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A noite do 2 de novembro de 1975, o
cineasta,  escritor  e  intelectual  ita-
liano Pier Paolo Pasolini foi asasinado
en Roma. Era o símbolo da arte revo-
lucionaria que loita contra o poder.
Os seus  escritos  eran escandalosos;
as súas películas, perseguidas polos
censores. Era tan amado como odia-
do. Ese día, Pasolini pasa as súas úl-
timas horas coa súa nai  e cos seus
amigos;  pola  noite  lanzouse  á  pro-
cura dunha nova aventura sexual. Ao
amencer,  o  seu cadáver  foi  achado
nunha praia de Ostia.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que o levou a facer este filme?
Partín  dun  punto  de  vista  de  gran
respecto.  Profundei  no  traballo  do
artista, nos seus máis íntimos deta-
lles. A súa morte en 1975 supuxo un
momento moi indignante, con todas
as putas  mentiras sobre  o  seu asa-
sinato.  Cando  reflexiono  sobre  os
motivos  que  me  levaron  a  rodalo,
decateime de que decidín facer esta
película desde o mesmo momento en
que souben que morrera.
Nunca sentín o impulso de filmar so-
bre persoas reais até hai pouco, can-
do a atracción polo documental me
foi levando por ese camiño. Gustou-
me a estrutura dese tipo de historia.

Como se documentou sobre el?
Dediquei  tempo  a  estudar  os  seus
filmes e a el como artista e persoa.
Pasolini  formou  parte  dunha  tradi-
ción, dun movemento con Rossellini,
Antonioni  e  Bertolucci.  Todos  eles
traballaban  cos  mesmos  directores
de fotografía e equipos técnicos, cos
mesmos produtores e actores, xuntos
nun espazo común.

Foi difícil equilibrar os feitos reais
coa ficción?
Iso é realmente o quid de todo. Os
acontecementos que ocorreron real-
mente  en  contraposición  aos  feitos
que  ti  creas.  Eu  quero  usalo  todo.
Non importa o que leas, sexa un xor-
nal  ou  un  libro,  a  diferenza  entre
ficción e non ficción é tan só a túa
percepción sobre iso,  como o les,  e

que cres e que non cres. E mesmo a
túa imaxinación, como a separas da
túa consciencia, dos feitos que ex-
perimentas no teu subconsciente, o
que cres que ves, o que soñas.

Négase a arroxar nova luz sobre o
misterio da morte de Pasolini. Por
que?
Por que nos importa tanto saber o
que  pasou  esa  noite?  O  tipo  está
morto, e nada do que fagamos ou
digamos vaino traer de volta. Ade-
mais, sentín que canto máis inves-
tigaba sobre aquel suceso máis me
afastaba da verdade.

Horas antes de morrer, Pasolini di-
xo:  “Todos  estamos  en  perigo”.
Cre que presentiu a súa morte?
As entrevistas que deu no seu últi-
mo día de vida demostran que non.
Pero  Pasolini  era  un  adicto,  e  os
adictos acaban no cárcere ou mor-
tos. A súa droga eran todos eses ra-
parigos que recollía cada noite na
rúa,  tipos  perigosos  que  matarían
por unha cazadora de coiro. Os re-
fugallos da sociedade.

O maior risco de facer unha pelí-
cula sobre unha figura reverencia-
da na vida real é caer na santifica-
ción. Como lidou vostede con iso?
Decidín ignorar  ese risco porque o
tipo realmente era un santo. Podes
falar con cen persoas que o coñece-
ron e ningunha delas dirá unha soa
mala palabra del. Nada. Pregúntalle
a cen persoas sobre min e creme,
haberá merda por todos lados. Pa-
solini era un gran director, un gran
pensador político, un gran poeta. E
amaba á súa nai como ninguén máis
neste  mundo.  Carallo,  eu  quero  á
miña nai, pero non tanto!

Por que Pasolini segue a ser unha
figura tan polémica en Italia?
Era  un  homosexual  marxista  nun
país  lastrado polo  fascismo e pola
sombra do Vaticano que trataba de
destruílo. Estaba en contra de todas
as convencións. E canto máis radi-
cal se volvía a sociedade, máis ra-
dical volvíase el. O seu traballo ga-
ña relevancia a medida que pasa o
tempo.  Pasolini é como Aristóteles:

o que dixo no seu día seguirá estan-
do en vigor dentro de mil anos. Foi
un puto profeta.

Que fai del un profeta?
Previu a chegada de Berlusconi e de
George Bush, previu internet e a glo-
balización, e previu a apatía e a ho-
moxenización  que  actualmente  nos
lastran. E alertounos contra o consu-
mismo. Sabía que daba o mesmo se
os  mozos  que  recollía  proviñan  do
gueto ou da burguesía, o único que
lles importaba era roubarlle o Rolex.
E hoxe pasa o mesmo, a vida é tan
barata como entón. Se alguén quere
o que tes, matarate para conseguilo.

Hai algún cineasta actual que poida
considerarse  o  seu herdeiro?  Lars
von Trier, talvez? 
Escribiu  Lars  poesía?  É un activista
político?  Non  o  creo.  Non,  home,
non hai ninguén. O Dalai Lama, tal-
vez. A gran traxedia da súa morte foi
a perda de todas esas obras mestras
que faría no futuro e non fixo. Por-
que desde a súa morte ninguén che-
gou tan lonxe coma el. Era un león,
e os demais só somos  coellos.

Por que cre que aínda non xurdiu
ninguén capaz de relevalo?
Porque  imos  cara  atrás,  coma  os
cangrexos. Hoxe en día os cineastas
autocensúranse, é vergoñento. E tan
ponto como tentas rebelarte contra
ese conformismo, vólveste un apes-
tado. Por iso xa non traballo en Es-
tados Unidos.

E que hai da súa conexión persoal
con Pasolini?
O seu cinema córreme polas veas; se
me sacas unha mostra de sangue ve-
ralo. E sei o tipo de persoa que era.
Eu percorrín as mesmas rúas de Ro-
ma,  aínda  que  non  buscaba  mozos
senón drogas. Vin O Decamerón can-
do era noviño e toleoume. Eu fora
educado vendo películas como  Ben-
Hur e Espartaco, e de súpeto ver iso
foi unha revelación sobre o tipo de
filmes que quería imaxinarme facen-
do. E desde entón a miña paixón por
el non fixo máis que crecer. Por que?
Esta  película  é  o  meu  intento  de
pescudalo.
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