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o muito que vi aquiquanto ho visto qui viú.vos    vi.vedo

Falar de Viúvos - Vi Vedo de Giovana Mastromauro 
e Laura Cionci, no contexto cultural atual definido por 
Giulio Ferroni como “evaporação de uma cultura crítica”, 
implica termos que recorrer à sensibilidade dos grandes 
que nos precederam, em especial aqueles que sabiam 
que “toda arte séria é um ato crítico” (cf. George Steiner), 
como foi o caso de Rainer Maria Rilke, para quem “uma 
obra de arte é boa quando nasceu de uma necessidade”. 

Pois esta obra nasce de uma ideia original da artista 
brasileira Giovana Mastromauro que, em 2013, coletou 
depoimentos de sua única avó, idosa e viúva, para saber 
um pouco mais sobre o avô que não conheceu. Este ca-
ráter de necessidade espontânea – ouvir relatos sobre 
a vida de seus avós – já comparecia em seus trabalhos 
anteriores sobre a memória e a lembrança, como nos 
video-poemas de 2012 (Vida Muda, Voz) ou no docu-
mentário Banzo, de 2013 (em parceria com Natasha 
Marzliak), em que investigou sentimentos amorosos ba-
seados na dor da saudade (“banzo” significa a dor da se-
paração entre negros africanos escravizados no Brasil). 

Parlare su Viúvos – Vi Vedo di Giovana Mastromauro 
e Laura Cionci nel contesto culturale definito da Giulio 
Ferroni come “evaporazione di una cultura critica” im-
plica che dobbiamo ricorrere alla sensibilità dei grandi 
che ci hanno preceduto, specialmente quelli che san-
no che “tutta l’arte seria è un atto critico” (cf. George 
Steiner), come è stato il caso di Rainer Maria Rilke, per 
il quale “l’opera d’arte è buona quando è nata da una 
necessità”. 

Questo lavoro nasce da un’idea originale dell’artis-
ta brasiliana Giovana Mastromauro che nel 2013 ha 
raccolto testimonianze della sua unica nonna, vedova, 
per conoscere un po’ di più il nonno che non aveva co-
nosciuto. E questo carattere di un bisogno spontaneo 
e fortuito – ascoltare la storia delle vite dei suoi nonni 
– era già apparso nei suoi primi lavori sulla memoria 
e il ricordo, come nei video-poesie (Vita Muta, Voce) 
o nel documentario Banzo, di 2013 (in collaborazione 
con Natasha Marzliak), in cui ha indagato i sentimenti 
d’amore basati sul dolore della mancanza (“banzo” è 
il dolore della separazione tra neri africani asserviti in 
Brasile).

m a r c e l o  b e s o



Em viagem para Roma em 2014, Giovana conhece a 
artista italiana Laura Cionci e juntas começam a dar vida 
a Viúvos - Vi Vedo com um detalhe fundamental: tratar 
da viuvez apenas por meio de relatos masculinos. Sen-
sivelmente empenhadas em suas criações, ante os rela-
tos dos viúvos as artistas deixaram que as paixões súbi-
tas e seus encontros eternos ecoassem com liberdade, 
evitando que o amor e seus mistérios se confundissem 
com as “desrazões” dos casais ou com suas demandas 
racionais em sociedade. Esta consciência universal da 
sensibilidade humana, maior do que a militância frente 
à realidade e suas injustiças (individuais ou coletivas) é 
um resultado inesperado nesta obra, quando nos aper-
cebemos que triunfa o sentimento amoroso aqui onde 
só haveria sentimentos pesarosos, pesados, perdidos, 
silenciosos/silenciados.

Certamente crítico, este ponto de vista da viuvez 
masculina serve de partida para a própria valorização 
da mulher onde, justamente, parece que elas não mais 
estão, onde parece haver restado vazio e ausência – 
como quando comparamos o “papel” feminino com o 
masculino em uma sociedade patriarcal (bem conheci-
do por toda a cultura ocidental do “Homem” civiliza-
do). Redefinindo o próprio tema investigado, Viúvos - Vi 
Vedo resulta na revitalização civil e “ecológica” (ainda 
nos termos de Ferroni) que carece aos lugares-comuns 
da arte contemporânea. Não por acaso, esta obra se faz 
ao longo de anos de experimentação e maturação, entre 
entrevistas selecionadas e materiais improvisadamen-
te colhidos. Aliás, só assim é possível alcançar discursos 
ou representações da relação amorosa, sobretudo de 

Durante un viaggio a Roma nel 2014, Giovana in-
contra l’artista italiana Laura Cionci e insieme iniziano 
a dare vita a Viúvos – Vi Vedo con un dettaglio fonda-
mentale: affrontare la vedovanza solo attraverso storie 
dei maschi. Sensibilmente coinvolti nelle loro creazioni 
davanti alle testimonianze dei vedovi  le artiste han-
no permesso alle passioni improvvise e agli incontri 
eterni di entrare in risonanza con la libertà, prevenen-
do l’amore e i suoi misteri di confondersi con l’irragio-
nevolezze delle coppie o le loro richieste razionali in 
società. Questa coscienza universale della sensibilità 
umana, superiore alla militanza fronte alla realtà e le 
sue ingiustizie (individuale o collettive) è un risultato 
inaspettato in questo lavoro, quando ci rendiamo conto 
che trionfi il sentimento amoroso qui dove ci sarebbero 
solo sentimenti pesanti, perduti, silenziosi / silenziati.

Certamente critica, questa visione della vedovanza 
maschile serve di partenza per il proprio apprezzamen-
to delle donne dove, per l’appunto, sembra che non sia-
no più, dove sembra che ci sia rimasto soltanto il vuoto 
e l’assenza – come quando si confronta il “ruolo” della 
donna con quello del maschio in una società patriarcale 
(ben nota in tutta la cultura occidentale del’“Uomo” ci-
vilizzato). Ridefinindo il proprio soggetto indagato, Viú-
vos – Vi Vedo risulta nella rivitalizzazione civile e “eco-
logica” (ancora nei termini di Ferroni) che manca molto 
ai luoghi comuni dell’arte contemporanea. Non a caso, 
questo lavoro viene svolto attraverso anni di speri-
mentazione e maturazione, tra interviste selezionate e 
materiali raccolti improvvisamente. Tra l’altro, solo così 
si può raggiungere discorsi o rappresentazioni di una 



outras pessoas, sem ser apenas sentimental ou apenas 
objetivo: reinventar o “ativismo” usando a esponta-
neidade, e fazer do afeto um respeito inalienável. Eis 
a base para a expressão de uma vivência pessoal tão 
marcante como é a de pessoas viúvas. É como se a viu-
vez aflorasse como risco inerente ao amor e trouxesse a 
certeza, por outro lado, de que nunca haverá separação. 
Se assim é, trata-se de uma grande conquista em nossos 
dias de hoje, em que as separações vêm e os amores se 
vão.

Solução poética e profunda para qualquer socieda-
de atual que, machista e preconceituosa, perde o ma-
ravilhoso se entregando à materialidade e à utilidade 
a todo o custo, desfilando decadência, Viúvos - Vi Vedo 
permite ao espectador imergir em sua essência, pois 
quem sente a dor ou a alegria e se emociona frente aos 
depoimentos o faz como ser humano, não como ho-
mem ou mulher: o faz por humanidade, sensibilidade – 
enfim, por amor. Esta é a chave dramática ofertada aqui, 
também já ilustrada por outro grande poeta, William 
Blake: “O excesso de choro ri, o excesso de riso chora”. 
As artistas não se furtam às contradições da realidade, 
aos perigos da vida. E que fique bem claro: não ficaram 

relazione d’amore, in particolare degli altri, senza es-
sere solo sentimentale o semplicemente obiettivo: 
reinventare l’attivismo utilizzando la spontaneità, re-
dimensionare l’affetto e farlo un rispetto inalienabi-
le. Questa è la base per l’espressione di un’esperien-
za personale sorprendente come quella dei vedovi. È 
come se la vedovanza emergesse come un rischio in-
trinseco dell’amore e portasse la certezza, d’altra parte, 
che non ci sarà mai separazione. Se è così, è un grande 
risultato oggigiorno, in cui arrivano le separazioni e gli 
amori se ne vanno.

Soluzione poetica e profonda per qualsiasi società 
moderna che, sessista e pregiudiziosa, perde il mera-
viglioso dando via alla materialità e all’utilità a tutti i 
costi, sfilando decadimento, Viúvos – Vi Vedo consente 
allo spettatore di immergersi nella sua essenza, perché 
chi sente il dolore o la gioia e si commuove di fronte 
alle testimonianze lo fà come un essere umano, non 
come un uomo o una donna, lo fa per l’umanità, per 
la sensibilità – in breve, per l’amore. Questa è la chia-
ve drammatica qui offerta, illustrata anche da un altro 
grande poeta, William Blake: “L’eccesso di risate pian-
ge, l’eccesso di grido ride”. Le artiste non evitano le 

viú.vos    vi.vedo



esperando, foram aos homens, deram luz aos Viúvos e, 
vendo-os como humanos – Vi Vedo! – não como machos 
que são ou que foram, sentido-os através da força e da 
fraqueza de seus amores que se foram (e ficaram!), fi-
zeram sua parte permitindo entendimento e cura, ao 
menos para aqueles capazes de despertar para amar o 
outro vindo a se tornar a si mesmos plenamente. Esta, 
porém, é a opinião de um homem que ama incondicio-
nalmente uma mulher...

Em qualquer caso, obrigado Laura e Giovana, mães 
de nossa sensibilidade vindoura.

contraddizioni della realtà, i pericoli della vita. Sono 
andate dagli uomini, hanno dato alla luce Vedovi e, ve-
dendoli come umani – Vi Vedo! – non come i maschi che 
sono o che erano, sentendoli attraverso la forza e la de-
bolezza dei loro amori che erano (e sono rimasti!), han-
no permesso la comprensione e la guarigione, almeno 
per quelli in grado di svegliarsi per amare l’altro essen-
do pienamente se stessi. Questa, tuttavia, è l’opinione 
di un uomo che ama incondizionatamente una donna...

In ogni caso, grazie Laura e Giovana, madri della nos-
tra sensibilità a venire. 



viú.vos    vi.vedo

Com Laura Cionci muitas vezes nos pegamos a falar, 
desde que nos conhecemos, sobre o feminino, sobre o 
princípio feminino e o matriarcado. A transformação 
em direção ao feminino que estamos experimentando, 
contra todas as aparências, não é de modo algum um 
conflito (o conflito e o choque são prerrogativas mascu-
linas): é, antes, um deslizamento; a criação de um plano 
diferente de existência.

A maneira que as mulheres têm, por exemplo, para 
construir, manter, proteger. A decisão, a determinação, 
por exemplo, que nós homens não temos - e nunca ti-
vemos. Também a capacidade de excluir o que é funda-
mentalmente inútil e prejudicial. 

Este momento histórico é definido, de fato, muito 
mais do que outros, pela comparação entre o princí-
pio feminino e o princípio masculino (onde o último 
emerge mais agressivamente, a ação subterrânea do 
primeiro é mais profunda). E isso surge de uma manei-
ra delicada e tocante também a partir das frases, das 
memórias, dos discursos dos viúvos - de sua relação, 
que não termina, que continua além da morte, com as 
companheiras.

Então, se tentássemos definir as características femi-
ninas (que não dizem respeito apenas ao gênero, mas à 
estrutura do pensamento e do espaço vital) em relação 
às masculinas, isso poderia trazer à tona algo do tipo:

Con Laura Cionci ci siamo spesso trovati a parlare da 
quando ci conosciamo del femminile, del principio fe-
mminino e del matriarcato. La trasformazione verso il 
femminile che stiamo vivendo, contro ogni apparenza, 
non è affatto un conflitto (il conflitto e lo scontro sono 
prerogative maschili): è, piuttosto, uno scivolamento; la 
creazione di un piano diverso di esistenza.

Il modo per esempio che hanno le donne di costrui-
re, mantenere, proteggere. La decisione, la risolutezza 
per esempio che noi uomini non abbiamo – e non ab-
biamo mai avuto. La capacità anche di escludere ciò che 
è fondamentalmente inutile e dannoso. Questo mo-
mento storico è definito di fatto, molto più di altri, dal 
confronto tra principio femminile e principio maschile 
(laddove il secondo emerge in maniera più aggressiva, 
l’azione sotterranea del primo è più profonda). E ciò 
emerge in maniera delicata e toccante anche dalle fra-
si, dai ricordi, dai discorsi dei vedovi – dal loro rappor-
to, che non finisce, che prosegue oltre la morte, con le 
compagne.

Se provassimo quindi a definire le caratteristiche fe-
mminili (che non riguardano semplicemente il genere, 
ma la struttura del pensiero e dello spazio di vita) ris-
petto a quelle maschili, potrebbe intanto venire fuori 
qualcosa del genere:

c h r i s t i a n  c a l i a n d r o





Tecer |  costurar |  esboçar |  construir |  armazenar | 
preservar VS. disputar |  lutar |  colidir |  esmagar |  domi-
nar |  oprimir.

Indefinição |  imersão |  ocultação |  fusão |  empatia | 
conexão VS definição |  emersão |  aparência |  contrapo-
sição |  alienação |  dissociação.

Conservar |  embalar |  abraçar |  amar |  proteger | 
apoiar VS. quebrar |  rasgar |  separar |  dividir |  abando-
nar |  perder. 

Outro aspecto que qualifica a dimensão contempo-
rânea é que esta é uma era de terror - mas também de 
magia. Para descobrir - e praticar – a magia precisamos 
enfrentar o medo do desconhecido, querer se aban-
donar ao inesperado e aceitar tudo o que suceder; en-
tender em profundidade que tudo o que acontece com 
você - cada fragmento único - é a sua existência.

É isso que Laura Cionci tenta demonstrar com o seu 
trabalho, com todo o seu trabalho. Uma espécie de ex-
periência diferente. Existem os limites, as margens, as 
barreiras - e então, de repente, elas colapsam, se dissol-
vem, não existem mais. Esse “contato” com o exterior, 
com o outro, é certamente também assustador e trau-
mático porque sempre discute o eu; assim, dissolve-se 
não apenas a fronteira e a margem, mas o eu: e ainda 
essa consciência e essa prática são necessárias preci-
samente como formas de criar outro plano sobre o qual 
existir. Como escreve Anaïs Nin: “O território de uma 
mulher é aquele que comparece inviolado pelo desejo 
direto do homem. O homem ataca o centro vital. A mu-
lher preenche a circunferência” (em Diario I, Bompiani 
2016, página 252).

Tessere |  cucire |  imbastire |  costruire |  conservare 
|  preservare VS. confliggere |  combattere |  scontrarsi | 
schiacciare |  dominare |  sopraffare.

Sdefinizione |  immersione |  nascondimento |  fusione 
|  empatia |  connessione VS. definizione |  emersione – 
apparenza |  contrapposizione |  alienazione |  dissocia-
zione.

Conservare |  cullare |  abbracciare – amare - prote-
ggere |  sostenere VS. rompere |  strappare |  separare | 
dividere |  abbandonare |  perdere. 

L’altro aspetto che qualifica la dimensione contem-
poranea è che questa è un’epoca di terrori – ma anche 
di magìe. Per scoprire – e praticare – le magie occor-
re affrontare la paura dell’ignoto, volersi abbandonare 
all’imprevisto e accettare tutto quello che ti capita; ca-
pire nel profondo che tutto quello che ti capita – ogni 
singolo frammento – è la tua esistenza.

Questo è ciò che Laura Cionci prova a dimostrare con 
la sua opera, con ogni suo lavoro. Un tipo di esperienza 
diversa. Ci sono i confini, i margini, le barriere – e poi, 
d’improvviso, crollano, si dissolvono, non ci sono più. 
Questo ‘contatto’ con l’esterno, con l’altro, è di certo an-
che spaventoso e traumatico perché sempre discute il 
sé; allora a dissolversi non è solo il confine e il margine, 
ma io: eppure, questa consapevolezza e questa pratica 
sono necessarie proprio al fine di creare l’altro piano 
sul quale esistere. Come scrive Anaïs Nin: “Il territorio 
di una donna è quello che giace inviolato dal deside-
rio diretto dell’uomo. L’uomo attacca il centro vitale. La 
donna riempie la circonferenza” (in Diario I, Bompiani 
2016, p. 252).









vejo vocês, seres frágeisvivedo, esseri fragile

fragilidade

Já aconteceu de você perder o que havia de mais 
querido no mundo? Para cada um pode ser algo ou al-
guém diferente: a mulher amada, a mãe, o cão, a casa, 
o trabalho, mas também a estima, a confiança, o otimis-
mo. Não importa quem ou o quê, nem o motivo da per-
da, o que me interessa agora é que você se concentre na 
sensação que essa falta implica em sua vida.

De repente, a fortaleza de certezas na qual você es-
tava entrincheirada desmorona, a torre da qual você 
julgava as outras fraquezas humanas vai se tornando 
mais sutil, instável, insegura. Uma vez forte e arrogan-
te você se descobre agora nu e frágil, vidas solitárias e 
sem voz penduradas em um fio suspenso no vazio da 
existência.

margem

Embora para alguns possa parecer uma perspectiva 
distante ou remota, talvez não seja bem assim: colo-
quemos-nos por um momento na pele de um ser huma-
no do futuro, não tão longe, digamos 50 anos a partir 

fragilità 

Vi è mai capitato di perdere quanto di più caro ave-
vate al mondo? Per ciascuno può essere qualcosa o 
qualcuno di diverso: la donna amata, la mamma, il cane, 
la casa, il lavoro, ma anche la stima, la fiducia, l’ottimis-
mo. Non importa chi o cosa, né la ragione della perdita, 
quello che mi interessa ora è che vi concentriate sulla 
sensazione che quella mancanza comporta sulle vostre 
esistenze. 

Improvvisamente la fortezza di certezze nella quale 
vi eravate asserragliati si sgretola, la torre dalla quale 
giudicavate le altrui debolezze umane si fa sempre più 
sottile, instabile, insicura. Un tempo forti e spavaldi, vi 
scoprite ora nudi e fragili, vite solitarie e senza voce 
appese ad un filo sospeso nel vuoto dell’esistenza. 

margine

Sebbene ad alcuni possa sembrare una prospettiva 
distante o remota, forse non lo è poi così tanto: pro-
viamo a metterci per un istante nei panni di un essere 
umano del futuro, neanche tanto lontano, diciamo 50 

a z z u r r a  m u z z o n i g r o



de hoje, um homem ocidental de classe média cujo tra-
balho não fosse mais necessário, por exemplo, porque 
substituído pela inteligência artificial.

De repente, mesmo aqueles que são fortes hoje po-
dem se achar fracos amanhã, por razões que só podem 
ser parcialmente controladas. De repente todos pode-
mos nos descobrir parte de uma espécie frágil e margi-
nal e, um dia, até mesmo irrelevante.

E então, talvez, aquela margem para a qual é forçado 
estar quem não tem voz pode vir a ser um terreno fértil 
para moldar novos modelos de vida. Modelos baseados 
na humildade, partindo da consciência dos próprios 
limites, na empatia, sentindo as injustiças na própria 
pele, na interconexão, descobrindo-se parte de uma 
existência plural.

cuidado

Talvez a própria chave esteja aqui: em se sentir par-
te de um mundo que é comum. Não somos mônadas 
isoladas fechadas e auto-referenciais, mas entidades 
plurais e relacionais em um contínuo tornar-se. Reco-
nhecer que somos parte do que é vivo nos permite re-
conhecer formas de interdependência com outras for-
mas de vida. Devemos superar nossa individualidade 
e “tornar-se ambiente”: abrir espaço e dar voz àquilo 
que nos une, não àquilo que nos divide. Devemos fugir 
do fragmento do qual somos prisioneiros e começar a 
construir pontes, porque, como as mulheres nos ensi-
nam: se vamos nos salvar, o faremos juntos. Acabou o 
tempo dos heróis solitários, invencíveis e eternos: so-
mos seres frágeis e nesta fragilidade se encontra nosso 
cuidado e nossa salvação.

anni da oggi, maschio occidentale di classe media, il 
cui lavoro non fosse più necessario perché sostituito ad 
esempio dall’intelligenza artificiale

Improvvisamente anche chi è forte oggi potrebbe 
scoprirsi debole domani, per ragioni che può solo par-
zialmente controllare. D’un tratto potremmo scoprirci 
tutti parte di una specie fragile, marginale e un giorno 
chissà perfino irrilevante.

E allora forse quel margine al quale chi non ha voce 
è costretto può rivelarsi un terreno fertile per dar forma 
a nuovi modelli di vita. Modelli basati sull’umiltà, a par-
tire dalla consapevolezza dei propri limiti, sull’empatia, 
sentendo le ingiustizie sulla propria pelle, sull’inter-
connessione, scoprendosi parte di  un’esistenza plura-
le. 

cura

Forse la chiave sta proprio qui: nel sentirsi parte di 
un mondo che è comune. Non siamo monadi isolate 
chiuse e autoreferenziali, ma entità plurali e relaziona-
li in continuo divenire. Riconoscerci parte di ciò che è 
vivente ci consente di riconoscere forme di interdipen-
denza con le altre forme di vita. Dobbiamo superare la 
nostra individualità e ‘diventare ambiente’: fare spazio 
e dare voce ciò che ci unisce piuttosto che a ciò che ci 
divide. Dobbiamo evadere dal frammento di cui siamo 
prigionieri e iniziare a costruire ponti, perché come ci 
insegnano le donne: se ci salveremo lo faremo insieme. 
E’ finito il tempo degli eroi solitari, invincibili ed eterni: 
siamo esseri fragili e in questa fragilità alberga la nos-
tra cura e la nostra salvezza. 





NÃO ser frágilNON essere fragile viú.vos    vi.vedo

Homens que não podem ser frágeis, que devem ser 
fortes. São os anos 60 e Pier Paolo Pasolini diz que a 
sociedade que muda sem entender que a elite mudou, 
que o futuro é conceder espaços de autogestão, sim-
plesmente é fadada ao fracasso e ao retorno da direi-
ta. O ponto, talvez, é entender o que entendemos por 
autogestão. Um garoto entrevistado por uma televisão 
nacional italiana explica porque para ele o sábado e o 
domingo são o momento de se diferenciar, as escolhas 
de exagerar na discoteca, de emergir de uma posição 
que, de segunda a sexta-feira, o constringe a servir seus 
senhores. É assim que as redes sociais, perenes noites 
de sábado, mudaram as regras da política, derrubaram 
os poderoso de antes, trouxeram à luz aquilo que sem-
pre acontece quando se trabalha com o mito das socie-
dades transparentes: volta o fascismo, volta o passado.  

A elite, hoje, somos nós, são vocês: indivíduos que 
pensam ser livres no espaço dilatado do digital, ainda 
a trabalhar para os senhores em silêncio, gritando a 
partir das telas do celular: não choram, não riem, mas 
dizem que choram, que riem. Literalmente, a emoção 
é congelada.

Maschi che non possono essere fragili, che devo-
no essere forti. Sono gli anni ’60 e Pier Paolo Pasolini 
dice che la società che cambia senza capire che l’elité 
è cambiata, che il futuro è concedere spazi di autoges-
tione, semplicemente è destinata a fallire e ai ritorni 
delle destre. Il punto, forse, è capire cosa intendiamo 
per autogestione. Un ragazzo intervistato in una tele-
visione italiana nazionale spiega perché  il sabato e la 
domenica per lui sono il momento in cui distinguersi, 
le scelte di esagerare in discoteca, quelle di emergere 
dalla posizione che dal lunedì al venerdì lo costringe al 
servizio dei signorotti. È così che i social network, saba-
ti sera perenni, hanno cambiato le regole della politica, 
ribaltato i potenti di prima, riportato alla luce ciò che 
sempre accade quanto si lavora al mito delle società 
trasparenti: torna il fascismo, torna il passato. 

L’elité, oggi, siamo noi, siete voi: individui che pen-
sano di essere liberi nello spazio dilatato del digitale, 
ancora a lavoro dai signorotti in silenzio urlano dagli 
schermi di un cellulare: non piangono, non ridono, ma 
dicono di piangere e di ridere. L’emozione, letteralmen-
te, è congelata.

l e o n a r d o  c a f f o
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“No que você está pensando?”, nos pergunta o Fa-
cebook há quinze anos: e agora você não pode mais 
pensar, só pode dizer o que pensou. O que será da fra-
gilidade e do sofrimento quando compartilhar significa 
apenas com-partilhar os sucessos? Devemos mostrar 
somente onde vencemos, nunca o que nos venceu: o 
drama que Pasolini havia entendido, e não o ouvimos, 
é precisamente que os jovens não são fortes o suficien-
te para merecer a liberdade e os idosos, viúvos de algo 
como qualquer pessoa que tenha o destino de sobre-
viver à juventude, não são suficientemente fracos para 
merecer a dor.

Assim a diversidade é nivelada, e morre; é a identi-
dade que retorna prepotente, e como valor, como uma 
desgraça. No momento em que o sábado à noite é pe-
rene, e a revolução do garoto entrevistado na televisão 
é bloqueada pela falsa ideia de que um clique no tele-
fone pode substituir um lugar selvagem, então surge a 
imensa segunda-feira: homens fortes no comando do 
Ocidente disseminam o mito da pureza da força: não se 
chora, não se sofre, não se grita.

Quem descobre a sua fragilidade, é claro, neste pon-
to deve ser punido: a mulher se torna o sujeito, o ho-
mem está condenado à repetição – forte e medíocre, 
invencível e, portanto, inútil.

A elite, portanto, não é mais a burguesia, dizia Pa-
solini, mas a classe trabalhadora, aquela que hoje de 
repente conquistou o direito de falar na web depois 
de décadas de perspectiva imposta: não merecem 

“A cosa stai pensando?”, ci chiede Facebook ormai 
da quindici anni: e allora puoi non pensare più, ora puoi 
dire solo a cosa pensavi. Che ne è della fragilità e della 
sofferenza quando condividere significa soltanto con-
dividere i successi? Devi fare vedere solo ciò che hai 
vinto, mai ciò che ti ha vinto: il dramma che Pasolini 
aveva capito, e non lo abbiamo ascoltato, è appunto che 
i giovani non sono abbastanza forti da meritare la liber-
tà e i vecchi, vedovi di qualcosa come chiunque abbia 
avuto il destino di sopravvivere alla gioventù, non sono 
abbastanza deboli da meritare il dolore. 

Così la diversità si livella, e muore; è l’identità che 
torna prepotente, e come valore, come disgrazia. Nel 
momento in cui il sabato sera è perenne, e la rivolu-
zione del ragazzo intervistato in televisione è bloccata 
dalla falsa idea che un click sul telefono possa sostitui-
re una piazza feroce, allora si sviluppa l’immenso lune-
dì: uomini forti al comando dell’occidente diffondono 
il mito della purezza della forza: non si piange, non si 
soffre, non si urla. 

Chi scopre una sua fragilità, ovviamente, a questo 
punto va punito: il femminile diventa il soggettile, il 
maschio è condannato alla ripetizione - forti e medio-
cri, invincibili e dunque inutili. 

L’elité dunque non è più la borghesia, diceva Pasoli-
ni, ma la classe operaia, quella che oggi improvvisa ha 
avuto il diritto di parola sul web dopo decenni di pun-
to di vista imposto: non meritavano la libertà, aveva 



ragione Pasolini, perché con il loro voto si sono condan-
nati alla guerra. Bisogna essere pronti a soffrire prima 
di pensare di essere pronti a essere liberi. Vedovi della 
vita, prima che delle vite. 

Ma cosa sarebbe successo, questo è il punto, se Fa-
cebook avesse chiesto non a cosa stiamo pensando ma, 
più timidamente, “Per cosa stai soffrendo?”. Una vita 
che soffre, una vita fragile, è l’unica vita davvero libera. 

Eccola l’autogestione che cercava Pasolini: addestra-
ti al dolore soggettivo, prima che al piacere universale. 

1  https://www.youtube.com/watch?v=WJovuNJADRY

a liberdade, Pasolini estava certo, porque com seus 
votos foram condenados à guerra. Precisamos estar 
prontos para sofrer antes de pensarmos que estamos 
prontos para sermos livres. Viúvos da vida, antes que 
das vidas.

Mas o que teria acontecido, esse é o ponto, se o Fa-
cebook não tivesse perguntado no que estávamos pen-
sando, mas, mais timidamente, “Pelo quê você está so-
frendo?”. Uma vida que sofre, uma vida frágil, é a única 
vida verdadeiramente livre.

Eis a autogestão que Pasolini procurava: treinada 
para a dor subjetiva, antes que para o prazer universal.
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