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JoséM.ª García López publica, en el 40è aniversari de la mort del cineasta, una novel∙la sobre la seva investigació

Quaranta anys sensePasolini

NÚRIA ESCUR
Barcelona

Tots els àngels i dimonis
de Pasolini es convo
quenal voltant dePaso
lini o la noche de las lu

ciérnagas (Nocturna), coincidint
amb els 40 anys de la sinistra
mort del cineasta, un assassinat
amb serrells encara per resoldre.
El seu autor, JoséM.ª García Ló
pez, entrellaça el que fins ara ha
transcendit d’aquella nit ambuna
trama novel∙lada de la investiga
ció. Inclou dades sobre la seva fa
mília, els seus amics, els amants...
Elsa Morante, Italo Calvino,

SilvanaMangano, DaciaMaraini,
ClaudiaCardinale... tots els queel
van envoltar hi tenen el seu espai.
De Federico Fellini a JeanPaul
Sartre, d’Alberto Moravia a Mar
coBellocchio. També aquells per
als qui es va convertir en perso
natge molest.
Aquella nit de l’1 al 2 denovem

bre del 1975 en què van assaltar el
directordecinema–imalgratque

les proves forenses sempre van
apuntar a més d’un culpable– hi
va haver un únic cap de turc: el
jove xaper Pino Pelosi.
A Pier Paolo Pasolini, nascut a

Bolonya el 1922, escriptor vene
rat, poeta maleït, director de ci
nema, home de culte, el van as
sassinar brutalment a la platja
d’Ostia. Ara fa 40 anys. En unes
declaracions (abril del 2005) el
presumpte assassí assegurava

que van ser diversos joves. Un
ampli sector cultural italià va de
manar de reobrir el cas.
Reclutat durant la Segona

Guerra Mundial, Pasolini va ser
capturat pels alemanys però va
aconseguir escaparse. Anys des
prés seria expulsat del Partit Co
munista de Ferrara “per indigni
tatmoral”: acabava de ser denun
ciat pels carrabiners per corrup
ció de menors. Certament, el seu

perfil no era gaire comú: catòlic,
homosexual, marxista, autor
d’escàndols com El Decameró i
creador d’un estil cinematogràfic
propi d’un segon neorealisme.
Els encarregats de resoldre la

tramadel llibre–una criminòloga
i un professor– recorren els car
rers de Roma a la recerca
d’aquests “nois del carrer”. Quan
se li pregunta per la lliçó que ens
queda dePasolini, l’autor no dub

ta de la seva vigència: “La clare
dat mental contra el desànim o la
ràbia que ens porta. La capacitat
d’admiració i reconeixement.
L’atenció per descobrir l’engany
de la publicitat, política, televisió
i cultura.Lavaloracióde l’amistat
i el despreniment. La necessitat
de lluitar contra la mandra, l’ac
ceptacióde lanormalitat o labon
dat indiscutible de la convenció”.
Des dels set anys Pier Paolo es

refugia en la poesia. De què fuig?

José M.ª García es remunta a la
importància decisiva de la difícil
relació amb el seu pare i el dolor
que li va produir la mort del seu
germà Guido, assassinat el 1945
per partisans garibaldins, sent ell
mateix partisà d’una altra briga
da. “El pare, Carlo Alberto, va ser
un feixista amargat que va pagar
la seva derrota amb violència
contra la delicada mare de Pier
Paolo, Susanna Colussi, i amb un
alcoholisme que el va matar. Pier
Paolo adorava la seva mare i, per
evitar aquest tracte humiliant a
què estaven sotmesos, tots dos
van fugir a Roma un matí de ge
ner del 1950.
Per això un error freqüent, afe

geix l’autor, “és parlar de sordi
desa respecte al poeta quan
s’hauria de parlar de transparèn
cia, puresa, valor i compromís”.
Molt probablement, afegeix, va
ser assassinat per instàncies esta
tals de la Democràcia Cristiana,
confabulades amb altres instàn
cies industrials (Ente Nazionale
Idrocarburi), utilitzant totes
dues, per ferho efectiu, mem
bres neofeixistes imàfia siciliana.
“Aquesta màfia ja havia assas

sinat Enrico Mattei i Mauro de
Mauro, i Pasolini haviadenunciat
enmolts articles–i hopensava fer
encaramés a Petroli, una novel∙la
que no va poder acabar– aquesta
xarxadelictiu enconnexió amb la
CIA i manipulat per a atacar el
PCI”. La polèmica ha tornat amb
la troballa de noves restes d’ADN
a la roba que l’intel∙lectual italià
duia aquella nit.!
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Pasolini dirigintMaria Callas. Tenia 53 anys quan el van assassinar; el seu cos va aparèixer apallissat i el van atropellar amb el seu cotxe

Pino Pelosi, el boc expiatori
!No fa ni un any, la Fiscalia
de Roma va escoltar l’únic
condemnat per l’assassinat
Pasolini, Pino Pelosi. Només
tenia disset anys quan va
anar aquella nit al port d’Os
tia permantenir relacions
sexuals amb el cineasta. Ini
cialment Pelosi s’havia decla
rat culpable, després es va
retractar. Va ser condemnat

a nou anys i mig de presó,
però està en llibertat des del
1983. Assegura que sis perso
nes li van parar una embosca
da. “A Pasolini el van colpejar
a sang freda davantmeu.
Eren romans. Dos eren els
germans Borsellino”. El
cineasta va ser arrossegat a
una trampa xantatgista –li
havien robat uns rotllos de

Saló o els 120 dies de Sodoma–
adobada amb un component
de prostitució. La vigília del
seu assassinat Pasolini va
concedir una entrevista,
l’última, a la Stampa Sera,
on recordava el perill del
feixisme. De l’1 al 8 de no
vembre el cicle Pasoliniana, a
la Filmoteca, ret homenatge
al creador.

És decisiu el dolor
que li va produir
lamort del seu germà
Guido, amans
d’altres partisans

Elsarcasmea la russa

Mesurapermesura

Autor:WilliamShakespeare
Director:DeclanDonnellan
Lugaryfecha:TeatreMunicipal.
Girona (28/X/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Apartir del 1986, cinc anys després
d’haver estat fundada per Declan
Donnellan iNickOrmerod, la com

panyia Cheek by Jowl va mantenir
estretes relacions artístiques amb
directors i companyies russes. I el
1999 va sortir la proposta que la pa
rella inseparabledeldirector iesce
nògraf creessin amb intèrprets rus
soslasevapròpiaformacióestablea
Moscou. Doncs bé, Temporada Al
ta acaba d’oferir la darrera produc
ció de la Cheek by Jowlmoscovita:
una versió lluminosa i apassionada
de Mesura per mesura de William
Shakespeare, adaptada a la societat

delmoment. Per això alShakespea
re rus, enfront de l’atmosfera prin
cipal d’exquisit elitisme que podia
presentar el conegut Shakespeare
anglès, Ckeek by Jowl i els actors
del Puskhkin Theater responguin
d’entrada amb el fort gregarisme
que envolta les successives apari
cionsdelsprotagonistes.Donnellan
nohadubtat a contraposar les indi
vidualitats de la història a una visió
coral –i coreogràfica– dels esta
ments socials del ducat de Viena,
testimonis vigilants de la conducta
delspoderosos.
El conte s’articula al voltant del

ducVicentio, el qual confia aAnge
lo –exemple d’honradesa– l’admi

nistració del poder polític i judicial
delducat,mentreellesprendràuns
dies de descans. El cas, però, és que
Vicentionose’nvasinóque,disfres
satdefrare,esquedaaVienaperob
servar d’amagat el comportament
dels seus súbdits. I és així com se
certifica la fàcilcorrupciódelpoder
absolut icomAngeloestàdisposata
canviar la pena demort que ha dic
tat contra Claudio si aconsegueix
posseir la bella Isabel, germana del
condemnat, la qual li demana insis
tentmentclemènciaperalnoi.
Tanmateix, la ironia amb què

l’autor resol la comèdia, Declan
Donnellan la transforma en un di
vertit sarcasme polifònic carregat

de malícia. De malícia política i de
malícia a seques, atès que cap dels
protagonistes del suposat final feliç
(amb tres enllaços amorosos per el
tòpic triomf de la pau sentimental)
s’hipot acollir ambunaactitudcor
recta.La figuradesmanegadad’An
gelo ballant amb Mariana, que es
lliuràaell subreptíciamentensubs
titució d’Isabel, és tot un poema. A
més, uns i altres semblen sotmesos
al’autoritarismeialcultealaperso
nalitat que exhibeix Vicentio en
l’última sequència, administrant
justícia i fent aixòvull i aixònovull.
Magnífica l’escenografia volumè
trica, simple icolpidoradeNickOr
merod.!
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