 

la subjectivitat com és la seva obra. Però sobretot m’ha interessat veure en l’obra de 

Pasolini una antropologia imaginativa del diferent, d’aquell que amb la seva presència i 

amb la seva acció delimita un territori particular, inadmissible al conformisme. He 

enfocat el tema de la identitat a Pasolini precisament a partir de la llum que permet 

veure que tota autenticitat com a artista és producte d’un artifici, d’un treball 

d’orfebreria sobre el jo o el món o les dues coses, d’una construcció retòrica, necessària 

per a dir la veritat poètica i humana de l’artista. Pasolini admirava Dante. A la seva 

poesia i al seu cinema les referències són constants. Petrolio, la seva novel·la 

inconclusa que ha hagut de quedar fora d’aquest treball, neix del diàleg amb la 

Commedia de Dante. Mentre que aquest darrer col·locava tot el món teològic, polític i 

cultural de la transició de l’Edat Mitjana i el Món Modern en l’estructura arquitectònica 

d’un edifici teològic que es preparava al seu enderrocament, Pasolini fa una operació 

similar, però en ell l’edifici ja està enrunat i el que hi col·loca és la seva subjectivitat. 

No resumeix un món, sinó que dissol els seus múltiples jos en aquest paisatge lunar de 

la fi d’aquell Món Modern que veia néixer Dante.  Aquest és també un dels relleus més 

moderns de la seva producció artística. 

La Itàlia en què va viure Pasolini va ser un extraordinari laboratori per al poeta i 

cineasta. En cap altre país d’Europa occidental, llevat potser d’Espanya,   coexistien de 

manera tan marcada el món modern industrial que experimentava la intensa acceleració 

del creixement econòmic de la postguerra —el que es va anomenar  el “miracle 

econòmic “ italià―, i societats pageses i suburbanes que tot just havien sortit de les 

velles relacions socials feudals per a anar a caure tot sovint en un subdesenvolupament 

crònic que les aparellava amb algunes de les regions de l’acabat de batejar “Tercer 

Món”. Pasolini, que va ser un viatger atent, va copsar aquesta paradoxa, i la viure. No 

deixa de ser divertit sentir-li dir durant la seva cerca d’escenaris a Palestina i Israel per a 

fer Il vangelo secondo Matteo la seva frustració perquè no hi troba el món pagès 
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primitiu que buscava. Finalment acabarà rodant la pel·lícula en una d’aquestes regions 

italianes  suspeses en el temps, un lloc on, parafrasejant el títol de la novel·la 

autobiogràfica del seu admirat Carlo Levi, «Crist s’hi havia aturat».  

El Friül on va viure la seva joventut durant la guerra se situava entremig d’aquests dos 

temps històrics. La precoç comprensió —gràcies al fet d’haver hagut de seguir la 

família Pasolini-Colussi el  pare per les seves diferents  destinacions militars— de la 

simultaneïtat i de la contigüitat d’aquests temps socials diferents li va permetre perfilar 

amb certa precisió una visió crítica del suposat progrés que semblava que raïa en un 

capitalisme cada vegada més desenvolupat i que s’estenia des de les ciutats fabrils cap a 

l’interior del país —un procés que el seu amic Bernardo Bertolucci va narrar 

exemplarment a Novecento. Precisament aquesta mirada de Pasolini és la que converteix 

Itàlia en un laboratori. I aquesta no és la menor de les seves aportacions a la història i 

als debats culturals de la Itàlia de postguerra. De tots els autors contemporanis italians, 

el novel·lista de les borgate és qui amb més decisió i capacitat analítica construirà amb 

la seva interrogació sobre el país en què viu un camp d’investigació on disseccionar en  

les seves novel·les i en el seu cinema els canvis profunds que experimenta aquest país i 

que l’escriptor sabrà convertir en un paradigma de la representació de les pregones 

transformacions culturals i socials d’Europa occidental.  

Quins són els instruments de la seva anàlisi, amb quines eines el poeta  indaga en la 

seva matèria? Pasolini va viure la fase final de l’esplendor de l’intel·lectual. Ell en va 

voler ser un, i va acabar sent el més important d’Itàlia, el més decisiu entre 1968 i l’any 

de la seva mort. També el de més actualitat. Aconseguir-ho no va ser resultat només del 

seu geni indubtable. Va caldre que, en l’època del cant de cigne tant de la 

intel·lectualitat crítica com de la militant, en els anys del combat cultural de la guerra 

freda, Pasolini construís els seus propis artefactes d’anàlisi per tal de poder crear una 

obra que no fos una mera il·lustració de les posicions enfrontades en la lluita sense 

quarter per l’hegemonia cultural entre el model capitalista de societat i el model del 

socialisme realment existent. He sostingut en aquest treball que haver viscut la mort del 

seu germà en mans de comunistes, i haver militat en el Partit Comunista Italià fins 1949 

escoltant el moralisme ortodox que es destil·lava en aquestes organitzacions i que 

necessàriament havia de topar amb la forma i dimensió del seu desig i de la seva 

sensibilitat, van permetre Pasolini esmolar la seva ideologia en la mola d’aquestes dues 

instàncies.  

Pasolini incorpora al seu marxisme fonamental ―en el sentit de bàsic i de prioritari― la 

subjectivitat, la seva. Passione e ideologia és el títol d’un recull d’articles sobre poetes i 

poesia. Però és un exemple del que he vingut explicant al llarg del treball sobre com el 

seu autor cercava de nomenar les coses a partir de les velles paraules per a construir un 

nova manera de dir la realitat. La «passió» designa aquí no tant l’entusiasme 

compromès com la subjectivitat que porta a la seva motxilla la càrrega d’irracional que 

permet trencar la pedra que empresona la vida sota els murs necessaris però finalment 

claustrofòbics de la raó —epistemològica, històrica, de partit, tant se val. Pasolini mai 

va desertar del seu desig, ni el va reprimir. El va amagar un temps, però des de 1950 

transforma políticament l’agressió del discurs burgès sobre l’anormalitat en la categoria 

transformadora i revolucionària de la diferència. No en va ser l’únic. Una branca que 

aquest treball no explora i que també es central en la reflexió que sotmeto a la 

intel·ligència del lector és la connexió d’aquesta faceta subjectiva de Pasolini amb els 

moviments queer —demano disculpes per l’anacronisme terminològic— que 

s’emparenten amb les posicions de l’autor.  
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He reconegut al llarg del treball que aquesta no és la direcció que acabaria prenent 

Pasolini tot i que hi va incorporar a la seva veu també aquests accents. El seu camí el va 

portar com m’agradaria haver pogut demostrar pels verals d’un marxisme romàntic tal 

com l’he definit a la introducció i he desenvolupat al capítol I. La matriu aquí és 

Gramsci més que no pas Marx, tot i que al motlle aquest hi és. Allò que m’ha semblat 

que Pasolini pren de Gramsci són dos grans nuclis d’idees: el primer és la formulació 

que el fundador del PCI va fer segons la qual la política de l’esquerra representa l’art de  

portar a la vida les idees de transformació arrabassant-les del tactisme espuri que les 

desactiva. Per això, i aquest és el segon nucli d’aportacions gramscianes amb què he 

treballat llegint el nostre autor, cal apropar-se allà on aquestes idees poden il·luminar i 

articular millor les formes d’organització social, d’experiència diria un altre marxista 

romàntic com Thompson, encara que semblin allunyades de les “tradicionals” 

avantguardes revolucionàries. Pasolini mai no va ser un intel·lectual proper als obrers, 

llevat dels darrers anys seixanta amb la seva vinculació eventual amb Potere Operaio o 

Lotta Continua. Més aviat va agafar l’encàrrec gramscià d‘investigar les formes de 

resistència a l’hegemonia de la burgesia italiana que es podien detectar en el llenguatge 

popular, en el seu folklore i a la cultura pagesa.  

Segurament la lectura de Gramsci va justificar aquest interès més que no el va 

empènyer. En tot cas el poeta va crear una cartografia moral i va elaborar una 

antropologia filosòfica a partir de les realitats que havia conegut al Friül i que 

descobriria en els habitants de les borgate. En aquelles perifèries va concentrar l’esforç 

d’aixecar «Les belles banderes». Voldria pensar que el breu comentari que he fet de Il 

sogno d’una cosa il·lustra ni que sigui parcialment el que acabo de formular.  

Pasolini no va defugir el combat d’idees. Podríem dir del nostre autor, citant de nou  a 

E. P. Thompson, que per a ell «les idees tenien una missió que complir en el present 

abans que fossin transmeses al futur» (THOMPSON, Morris, 713). Les Lettere luterane 

il·lustren magníficament aquesta centralitat del combat d’idees en el present i en el futur 

en què es va enrolar el seu autor. La primera part d’aquest llibre recull les cartes a un 

jove inexistent  en edat de formació a qui dóna una sèrie de conselles estètics, polítics i 

alguna lliçó antropològica. Escrites per a un setmanari de la burgesia italiana, aquestes 

cartes, que són immediatament anteriors a la seva mort, no tenen un aire de testament. 

Són més aviat el resultat de la convicció que cal salvar de la tradició agonitzant de 

l’humanisme allò que es pugui abans que el feixisme del que acabarà anomenant-se 

anys després neoliberalisme ho arrani tot.  La segona part la formen articles per a un 

diari en què Pasolini fa una objecció total a la deriva de la cultura i la societat italiana, 

immerses al seu parer a una transmutació vers l’alienació i la superfluïtat. Sense una 

cultura sòlida, nascuda al si de les societats que l’expressen, capaç d’incorporar amb 

seguretat aportacions d’altes cultures exteriors, la capacitat de l’individu per resistir la 

uniformització i defensar-se de la desaparició de la seva diferència és nul·la. Aquests 

articles formulen de maneres diverses aquesta convicció del seu autor. Més proper a 

Camus que a Sartre —tot i que és amb Sartre amb qui va parlar realment— Pasolini és 

un marxista romàntic perquè no té por a convertir-se en un censor a la manera romana, 

en un moralista en el sentit noble de la paraula, malgrat el perill de la contradicció i de 

semblar un reaccionari. Puc pensar que algunes, o fins i tot moltes d’aquestes idees eren 

alarmistes o equivocades, però he intentat mostrar en el meu treball que en el context en 

què les va formular el formidable polemista que era el bolonyès no constituïen un error. 

Al capdavall ell va viure en aquella Itàlia i jo tenia dotze anys a Barcelona: en tot cas sé  

que la lectura de Thompson i de Pasolini m’ha previngut contra la prepotència de la 

posteritat.  
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Tinc la profunda convicció que el germà del partisà Hermes va llegir ni que fos de 

passada l’edició italiana d’Àngelus Novus de Walter Benjamin. Però aqueta convicció 

no és una certesa sinó una suposició. Alguns dels autors especialistes en Pasolini que he 

citat també la tenen. Espero que algun dia algú, fent recerca en els arxius de l’autor, en 

la seva biblioteca, pugui documentar-ho. La similitud dels temes, les semblances de les 

al·legories ―no és, potser, l’àngel de Teorema una encarnació en la pantalla de l’àngel 

de Klee de qui Benjamin en va fer una de les ècfrasi més famoses del pensament del 

segle XX?―, la defensa de la tradició dels humils i la necessitat d’aturar la via del 

progrés d’un capitalisme tan deshumanitzador que esdevé un sinònim de feixisme, em 

fan persistir en la convicció. En un  dels capítols més arriscats d’aquesta tesi defenso 

que, dins de la tradició de cert marxisme romàntic —que agradaria potser a Benjamin, 

però sens dubte repugnaria Antelme o Thompson—, em sembla possible argumentar 

que Pasolini construeix en la seva obra poètica dels primers anys seixanta, i en concret a  

Il Vangelo..., una teologia política desplaçada que espera no l’arribada d’un sobirà 

schmittià que amb el seu decisionisme polític instauri un estat d’excepció, sinó que 

espera que la decadència de la societat italiana en particular i de l’Europa en general 

sigui rematada per una mena de bàrbar kavafià que salvi espiritualment i culturalment 

els europeus del nihilisme d’una societat mercantilitzada que s’ha precipitat en la més 

fangoses de la materialitats.  Els esdeveniments dels darrers dies en què escric aquestes 

conclusions a les frontera d’aquesta nostra Europa i a una de les seves capitals culturals 

com és Paris em fan demanar-me què en pensaria de tot plegat Pasolini. Quin poema 

podria escriure avui? Pasolini va voler, a començaments dels anys seixanta, ser 

«l’apòstol d’un Crist no crucificat», per a després, a mitjans dels anys setanta, filmar a 

Salò tot un seguit de crucifixions de tota mena. El recorregut entre les dues etapes 

parlen també de la deriva de la societat europea en aquest canvi de segle. 

He dit al començament d’aquestes conclusions que Pasolini, com molts dels grans 

artistes de tots els temps, xifren en la seva obra missatges metalingüístics que permeten 

reinterpretar-la a partir de la llum, sovint contradictòria, que aquest xifratge aporta. En 

el meu comentari de Salò com a monument al triomf del feixisme, he deixat en suspens 

el final del comentari del poema “Il piagnisteo di cui parlava Marx”. He utilitzat al 

capítol un fragment de “El ploriqueig de què parlava Marx”, però des de feia setmanes 

anava pensant quin devia ser aquest ploriqueig a què feia referència Pasolini. No sóc 

cap expert en l’obra de Marx, tot i que he llegit alguns dels textos fonamentals que la 

meva formació d’historiador m’exigia. Però el ploriqueig em revenia i no recordava on 

ho havia llegit... Fins que fa molt poc l’ he identificat. Ha passat de nou el mateix que 

amb la relació de Salò amb el quadre La Flagel·lació de Piero: estava allí, davant meu, 

però no la veia. Aquest ploriqueig jo l’havia llegit, i a més durant una època amb certa 

regularitat. Formava part de El manifest comunista que donava  a llegir als meus 

alumnes de COU d’Història del Món Contemporani. Que Pasolini recordi aquest 

ploriqueig i que jo, després de donar-hi moltes marrades he aconseguit identificar el 

fragment de Marx i Engels on se’n parla, l’acari al poema em permet il·lustrar en la 

conclusió del meu treball la feina de xifratge de l’orfebre bolonyès. 

Recordem breument el  que diu el poema. L’autor arriba a Recife i troba a l’aeroport un 

cartell on hi ha fotografies de suposats bandits que busca l’Estat. Pasolini recorda 

cartells com aquells el 1944 i reconeix que no es tracta de bandits sinó de partisans 

brasilers lluitant contra la dictadura. El record traumàtic del germà fa que el plor li 

cremi els ulls, però el seu «plany no surt perquè he viscut al 1944, i sé». El poema 

continua explicant que aquests partisans de Recife estan actuant en el present del 

poema, «pocs i oblidats pel poble que estimen». Mirant els rostres dels bandits/partisans 
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comprova que són iguals als de les persones que es troba en el carrer, vivint les seves 

vides: la «vida està tota amb ells», amb aquest poble «innocent» que oblida els altres, 

els bandits/partisans que un dia els portaran la llibertat. Els que no han marxat a la selva 

o la muntanya  són «serfs sense culpa, la vida dels quals és vida». El poema acaba amb 

el poeta passejant entre aquests innocents i confessa: «no aconsegueixo arrancar-me de 

sobre aquesta infantil sirena que canta/el ploriqueig del qual parlava Marx.» (PASOLINI, 

Transhumanar, 88; Bestemmia 2, 936). 

Ara anem a Marx i a Engels. A la segona part d’ El manifest comunista, titulada 

«Proletaris i comunistes» analitzen el que anomenen «Socialisme reaccionari». La frase 

es troba a la part on critiquen el socialisme petitburgès. Es tracta d’un socialisme que ha 

analitzat bé «les contradiccions incloses en les relacions de producció modernes», però 

pel que fa a les seves propostes, 

aquest socialisme pretén restaurar els antics medis de producció i de tràfic i, amb ells, les 

antigues relacions de propietat i l’antiga societat, o bé pretén tancar  de nou els medis moderns 

de producció i tràfic dins el marc de les antigues relacions de propietat, que van ser destruïdes 

—que ho havien de ser― per aquells. En tots dos casos és reaccionari i utòpic a la vegada. El 

sistema gremial a la manufactura i l’economia patriarcal al camp, vet aquí la seva darrera 

paraula. En la seva evolució posterior, aquesta orientació es va extraviar en un covard ploriqueig 

(MARX-ENGELS, Manifiesto, 71-72). 

No m’arrisco a fatigar encara més a l lector amb una anàlisi detallada de la comparació 

que estableixo. Si la poso aquí és per subratllar com he treballat metodològicament en 

aquesta tesi,  acarant l’obra d’art i la veu de l’artista amb el context cultural i polític 

amb què ella interactua. Poesia contra història, si és vol. No pas per enfrontar-les sinó 

per comparar-les. I en aquest cas, la comparació dels textos em diu —i només ho 

enuncio― quatre coses. La primera és que les llàgrimes són pel passat i pel present: pel 

record del partisà mort i per com s’han pervertit  els ideals transformadors de la 

Resistència; llàgrimes per una mort inútil. En segon lloc hi ha el reconeixement que la 

vida (la passió, la subjectivitat, també el càlcul egoista) acaba imposant-se a la 

ideologia, tal com ho hem llegit a  “Patmos”. En tercer lloc el poeta sap ja que aquell 

camperolat de 1946, de 1962, no porta als seus cistells, plegades a punt de deixar de ser-

ho, les banderes de Trotski. Finalment, i aquesta és la marca metasemàntica que jo crec 

descobrir, la sirena infantil que no aconsegueix treure’s de sobre, que torna com un 

record no elaborat, que el remet al ploriqueig, no pot ser a la vegada la sirena dels 

bombardejos aeris, l’anticipació que aquest poble innocent, com eren els camperols del 

Friül, acabarà sent com les víctimes de Piazza Fontana, petits burgesos que encarnen en 

ells mateixos el nou ordre feixista? Però  el poema incorpora també una autocrítica que 

desplega Pier Paolo per dir-se a ell mateix si no haurà utilitzat les categories d’aquest 

socialisme petitburgès en la seva creació del món idealitzat de les  perifèries en què va 

viure. Potser es veu a ell mateix com un socialista a la vegada utòpic i reaccionari, 

l’obra del qual no deixa de ser un «covard ploriqueig»? 

Perquè crec que això és exactament va fer Pasolini, i la seva figura d’intel·lectual i 

artista es fa més gran si és capaç d’encapsular en un poema de 1970 un missatge cap a 

nosaltres que ens diu que no va ser ni un clarivident revolucionari, ni un profeta 

desarmat, sinó algú que va batallar amb les seves contradiccions i que entre la ideologia 

i la vida va optar per inclinar-se més cap a la segona que cap a la primera, per acabar 

potser reconeixent que la passió viscuda pels mons idealitzats —o per a assolir aquests 

món idealitzats— a la llarga representa pentinar el desert de les expectatives frustrades. 

La melangia és el preu amarg que es cobren les utopies retrospectives. Al final l’accídia 
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és el port on massa sovint entra el vaixell del marxisme romàntic. La lluita contra 

aquesta accídia és paradoxalment un dels valors més vigents d’aquest marxisme. 
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 Fig 1 Piero della Francesca. La flagel·lació.  
(Procedència: https://es.wikipedia.org/wiki/La_flagelaci%C3%B3n_%28Piero_della_Francesca%29) 
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Fig 2. Alejo Fernández, La flagelación.   
(procedència: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-flagelacion/fe95dcae-7db1-4d7e-

adf9-ee20710847c3) 
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Fig 3. Salò o le 120 giornate di Sodoma 

 

 

 
Fig. 4. Salò o le 120 giornate di Sodoma 
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Fig 5. Piero della Francesca. La Resurrecció de Crist. 
(Procedència:https://es.wikipedia.org/wiki/La_resurrecci%C3%B3n_de_Cristo_%28Piero_della_Frances

ca%29) 

 

 

 

 
Fig 6 Salò o le 120 giornate di Sodoma  

 

 



 

287 

 

 
Fig 7. Salò o le 120 giornate di Sodoma 

 

 

Fig. 8 Jean-Louis David, La mort de Marat.  (Procedència: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/La_mort_de_Marat 
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Fig. 9. Salò o le 120 giornate di Sodoma 
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