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»  L’Ajuntament de Barcelona i Edicions Poncianes publiquen Poema en forma de rosa, 
del poeta i director de cinema Pier Paolo Pasolini, amb motiu del 100è aniversari del 
seu naixement. 
 
»  Publicat per primer cop en català, el llibre es presenta en edició bilingüe, italià i català, 
amb traducció de Xavier Valls Guinovart i amb pròleg de Ricard Vinyes, i explica el pas 
del poeta i director per Barcelona, de la mà de José Agustín Goytisolo. 
 
»  El proper dissabte 14 de maig, dins del marc del festival Barcelona Poesia 2022, 
tindrà lloc la celebració d’una marató de 9 hores de lectura amb la participació de 
poetes, així com la participació espontània del públic, al Centre de les Arts Lliures - 
Fundació Joan Brossa. 
 
» El diumenge 22 de maig, a les 10.30 hores, en el marc de la fira Literal, que es durà a 
terme a la Fabra i Coats del barri de Sant Andreu, es presentarà el Poema en forma de 
rosa amb la participació del traductor Xavier Valls, l’editora Alba Vinyes Lasso i Clara 
Asín, periodista. 
 



Edicions Poncianes i l'Ajuntament de Barcelona publiquen Poema en forma de rosa, 
que arribarà a les llibreries el proper 24 de maig i ha estat traduït per Xavier Valls 
Guinovart. Compta amb un pròleg de l’historiador Ricard Vinyes i imatges del poeta a 
Barcelona. 
  
Pier Paolo Pasolini va excel·lir com a escriptor i cineasta i va participar en els grans 
debats de la modernitat des de la llibertat creadora, la radicalitat crítica i l’honestedat 
personal. A Poema en forma de rosa, mai traduït al català, hi fa una rellevant aportació 
sobre els conceptes d’història, memòria, identitat, modernitat i tradició des d’una visió 
humanista i universal. 
 
La resistència a la llarga persecució ideològica i privada que va viure, el diari de dos 
processos judicials, els viatges a l’Àfrica, l’Aràbia i Israel, el diari de rodatge de Mamma 
Roma i de L’evangeli segons Mateu són la matèria primera sobre la qual Pasolini escriu 
Poema en forma de rosa.  
 
L’any 2003, l’editorial Mondadori incorpora un apèndix a l’edició del Poema en forma 
de rosa, on s’inclou el poema Negociacions amb Franco, poema que es considera que 
neix fruit dels viatges del poeta i director a la ciutat de Barcelona. 

La primera visita de Pasolini a Barcelona va ser l’any 1964, que segon Goytisolo, 
l’objectiu era que el jove actor Enric Irazoqui, acceptés el paper de Jesucrist pel film Il 
vangelo secondo Matteo. El viatge va suposar per Pasolini trobades amb la 
intel·lectualitat catalana com J. M. Castellet, Miquel Porter Moix, Salvador Clotas, Romà 
Gubern, entre d’altres. 

El segon viatge a la ciutat comtal va ser en resposta a la petició d’un grup d’estudiants 
que li proposaven oferir una conferència a la Universitat de Barcelona. A continuació, i 
en paraules de Goytisolo, es descriu la xerrada: 

«Pasolini accedió enseguida a la tal charla, que al no poderse dar en local público, 
porque la policía hubiese denegado el permiso, se pensó en alguna Facultad 
universitaria. Pero ni en Derecho, ni en Filosofía y Letras se pudo conseguir: [...] Por fin 
una estudiante listilla consiguió que el decano de Medicina consintiera que el acto 
tuviese lugar en el Paraninfo de la Facultad. Al otro día, cuando llegamos a Medicina y 
con el Paraninfo lleno, alguien, creo que el delegado del SEU, nos comunicó que la 
policía había prohibido la charla. Hubo protestas, abucheos, indignación general y 
desorden absoluto. Pero la estudiante listilla y un grupo de sus compañeros 
consiguieron que se hiciera silencio y nos condujeron, a Pasolini, a sus amigos y a todos 
los asistentes, a la calladita y sin formar tropel, al Hospital Clínico, la otra mitad gemela 
del edificio de Medicina, al que se llegaba a través de un amplio pasillo subterráneo, 
un túnel, y la policía, si es que había allí algún agente de paisano, y el tipo del SEU, o 
no se enteraron, o desistieron ante la general tenacidad.  

»Ya en el Clínico no se encontró mejor lugar que la sala magistral de vivisección de 
cadáveres, una especie de gallera o pequeña plaza de toros en la que los alumnos 



escuchaban las explicaciones de sus profesores o catedráticos. En las gradas de aquel 
coso de vivisección se apiñaron muchas más personas de las que cabían, y los que 
no encontraron acomodo llenaron los accesos y pasillos cercanos, y también se 
sentaron en el suelo, en torno a Pasolini. Aquello parecía un escenario pasoliniano: la 
mesa de mármol blanco, muy limpia y ligeramente inclinada, con sus canalillos para el 
desagüe de los líquidos resultantes de las autopsias; la luz cenital, filtrada, que volvía 
cerúleos los rostros, y acusaba los rasgos de la gente [...] 

»Pasolini se situó, en pie, detrás de la mesa, apoyando a veces sus manos en ella, 
flanqueado por Salvador Clotas y por mí, que hicimos su presentación y actuamos como 
moderadores del coloquio que siguió. [...] La charla fue concisa, clara y sugestiva: dijo 
quién era, qué y porqué escribía, dirigía películas y por qué le apasionaba el teatro, la 
gente, y también declaró, por supuesto, que era marxista [...] Y antes de que nadie le 
preguntara sobre cuestión alguna, fue él quien abrió el fuego preguntando a los 
asistentes»  

El tercer viatge, es situa entre l’any 1966 i 1967, interessat pels cementiris antics. 
Acompanyat també per Goytisolo, Pasolini va visitar el cementiri de Poble Nou, el de 
Montjuïc, i les barraques de Can Tunis. Va tenir l’oportunitat de visitar les làpides de 
Durruti, Ascaso y Ferrer i Guàrdia. 

 

L’AUTOR 

«Quan ja no quedi res del món clàssic, quan tots els camperols i tots els artesans 
hagin mort, quan la indústria hagi tornat imparable el cicle de la producció i el 

consum, aleshores la nostra història haurà acabat».  

Pier Paolo Pasolini 

 
 
Pier Paolo Pasolini (1922-1975)  
Escriptor, poeta, director de cinema i intel·lectual italià. En l’àmbit de la poesia, 
destaquen els seus llibres La meglio gioventù, Le ceneri di Gramsci, La religione del 
mio tempo i Poesia in forma di rosa.  
 
La seva veu qüestiona la realitat política, moral i social del moment històric que viu i en 
fa una anàlisi profunda que expressa en diverses disciplines artístiques.  
La seva poesia manté un equilibri entre mons diversos: culte i popular, nacional i 
universal, ciutat i camp, i dialectes i llengua estàndard; un diari intel·lectual a través del 
qual exprimeix el propi pensament per millorar el món. 
 
«Estimat Garzanti, em trobo davant un llibre bastant impressionant en quant a mida, 
violència i tendresa. En ell hi ha moltes novetats culturals que tindran repercussió», 
escriu Pasolini a l’editor del llibre. 



 
«S’hi troba el conjunt de les preocupacions de l’autor, el seu univers. No hi falta cap 
dels temes grossos que Pasolini tractarà els anys següents en la seva polifacètica obra», 
diu Ricard Vinyes al pròleg. 
 
Pasolini va visitar Barcelona als anys seixanta i, del contacte amb la ciutat i amb la 
intel·lectualitat antifranquista, en va sortir el poema «Negociacions amb Franco», 
vinculat al llibre i que incloem a l’apèndix. Al revers de la sobrecoberta es reprodueix 
també la crònica que va fer José Agustín Goytisolo d’una famosa conferència de Pasolini 
a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. 
 
Poema en forma de rosa, coeditat per Edicions Poncianes i l’Ajuntament de Barcelona 
en edició bilingüe italià-català, vol commemorar el centenari del naixement d’un dels 
intel·lectuals més importants del segle XX. 
 

«A Roma, tuguris, atur, caos, lletjor, centenars de milers de persones que viuen amb 
cinquanta mil lires al mes. Jo, amb els meus propis ulls, comprovo cada dia que 

Tiburtino, el Quarticciolo, Primavalle, Pietralata i altres mil barris son els mateixos que 
fa deu anys, la gent hi viu igual que fa deu anys [...] pitjor que fa deu anys, perquè si 
més no, fa deu anys, al voltant dels suburbis i els ravals de barraques hi havia prats: 

avui hi ha una cosa inenarrable, el pur horror de la construcció, alguna cosa que 
condemna a qui allí viu a la contemplació de l’infern».  

Pier Paolo Pasolini 

 

PRIMER ACTE DE PRESENTACIÓ 
 

«Marató Pasolini», lectura del Poema en forma de rosa  al Centre de les Arts Lliures- 
Fundació Brossa 
 
Aprofitant la publicació del Poema en forma de rosa, el Centre de les Arts Lliures-
Fundació Brossa, juntament amb el festival Barcelona Poesia, han organitzat una lectura 
íntegra del poemari, que durarà tot el dia i comptarà amb intervencions musicals.  
 
Tothom qui vulgui podrà participar-hi llegint-ne fragments en català o en italià (o en 
qualsevol altre idioma), apuntant-se al formulari següent: 
 
https://forms.gle/NVusCn954VhDtH8F6 
 
Dissabte 14 de maig 
Centre de les Arts Lliures - Fundació Joan Brossa 
(c. Flassaders, 40 - Barcelona) 
HORARI: d'11 a 20 h 



 
Poetes convidats 
11-13h Raquel Santanera 
12.30-14.30h Bernat Reher (+ Selectya Glossy, DJ) 
14-16h Jaume C. Pons Alorda 
15.30-17.30h Francesc Gelonch 
17-19h Marina Laboreo 
18.30-20 h Oriol Sauleda (+ Glòria Coll Domingo, violoncel) 
 
*Els poetes convidats faran de mestres de cerimònies i faran la lectura quan no hi hagi 
ningú apuntat.* 
 
ORGANITZA: Barcelona Poesia, Centre de les Arts Lliures - Fundació Joan Brossa · 
Edicions Poncianes 
 

 

 

Si voleu parlar-ne, us podem fer arribar un exemplar del llibre 
 
 

Per a més informació: 
Barcelona Llibres 

Edicions Poncianes 
 

Laura Santaflorentina / Tel. 699061244 / laurasantaflorentina@gmail.com 
https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/es 

 
Jordi Quer / Tel. 653953863/ edicionsponcianes@gmail.com 

www.edicionsponcianes.cat 
 
 

 


