
H
a durat poc als cine-
mes, però segur que en-
cara la poden buscar i

veure-la. Sacro Gra és una pel·lí-
cula documental (Lleó d’Or al
70è Festival de Venècia) dirigi-
da per Gianfranco Rosi, en la
qual han intervingut un urba-
nista, un escriptor, dos investi-
gadors i sis fotògrafs, un projec-
te que pretén convertir-se tam-
bé en un llibre i una web. La
pel·lícula mostra diferents vi-
des que transcorren d’una ma-
nera o altra lligades a la GRA,
les sigles de Grande Raccordo
Anulare —i també del cognom
de l’enginyer responsable, Euge-
nio Gra—, una autopista urbana
d’uns 70 quilòmetres que trans-
corre envoltant la ciutat de Ro-
ma i que esdevé el fil conductor
d’aquest film documental que
prova de recollir el singular pai-
satge que dóna lloc a aquesta
via anular.

Són les vides de diversos per-
sonatges, sense relació entre
ells, agregats al llarg d’aquesta
autopista que orbita Roma, pas-
sant del camp a la ciutat, dels
ramats d’ovelles a l’aeroport o
al cementiri, d’allò rural a allò
urbà. Personatges diversos, ba-
llarines de barra, pescadors
d’anguiles, biòlegs, o nobles en
hores baixes, que treuen el cap
a la càmera cíclicament, trans-
metent eficaçment la idea orbi-
tal de la mateixa autopista.

Aquí la ciutat, el seu paisat-
ge perifèric, és alguna cosa més
que un escenari o un fons en el
qual transcorre la vida dels per-
sonatges; és la pel·lícula en si
mateixa. En aquest film docu-
mental no trobem un argument
pròpiament dit, un argument
que doni sentit a una història, a
excepció, és clar, de l’autopista
anular i del biòleg que escolta
les palmeres que són destruï-
des pels seus paràsits. Aquí no
trobem carrers ni barris pròpia-

ment dits, els personatges des-
arrelats es corresponen a aques-
tes parts de la ciutat també des-
arrelades, com pàrquings, llocs
demenjar ambulants o blocs de
pisos. Un home assegura, des
de la finestra de casa seva, que
veu Il Cupolone de Sant Pere
del Vaticà, potser l’única re-
ferència a la ciutat eterna en tot
el film. Si la comparem amb
una pel·lícula que hem pogut
veure fa uns anys, Gènova
(2008), de Michael Winterbo-
ttom, una bona pel·lícula sobre
aquella ciutat, resulta inquie-
tant per la falta d’un argument
reconeixible, però tot just pen-
sar-hi, aquesta falta d’argu-

ment és el que fa que la ciutat
prengui tot el sentit. Les nos-
tres vides no estan sincronitza-
des i no obeeixen a un argu-
ment, la suma de les nostres vi-
des no forma un conjunt cohe-
rent; de fet, es podria dir que la
ciutat és l’únic argument. En
comparar les dues pel·lícules
sembla que la ficció és l’única
cosa coherent. Si ho pensem bé,
una de les diferènciesmés nota-
bles de les dues pel·lícules es-
mentades, ambientades en
dues ciutats italianes, és que en
una els actors són professionals
i interpreten un paper que han
estudiat i en l’altra no són ac-

tors, s’interpreten a ells ma-
teixos i no s’han estudiat la seva
vida. És això realisme?

La presència de l’autopista a
Sacro Gra està calculadament si-
tuada per lligar les diverses
històries i òbviament es fa pre-
sent, però crida molt l’atenció
que, tractant-se d’una pel·lícula
sobre el paisatge d’una autopis-
ta urbana, tingui tantes escenes
d’interiors. Uns interiors molt
diversos entre si, tan diversos
que fins i tot els que serveixen
d’escenari d’accions que passen
en pisos del mateix bloc resul-
ten igualment diferents, i ens
fan recordar que els espais do-
mèstics sense protagonistes no
són gaire interessants.

Interiors estrafolaris, barre-
ges de plató de televisió i show
room d’antiquari, interiors amb
cuines, moltes cuines; amb tau-
les revestides d’hule. Interiors
amb una aclaparadora presèn-
cia dels mobles bàsics, és a dir,
taules i llits, els mobles humans
per excel·lència, que semblen
deixar els tresillos per a les se-
ries de televisió i la publicitat.
Uns interiors retratats a partir
de converses, més aviat monò-
legs, comprensibles però sense
significat. Una lliçó sobre el pai-
satge urbà, una lliçó pel fet de
mostrar que, perquè existeixi
aquest paisatge, s’han de barre-
jar interiors, descampats i auto-
pistes. Probablement, si existís
una assignatura de ciutats a
partir de pel·lícules que les re-
tratin, aquesta hauria de ser-hi
per haver fet un retrat contem-
porani de la perifèria de Roma.
Les ciutats són presents en gai-
rebé totes les pel·lícules, però
tan sols algunes semblen retra-
tar-les amb algun interès. Si
quasi totes ens expliquen un ar-
gument, en veure Sacro Gra te-
nim la sensació que si al cine-
ma, a la vida, se li treu l’argu-
ment, queda la ciutat.

E
ls estudis humanístics i l’au-
ge del nou llatinisme van
ser protagonitzats, com és

sabut, per una classemixta, eclesi-
àstica i civil, que va ser la respon-
sable de transformar els anome-
nats “estudis catedralicis” en les
universitats tal comencara s’ente-
nen avui. Abans de la Universitat
de Bolonya, que va ser pionera a
tot el món, els joves que volien
abraçar adés la carrera ecle-
siàstica, adés la de funcionaris de
la ciutat, l’estat o la república, as-
sistien a classes de llatí, gramà-
tica, retòrica i cultura clàssica de
la mà de clergues i savis, tots he-
reus, en certamesura, de l’anome-
nat protorenaixement carolingi, i
tots un precedent del que els fran-
cesos anomenen clerc, paraula
que val tant per al clergue com
per a l’estudiós. Avui, quan han
passat més de vuit segles de la
fundació europea de les universi-
tats, el llatí i la cultura clàssica
tornen a ser patrimoni d’una rara
ecclesia formada per homes i do-
nes de costums intempestius, tots
lluitant a contrapèl perquè el lle-
gat de Grècia i Roma no caigui en
un oblit que podria durar segles.

Això diem pel fet
que un savi mallor-
quí, Alexandre Font
Jaume, que hauria
hagut d’ocupar una
càtedra de llengües
clàssiques en alguna
universitat i no va
arribar a fer-ho mal-
grat ser un número u
en matèria d’estudis
clàssics i lletres llati-
nes, ha editat, com a
coordinador d’un
equip petit, elmanus-
crit d’un humanista
mallorquí enorme-
ment curiós, del qual,
que jo sàpiga, fins ara
només se n’havia pu-
blicat unaHistòria ge-
neral del Regne deMa-
llorca: Joan Baptista
Binimelis (1539? -
1616), amb un perfil
humanístic gairebé com el d’Al-
berti, és a dir, metge, eclesiàstic,
historiador, matemàtic, astrònom
i amic de la poliorcètica —sempre
practicada en temps de guerres—,
estudiant aValència i a Roma, i un
dels representants d’aquell huma-
nisme en llengua catalana que va
fundar una de les discussions uni-
versitàries més apassionants dels
anys 1980, l’esdevinguda entreMi-
quel Batllori i Lola Badia.

Alexandre Font i el seu equip,
doncs, van visitar l’Arxiu del Reg-
ne deMallorca i van exhumar dos
manuscrits de Binimelis que fa-
ran les delícies dels misògins del
país, àdhuc de les dones, que sem-
pre s’ho passen bé veient com
s’equivoquen els homes quan par-
len d’elles: perquè, comva dir Jac-
ques Lacan, la femme, ça n’existe
pas; el que hi ha és una dona al
costat de l’altra, totes diferents en
forma, natura i substància. Els ho-
mes s’assemblen més entre si.

En una labor de filòleg es-
crupolós, carregat de tota la insti-
tutio que és del cas, Font ha dirigit

la transcripció, la traducció, les no-
tes i l’aparat crític d’aquest llibre
que presentem avui: Joan Baptis-
ta Binimelis, Sobre els vicis de les
dones i el seu tarannà variable, se-
guit de Catàleg de dones especial-
ment sàvies (Palma, LleonartMun-
taner Editor —sigui lloada la seva
tasca—, 2014), en què l’autor ser-
veix una palada de calç i una altra
d’arena, no se sap ben bé per quin
motiu: després delLlibre de les do-
nes, de Jaume Roig, en què es
diuen les més grans barbaritats
mai escrites sobre el gènere fe-
mení, qualsevol humanista català
ja podia dir allò que pogués sem-
blar-li. Binimelis, certament, no es
queda curt, i parla, en capítols res-
pectius, de com “totes les dones
són dolentes”, “dels vicis de les do-
nes”, “de la supèrbia i hipocresia
de les dones”, de llur “xerrameca i
curiositat”, de la seva ambició i tos-
suderia, de la seva luxúria i ira-
cúndia, i d’altres extrems igual-
ment saborosos. S’ha de reco-
nèixer que els homes xalen cosa
de no dir quan parlen amb tan
poca correcció política del gènere
femení, cosa, diguem-ho clar, que
fa la vida quotidianamoltmés pas-

sadora que quan predomina el so-
fístic llenguatge “políticament cor-
recte”, pare d’una de les formes
d’avorriment més espès dels nos-
tres dies. La culpa de la misogínia
occidental és d’arrels hebrees,
com es llegeix en un dels episodis
inicials del Gènesi, i també d’A-
ristòtil, que va escriure —cosa de
sentit comú, i això pensen totes
les nenes quan veuen els atributs
del seu germanet— que les dones
eren un mascle mancat, perquè
no tenen armament.

Si sumem a la perfecció
filològica d’aquesta edició el suc i
bruc d’una misogínia que venia
dels segles medievals, els lectors i
lectores d’aquest llibre faran la fes-
ta grossa.

Els lectors poden fer
festa grossa a ‘Sobre els
vicis de les dones i el
seu tarannà variable’

Joan Baptista Binimelis.
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El singular paisatge que genera la via anular que envolta Roma és la raó de ser del documental Sacro Gra.

En el documental
‘Sacro Gra’ les vides
de la gent van lligades
a una autopista

A vegades, en el
cinema i la vida, si
se’ls treu l’argument,
queda la ciutat
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