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Aquesta exposició presenta, per primera vegada en el context 
espanyol, un recorregut exhaustiu sobre la trajectòria artística, 
política i editorial de Nanni Balestrini (Milà, 1935 - Roma, 
2019), un dels intel·lectuals més rellevants i més implicats en els 
processos de dissidència estètica i ideològica empresos a Itàlia a 
partir dels anys seixanta.

Organitzada amb la col·laboració de la Soprintendenza 
archivistica e bibliografica del Lazio, la mostra, que pren el títol 
d’una novel·la de Balestrini publicada el 1976, s’articula en 
quatre apartats cronològics i presenta, de manera inèdita, una 
àmplia documentació procedent de l’arxiu personal de l’autor.

El primer àmbit, que cobreix des del 1961 fins al 1969, 
reuneix la producció poètica i visual de Balestrini durant aquests 
anys, la seva activitat amb el Gruppo 63 i els treballs inicials 
amb tecnologia digital (per exemple, Tape Mark I, 1961), 
a més de les col·laboracions amb músics com ara Luigi Nono  
i Hans Werner Henze.

El segon apartat, entre 1969 i 1979, investiga la contribu-
ció de Balestrini a l’activitat antagonista de Potere Operaio i 
Autonomia Operaia; les seves novel·les Vogliamo tutto (1971), 
La violenza illustrata (1976) i Vivere a Milano (1976) amb 
fotografies d’Aldo V. Bonasia; el cicle poètic de la Signorina 
Richmond i els diversos ràdio-drames per a la RAI el 1973; la 
fundació de les revistes Compagni (1969) i la mítica Alfabeta 
(1979), i, per acabar, el procés polític del 7 d'abril, en què se’l 
va incriminar, fet que el va portar, el 1979, a exiliar-se a París. 
D’aquesta època cal destacar els seus collages amb titulars perio-
dístics i imatges dels mass media, en què Balestrini va crear 
un llenguatge que unia discrepància, agitació política i poesia.

La tercera secció comprèn des del 1980 fins al 1999, quan 
la seva activitat en el camp editorial es fa més intensa i publica fins 
a quinze llibres diferents entre novel·les, antologies poètiques  
i llibres experimentals. És en aquest moment en què veuen la 
llum títols fonamentals, com ara Blackout (1980), Gli invisibili 
(1987), L’orda d’oro, amb Primo Moroni (1988), L’editore (1989)  
i I furiosi (1994), entre d’altres. També durant aquest període 
funda, a l’exili, el diari Change International (1983) i, ja a Roma, 
on va tornar el 1984, després de ser absolt, la revista Bestia (1997). La polizia, 1972
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A partir de 1995 inicia les seves col·laboracions amb la televisió 
cultural franco-alemanya ARTE i amb la cadena cultural 
RaiSat. Així mateix, el 1999 crea el lloc web cultural RaiSat 
Zoom. El 1993 participa en la Biennal d’Art de Venècia, men-
tre les seves obres visuals continuen expandint-se cap a la 
investigació del llenguatge no només verbal, sinó també social, 
a partir del treball amb objectes i materials de consum quotidià.

El quart i darrer àmbit presenta, juntament amb els seus 
llibres més destacats —Parma 1922. Una resistenza antifascis-
ta (2002), Tutto in una volta (2003), Sandokan. Storia di 
camorra (2004), Carbonia. Eravamo tutti comunisti (2013), La 
nuova violenza illustrata (2019), així com l’edició en tres 
volums de la seva Poesia completa (2015-2018)—, una revisió 
dels treballs de Balestrini entre 2000 i 2019. Algunes obres 
significatives són L’ombelico del mundo, programa televisiu per 
a la RAI que dirigeix amb Paolo Fabbri, Sergio Opina i Lello 
Voce; l’operapoema Elettra (2001) i Tristanoil, una peça expe-
rimental que es va mostrar a la documenta de Kassel (2013). 
Aquest apartat presenta una selecció de treballs que perta-
nyen a la sèrie La Tempesta perfetta (2015), en què Balestrini 
explora les possibilitats visuals i lingüístiques del quadre de 
Giorgione titulat La tempesta (1508).

La violència il·lustrada forma part d’una línia expositiva, 
en certa manera autònoma dins de la programació de La 
Virrei    na Centre de la Imatge, en què es van investigar les tra-
jectòries d’un conjunt d’autors seminals per a les diverses ruptu-
res epistemològiques, estètiques i polítiques produïdes durant 
els últims seixanta anys. Tots ells —Alexander Kluge, Copi, 
Ketty La Rocca, Paula Rego, Susan Sontag, Barbara Hammer 
i Nanni Balestrini— van néixer a la dècada de 1930.

EN LA MORT DE NANNI BALESTRINI
Raúl Sánchez Cedillo

Amb gairebé 84 anys, el 20 de maig de 2019 moria Nanni 
Balestrini. Escriptor i poeta, activista revolucionari, artista plàs-
tic, editor. Ara comença la tasca necessària d’aplegar i donar a 
conèixer una obra vasta i variadíssima, a penes coneguda pel 
gran públic de la novel·la, la poesia, el disseny i la performance.

Abans que italià, Balestrini ha estat un personatge milanès. 
Ens costarà entendre la seva trajectòria si no pensem en la im-
portància de Milà en la postguerra republicana: la ciutat que 
veiem a La nit d’Antonioni, industrial i comercial, burgesa, 
obrera, però per damunt de tot el centre de la indústria editorial 
i de l’incipient mercat de l’art contemporani. Si es vol, Milà és el 
contrapunt de la Roma del PCI de Togliatti, gresol de la ideolo-
gia nacional popular. Milà era una altra cosa: el motor intel·lec-
tual del capitalisme italià i, per tant, dominada per la necessitat 
de disposar d’una força de treball intel·lectual que ja no corres-
pon a les figures gramscianes de l’intel·lectual orgànic, sinó que 
entra directament en la producció cultural d’un capitalisme for-
dista avançat, en què el contingut cultural de la mercaderia, el 
seu component «immaterial», adquireix una importància crei-
xent. En aquesta escena de «subsumpció» de la força de treball 
intel·lectual creix el Balestrini que entra a la redacció de la revis-
ta Il Verri, fundada per Luciano Anceschi i situada en el terreny 
d’allò que aleshores es va anomenar la neoavanguardia, un punt 
de vista experimentalista envers la literatura i una atenció espe-
cial al llenguatge literari com a tal. D’aquest milieu sorgirà el 
Gruppo 63, la primera incursió col·lectiva de Balestrini en una 
acció estètico-política. Com sol passar, l’agrupació literària a 
penes va tenir impacte en l’any que li dona nom, però, a diferèn-
cia d’altres avantguardes literàries que unes dècades més tard 
entren al cànon literari, el Gruppo 63 no és gaire conegut a la 
Itàlia actual. Ara bé, això no passa amb els seus membres: a ban-
da del mateix Balestrini i de l’esmentat Luciano Anceschi, van 
formar part del grup Achille Bonito Oliva, Umberto Eco, Furio 
Colombo, Edoardo Sanguineti i altres noms avui consagrats  
o consagradíssims en la literatura italiana i europea contempo-
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rànies. El seu manifest, en la redacció del qual va participar 
Balestrini, exposa el sentit de l’agrupació:

En realitat, darrere d’aquest nom hi havia un moviment es-
pontani provocat per una viva impaciència pel que fa a l’estat 
dominant de les coses literàries: obres que potser podien ser 
fins i tot decents però que en la majoria dels casos no tenien 
vitalitat. [...] Van ser la darrera flamarada del neorealisme en 
literatura, tènue ressò populista del gran període cinemato-
gràfic dels Rossellini o dels De Sica.

Es tracta de qüestions incipients que, en paral·lel, rebrien un 
tractament exhaustiu des del grup romà de la revista operaista 
Quaderni Rossi, a la ploma d’Alberto Asor Rosa, autor de 
Scrittori e popolo, un clàssic italià sobre el populisme en literatu-
ra; de la seva crítica, no se n’escapa el Pier Paolo Pasolini de 
Ragazzi di vita i del poema que va donar peu a l’expressió «paso-
linisme polític», el cèlebre «El PCI als joves», escrit amb motiu 
dels enfrontaments de Valle Giulia entre la policia i els estudi-
ants que van marcar l’inici del 68 italià. Però no ens avancem. El 
Balestrini del començament de la dècada de 1960 es troba im-
mers en un experimentalisme literari i artístic precís i concen-
trat. Aquesta actitud és inseparable del treball i la construcció 
col·lectius. L’atenció fonamental de Balestrini es dirigeix a les 
condicions de producció del text, a l’experimentació amb el dis-
positiu literari. Sobre el teló de fons hi ha una crítica pràctica de 
la institució de la literatura i de les seves figures. Començant per 
l’autor, la seva intenció, el seu caràcter de subjecte (burgès), amo 
de la seva paraula i en ple control de la seva enunciació. Aquest 
és el període de les poesies generades per ordinador —probable-
ment ell és el primer a fer-ho— Tape Mark I i II, realitzades entre 
el 1961 i el 1963 amb una computadora IBM 7070 a partir de 
textos literaris d’origen divers i aplicant a la combinació una 
regla algorítmica dissenyada pel mateix Balestrini. Dels cente-
nars de versos il·legibles, Balestrini en seleccionava els més in-
teressants pels seus efectes de sentit poètic. A aquest període 
correspon un text, «Llenguatge i oposició», escrit el 1961, 
en què Balestrini descriu el programa de la poesia del present:

Una actitud fonamental de la manera de fer poesia és per tant 
«molestar» les paraules, parar-los una emboscada mentre s’en-
llacen en períodes, imposar violència a les estructures del llen-
guatge, empènyer fins als límits del trencament totes les seves 
propietats. Es tracta d’una actitud dirigida a sol·licitar aquestes 
propietats, les càrregues intrínseques i extrínseques del llen-
guatge, i a provocar aquests nusos i aquests trobaments inèdits 
i desconcertants que poden fer de la poesia un veritable assot 
per al cervell del lector, que diàriament es mou a les palpen-
tes immers fins al capdamunt en el lloc comú i en la repetició.

Així doncs, una poesia com a oposició. Oposició al dogma i al 
conformisme que amenaça el nostre camí, que solidifica les 
marques deixades a l’esquena, que ens colla els peus, que inten-
ta immobilitzar les passes. Avui més que mai aquesta és la raó 
d’escriure poesia. Avui, de fet, el mur contra el qual llancem les 
nostres obres rebutja el xoc, tou i mal·leable s’entreobre sense 
resistir als cops —llevat de per entabanar-los i absorbir-los, 
i sovint aconsegueix retenir-los i incorporar-los. Per això cal 
que siguem molt més astuts, més dúctils i més hàbils, en 
certs casos més despietats, i que tinguem present que una vi-
olència directa és del tot ineficaç en una època entapissada 
amb sorramolls viscosos.

Molt més ambiciós va ser el treball de producció de la seva 
primera novel·la, Tristano. Aquí la idea de Balestrini era fer 
servir la mateixa tècnica per produir una novel·la i que cada 
còpia d’aquesta novel·la fos única, això és, una novel·la serial 
d’exemplars amb una història diferent. Tanmateix, ni les con-
dicions tècniques del període ni la disposició de l’editor 
Giangiacomo Feltrinelli ho van fer possible. La novel·la es va 
publicar amb un text base únic. No ha estat fins fa poc que 
una editorial, DeriveApprodi, ha donat a la impremta el pro-
jecte original.

Tenim en aquest període un enfocament i unes obres 
d’enorme interès però que no abandonen l’ambivalència de la 
crítica de l’art i de la cultura modernes que és comú a les obres 
de l’estructuralisme en les ciències humanes. El problema del 
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sentit de l’enunciació literària o plàstica no quedava resolt 
mitjançant les obres experimentals, sinó que quedava obert. 
El subjecte sobirà de la literatura quedava descentrat, però 
el risc era el de l’eliminació de la tensió ètica i política de 
l’enunciació, absorbida per una lògica estructural i combinatò-
ria transcendent i tecnocràtica. Calia remuntar des de l’es-
tructura fins al subjecte col·lectiu de l’enunciació. Des de les 
cadenes d’enunciats fins al procés social i polític de la narració.

Aquest és l’afany de l’esforç col·lectiu de la revista Quindici, 
en aquest cas amb seu a Roma, que es va començar a publicar 
el 1967 amb Balestrini com a director editorial. Quindici no 
s’allunya gaire de les preocupacions del Gruppo 63, però els 
dona un enfocament molt més lligat als presagis del que vin-
dria, i en particular a l’inici de les protestes estudiantils i a les 
lluites antiimperialistes al Vietnam i a l’Amèrica Llatina. El 
gran epicentre del 68 serà decisiu per al futur de Quindici. 
Les condicions, els sentits i els desafiaments del treball cul-
tural han fet un gir copernicà. Precisament aquesta tensió 
porta al final de la revista el 1969 i a la separació de camins 
entre els seus protagonistes: uns al servei de les lluites obre-
res i estudiantils que arriben a la incandescència el 1969; uns 
altres cap a l’ingrés a la indústria editorial que tant havien 
contribuït a modernitzar.

A l’època de Quindici es produeix la transformació mili-
tant de Nanni Balestrini, que com veurem més avall no deixa-
rà de tenir efectes sobre la seva obra. La creixent politització 
de la revista porta Balestrini a entrar en contacte amb els grups 
i les persones protagonistes de les lluites, com ara Oreste Scalzone, 
un dels grans personatges del 68 romà i posteriorment del 
«llarg 68» italià i de l’autonomia obrera. Gràcies a la trobada 
amb Scalzone, Balestrini participarà en la fundació de Potere 
Operaio, el principal grup de l’operaismo polític al costat de 
Lotta Continua. En aquell temps Balestrini treballa per a l’edi-
torial de Giangiacomo Feltrinelli, el mateix editor que, després 
de la terrible matança de Piazza Fontana el 12 de desembre de 
1969, organitzada pels serveis secrets italians en connexió di-
recta amb el cap de l’aliança atlàntica i uns quants grups armats 
feixistes, decideix passar a la clandestinitat.

Vogliamo Tutto, 1977

Rosso, 1976

Potere Operaio, 1973

Quindici, 1976
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La «tardor calenta» de les lluites de l’«obrer massa», però 
sobretot els episodis de l’estiu anterior a la FIAT de Torí, amb la 
gran batalla de Corso Traiano al voltant del gran complex de 
Mirafiori, són el material viu de Vogliamo tutto, la novel·la ope-
raista per antonomàsia. Amb experimentació i recerca d’un pú-
blic de masses. La novel·la fou un gran èxit. L’estructura es 
torna subjecte. Col·lectiu, polifònic, sense deixar d’estar indivi-
duat. Alfonso, obrer de la FIAT, explica el procés de les lluites, 
les assemblees, la repressió patronal i policial, mentre el seu re-
lat es mescla amb els textos dels fulls volants de les assemblees 
obreres i dels grups com Potere Operaio:

Companys rebutgem el treball. Volem tot el poder volem tota 
la riquesa. Serà una lluita llarga d’anys amb èxits i fracassos 
amb derrotes i progressos. Però aquesta és la lluita que hem 
d’iniciar ara una lluita a fons dura i violenta. Hem de lluitar 
perquè el treball desaparegui. Hem de lluitar per la destrucció 
violenta del capital. Hem de lluitar contra un estat basat en el 
treball. Diguem sí a la violència obrera.

A Vogliamo tutto l’epos de les lluites obreres es presenta com  
a treball abstracte subjectivat en tant que força de treball col·lec-
tiva ingovernable, autònoma, que exigeix més salari i menys fei-
na sense que li importi gens ni mica els equilibris macroeconòmics 
del país. Aturem-nos un instant a considerar com aquest efecte, 
aquest resultat o transformat, és producte d’una concatenació 
precisa entre tècnica, forma i contingut. A mi, que escric això, 
anys més tard de llegir-lo em va sorprendre saber que, de la 
mateixa manera que Tristano o Tape Mark I i II, els textos font 
de Vogliamo tutto no van ser «creats» per Balestrini; i que tam-
poc es tracta, com en Dos Passos, d’un collage de textos públics 
al costat de quadres i situacions fruit de la imaginació de l’autor. 
El treball de Balestrini és més el d’un samplejador, un remes-
clador, un text-jockey que tracta els fluxos i les fonts textuals 
amb regles mètriques i combinatòries. El relat del protagonis-
ta és el resultat de la conversa amb Alfonso Natella, militant de 
Potere Operaio. Materials «documentals», tractament mètric i 
combinatori: epos de l’obrer massa com a subjecte revolucionari.La violenza proletaria, 1975-2016

Le ballate della signorina  
Richmond, 1977

Tristano, 1966
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A mi el que realment m’interessa són dues coses. Per a mi 
l’art és una qüestió de la forma, no del contingut. D’aquestes 
coses n’he parlat per casualitat, perquè m’apassionaven; els 
anys setanta els he viscut des de dins, però podia haver escrit 
sobre altres coses. Si no hagués estat a Itàlia, per exemple… 
A mi el que m’interessa és la forma en què he escrit aquests 
llibres des de dues perspectives. Una és la idea de la novel·la 
èpica, que s’oposa a la novel·la tradicional burgesa, en què el 
protagonista s’enfronta amb la societat i la majoria dels cops 
acaba malament, i si és dona acaba sempre morta. Allò que 
jo anomeno novel·la èpica és el gènere de la història social 
col·lectiva d’un poble que lluita i per això els meus personat-
ges no tenen nom, no són portadors d’una psicologia que els 
individualitza, són personatges col·lectius, són qualsevol 
obrer de la FIAT, qualsevol militant, etc. Per a mi això és una 
tria fonamental. Ja no escric més novel·les perquè no trobo 
personatges col·lectius.1

Ara bé, la tasca militant de Balestrini en aquest període no es 
limita a la producció de novel·les. Ell és l’encarregat primer del 
disseny, la maquetació i la impressió del diari Potere Operaio. 
Per al grup produeix diversos collages tipogràfics que encara 
avui impacten per la seva bellesa combinatòria. Els primers 
compassos dels anys setanta a Itàlia marquen un punt d’inflexió 
en el curs de les lluites obreres i populars. D’una banda, el punt 
culminant de les lluites de l’obrer massa es liquida amb con-
questes en els nivells legals i institucionals: l’estatut dels treba-
lladors, un dels més avançats del món, i els consells de fàbrica, 
una mediació institucional que tot just desplaça relativament 
l’hegemonia de la representació sindical obrera. D’altra banda, 
tanmateix, en sintonia amb la Comissió Trilateral sobre els «lí-
mits de la democràcia», a la província italiana se sistematitza 
l’«estratègia de la tensió» que va començar amb la massacre 
d’Estat de Piazza Fontana. 

1 Entrevista amb Iván Maté, realitzada 
el 2016, a http://contrabandos.org/
conversacion-con-nanni-ballestrini/.

En aquest context, els grups nascuts amb el 68 obrer, Potere 
Operaio i Lotta Continua, no solament viuen la crisi de la gene-
ralització de les lluites, sinó que es troben arrossegats cap a una 
dinàmica extremista que no es correspon amb el comportament 
mitjà a les fàbriques. Mentrestant, a la FIAT comença el 1973 la 
introducció dels primers sistemes automàtics en el procés de fa-
bricació, que es fan servir tàcticament contra la capacitat de sa-
botatge de les vagues. La primavera de 1973 és la de l’ocupació 
armada de FIAT Mirafiori, una batalla guanyada que té gust de 
derrota, perquè el cervell del capital ja ha decidit que tant l’auto-
matització tàctica a les grans fàbriques com el desplaçament de la 
producció de plusvàlua al territori donin pas a allò que anys més 
tard s’anomenarà postfordisme. Dins de les avantguardes obre-
res, comença a créixer el punt de vista de la resistència armada 
separada, és a dir, aquest és el moment en què les Brigades Roges 
comencen a esdevenir un referent per als sectors més qualificats 
i polititzats de les fàbriques. Al mateix temps, les admonicions 
de la Trilateral comencen a guanyar peces: el cop d’Estat de 
Kissinger i Pinochet contra la Unidad Popular d’Allende a Xile 
porta el secretari general del PCI, Enrico Berlinguer, a formu-
lar la proposta del «compromís històric» amb la Democràcia 
Cristiana i a renunciar —abans de les eleccions— a governar 
en solitari encara que obtingués més del 50% dels sufragis.

En aquest atapeït camp de tensions, que marcarà la societat 
italiana fins avui dia, Balestrini es dedica fonamentalment al tre-
ball polític. De bell nou és un dels promotors del projecte d’Auto-
nomia Operaia, que té l’epicentre a la Milà metropolitana, en què 
les noves figures de la força de treball socialitzada, els Circoli del 
Proletariato Giovanile, les ràdios lliures, les primeres ocupacions 
de centres socials, el moviment feminista emergent, les assemble-
es autònomes de les grans fàbriques, configuren un moviment 
nou i ric que té a la metròpolis el seu territori en disputa amb els 
patrons de la ciutat. Entre el 1974 i el 1976 viu un període extra-
ordinari que fa madurar la hipòtesi d’un nou subjecte polític  
i d’una nova figura política de la producció social, l’obrer social 
o socialitzat. Aquesta és la hipòtesi del diari Rosso (1973-1978), 
referent de la galàxia autònoma milanesa, en la producció i el 
disseny del qual participa Balestrini. L’estratègia de la tensió de 
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l’Estat i la resposta (cada cop més armada) dels grups obrers i dels 
joves proletaris, el paper dels grans mitjans en el disseny d’aques-
ta estratègia i en la criminalització de la resistència és el tema de 
La violenza illustrata, la tercera novel·la de Balestrini, publicada 
el 1976. La violència política és inseparable de la seva narració 
mediatitzada. El primer capítol de la novel·la recull la crònica 
periodística sobre les declaracions del tinent dels marines 
nord-americans, William Calley, en la vista judicial sobre la ma-
tança de My Lai, al Vietnam, perpetrada el 16 de març de 1968 
pels soldats nord-americans contra uns quants centenars de ci-
vils desarmats, per passar, en el següent capítol, a la crònica pe-
riodística sobre la «guerrilla» autònoma als carrers de Milà. En 
la resta de capítols Balestrini treballa amb materials narratius 
en què la legitimació de la violència és el desafiament. Cada 
capítol està encapçalat pels noms de les diferents figures narra-
tivo-institucionals en què es narren i justifiquen aquestes violèn-
cies, i tots comencen per la lletra d: deposició, descripció, 
deducció, dissertació, divagació, deportació, declaració, docu-
mentació, direcció, demostració. En aquest últim, amb el subtí-
tol d’«Escriptura i destrucció. Escriptura i alliberament», s’hi diu:

La sensació que t’esclata el cap la sensació que un espetec et pot 
arrencar el cap la sensació que la medul·la espinal se’t compri-
meix tot al cervell se t’arruga la sensació que l’ànima et pixa 
fora del cos. L’exigència d’apoderar-se de l’objecte des d’una 
distància el més propera possible en la investigació o més ben 
dit en la il·lustració en la reproducció. O es pot identificar el 
significat de les paraules solament s’aconsegueix endevinar l’ús 
de sons sibilants és absolutament insuportable escarcellers 
visites patis semblen una pel·lícula mal de cap flaixos incontro-
lable la construcció de les frases la gramàtica la sintaxi.

Inequívocament la reproducció tal com el llenguatge dels 
diaris la presenta es diferencia del text literari la unicitat i la 
durada s’entrellacen estretament en aquest últim com ho feia 
la labilitat i la repetibilitat en la primera. La sensació de con-
vertir-se en cendres per dins la sensació que si aconseguissis 
dir el que està passant et sortiria com un doll d’aigua bullint 

que bull per tota la vida. En lloc de la fundació de l’escriptura 
en el ritual s’instaura la fundació sobre una altra praxi és a dir 
el fet que es basa en la política.

Tal com sabem, els punts àlgids de l’espectacularització d’aquesta 
violència queden compresos entre dos esdeveniments diferents, 
que tenen lloc entre el 1977 i el 1978. Per un cantó, a la prima-
vera de 1977 sorgeix un nou tipus de moviment en diverses 
ciutats d’Itàlia, fonamentalment Roma, Bolonya i Milà. Els 
seus components bàsics són els autònoms, els indis metropoli-
tans, les feministes. El 17 de febrer de 1977, la cèlebre expulsió 
de la universitat romana La Sapienza del secretari general de  
la CGIL, Luciano Lama, per part del moviment romà, marca la 
ruptura definitiva entre el PCI i els nous moviments nascuts 
durant el «llarg 68» italià. Però la principal espectacularització 
del moviment del 77 té lloc a Milà, en la manifestació que es 
celebrar el 14 de maig en protesta per la detenció d’alguns ad-
vocats del moviment. Al final de la jornada es va produir un 
enfrontament armat entre un grup autònom separat del gruix 
de la manifestació, el col·lectiu del barri de Porta Romana, que 
va iniciar un tiroteig amb la policia a la cèntrica Via de Amicis, 
de resultes del qual l’agent de la policia Antonio Custra va cau-
re mort. Allà es va fer la cèlebre fotografia del jove encaputxat 
en posició de disparar la seva Walther P38. Aquesta instantània 
condensa perfectament l’operació de desfiguració mediàtica del 
moviment del 77 i del moviment de l’Autonomia. Pistolerisme, 
desesperació, individualització. Umberto Eco hi va contribuir 
notablement en un article sobre aquella fotografia publicada al 
Corriere d’informazione:

Aquesta fotografia no s’assembla a cap de les imatges que ha-
vien servit de símbol durant almenys quatre generacions a la 
idea de revolució. Aquesta imatge evoca altres mons, altres 
tradicions narratives i figuratives que no tenen res a veure 
amb la tradició proletària, amb la idea de revolta popular, de 
lluita de masses. En queda l’element col·lectiu i l’heroi in-
dividual té l’aïllament aterridor dels herois de les cintes 
policíaques nord-americanes o dels pistolers solitaris de l’Oest.
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La fotografia va esdevenir una de les icones dels anomenats 
«anys de plom». Ara fa poc, Sergio Bianchi, que en aquell temps 
era un jove militant d’un col·lectiu autònom milanès de 
l’entorn de la revista Rosso i la font de veu de Gli invisibili de 
Balestrini, ha escrit Storia di una foto, un llibre en què recons-
trueix el que va ocórrer en un sentit completament diferent del 
de la descripció d’Umberto Eco. Aquella foto amagava l’essen-
cial: la cosa no anava de pistolers individuals i desesperats. Les 
altres fotografies de l’episodi així ho demostren. L’«autònom 
de la P38» de la fotografia formava part del col·lectiu autònom 
Porta Romana que va organitzar l’acció; així doncs, era un més. 
La individualització impedeix comprendre el que estava 
passant a la ciutat en l’enfrontament entre les forces del «com-
promís històric», Democràcia Cristiana i Partit Comunista 
d’Itàlia, unides contra la subversió i decidides a eliminar per la 
força aquella anomalia revolucionària. Cal recordar en tot mo-
ment que la violència armada dels grups revolucionaris a Itàlia 
va ser sempre defensiva, una resposta a l’estratègia de la tensió 
organitzada des de l’interior de l’Estat i que es va traduir en l’ús 
d’armes contra la protesta social i en desenes i desenes de ma-
nifestants morts a mans de la policia.

L’altre punt àlgid és, sens dubte, el segrest i posterior 
assassinat d’Aldo Moro el 1978. Aquest cop de força de les 
Brigades Roges anava dirigit contra el que imaginaven com a 
«cor de l’Estat», però també contra la galàxia de l’autonomia 
obrera i proletària. L’Estat del «compromís històric» va respon-
dre amb la «línia de la fermesa», i tothom en sap el desenllaç. 
La sentència de mort contra l’autonomia i el moviment del 77 
havia estat dictada. Aquella foto del captiveri d’Aldo Moro, 
presoner aïllat, moneda de canvi entre les BR i l’Estat italià, no-
més va contribuir a restituir-li una humanitat tràgica.

Després del segrest i assassinat d’Aldo Moro, la galàxia de 
l’autonomia obrera es queda sense temps ni espai per prosperar 
o fins i tot persistir o resistir. La situació és particularment greu 
a Milà, on té l’epicentre l’àrea de Rosso al qual pertany Balestrini. 
El territori de la metròpolis milanesa, que semblava l’ecosiste-
ma propici per a la hipòtesi revolucionària de l’obrer social, es 
transforma en pocs mesos en un infern irrespirable i perillós 

per a les lluites autònomes. L’estratègia de la tensió havia tri-
omfat. Les formes de vida assajades durant els anys d’explosió 
dels comportaments postsocialistes (el rebuig del treball en la 
cadena i en general del treball alienant, la vida en comunitat, les 
transformacions i tensions de les relacions de gènere, la reapro-
piació directa de les mercaderies, la fugida cap al treball cogni-
tiu i afectiu, les ocupacions d’espais de vida en col·lectiu) es 
veuen arrossegades cap a un increment de la militarització que 
les fa insostenibles. Una bona part de les dones feministes deci-
deix abandonar aquest escenari de guerra, mentre els col·lectius 
autònoms es veuen esquinçats per les tensions cap a la milita-
rització del moviment i la impossibilitat de practicar, en les 
lluites i en l’exercici del contrapoder, una transició directament 
comunista.

No hi ha desfeta política que s’acompanyi, mentre s’esde-
vé, de la consciència de les seves causes, de la mateixa manera 
que no es pot conèixer al mateix temps la posició i el moment 
lineal d’una partícula. Però per als més veterans de l’autonomia 
milanesa massa senyals anunciaven un esdeveniment catastrò-
fic. Per força, Balestrini en devia viure en primera persona uns 
quants. N’hi ha un que sol passar desapercebut, i és el paper que 
aquells anys juga la burgesia progressista milanesa. No no-
més els seus fills i les seves filles nodrien les files dels grups  
i col·lectius; també veien amb simpatia moltes de les inicia-
tives polítiques i empresarials de l’àmbit de l’autonomia i arri-
baven a donar-los suport econòmicament.

El 1975 me’n vaig anar a viure a Milà i vaig crear una editorial 
que s’anomenava Ar&a, que era en realitat un consorci d’edi-
torials nascut per posar en comú funcions que són molt costo-
ses per a una editorial petita, com ara la redacció, les vendes i la 
publicitat. Algunes ja existien, d’altres van néixer per a l’ocasió: 
hi havia Libri Rossi, L’Erba Voglio, l’editorial de la revista Aut 
Aut, Squilibri i d’altres. Vam arribar a agrupar deu d’aquestes 
editorials, cosa que ens permetia ser editors sense tenir totes 
les competències professionals per fer-ho, ja que d’això se 
n’ocupava Ar&a: s’ocupava de la maquetació, de la tipografia, 
de la publicitat i la distribució. Tot això es va acabar empanta-
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negant a causa de la repressió que en aquells anys començava a 
endurir-se. Per exemple, a mi em van arribar diverses ordres de 
registre, però sobretot —i això només es va saber una mica més 
endavant— va passar un altre fet. En el projecte hi havia un al-
tre soci, Luigi D’Urso, amic de Bifo, que era d’una família molt 
rica. El pare era un advocat important. En un principi Luigi 
havia posat diners en el projecte Ar&a i treballava amb mi i 
amb els altres, i naturalment això provocava molèsties; tant era 
així que un matí de 1977 a Roma una brigada dels carabinieri va 
anar a casa del pare a explicar que el fill estava fent alguna cosa 
dolenta. Els pares es van espantar, van agafar el fill i el van envi-
ar a l’estranger i tot va quedar aturat, a banda que també ells van 
perdre molts diners. En aquest punt el clima era molt dur; vaig 
considerar la idea de fer una revista que posés els intel·lectuals 
contra aquesta situació, contra el que estava passant. Els pri-
mers anys hi havia hagut un entusiasme gairebé entendridor 
dels intel·lectuals; quan el joc va començar a tornar-se una mica 
dur, amb la forta repressió i el naixement de les Brigades Roges, 
van començar a retirar-se; no tots, però per descomptat una 
part sí que es va retirar. La retirada general es va produir després 
del segrest de Moro i al principi dels anys vuitanta.2

Ja el 1978 l’àrea de Rosso es trobava en plena descomposició.  
El diari es va deixar de publicar i la històrica seu de Via Disciplini, 
al cèntric Ticinese milanès, acaba tancant les portes. Aquesta se-
gona meitat dels anys setanta motiva Balestrini a reprendre l’es-
criptura poètica. Des de 1974 comença a compondre la que serà 
la sèrie de les Ballate della signorina Richmond, sens dubte l’obra 
poètica més important de Balestrini. La senyoreta Richmond és 
un operador poètic de la distància irònica, de la mirada implaca-
ble sobre la cultura i la política cattocomunista italiana, que treba-
lla els materials textuals de l’actualitat per abocar-los en quartetes 
amb una intel·ligència feroç. Les aparicions de la senyoreta 
Richmond no s’aturaran amb la catàstrofe política del 7 d’abril 
de 1979, sinó que prosseguiran la dècada de 1980, quan el règim 

2 Entrevista a Nanni Balestrini sobre el operaismo, 
a http://commonware.org/index.php/
gallery/884-intervista-a-nanni-balestrini.

«consociatiu» que formaven DC i PCI deixa pas als governs 
del «pentapartit», en què Craxi i Andreotti gestionaran una 
bacanal de corrupció, privatització i destrucció del moviment 
obrer oficial que farà caure el 1993 la República nascuda el 
1948. En el primer lliurament de les Ballate, escrites entre  
el 1974 i el 1977 i els capítols de les quals es van publicar de pri-
mer en revistes com ara Linus, hi figura l’antífona entre el dis-
curs inacabat de Lama a la Universitat de Roma el 17 de febrer 
de 1977 i els lemes, irònics i irreverents, dels estudiants, autò-
noms i indis metropolitans que, tal com sabem, van acabar amb 
la fugida del secretari de la CGIL juntament amb el seu servei 
d’ordre i van marcar, així, el divorci i l’antagonisme final entre  
el PCI i el seu bloc orgànic i els moviments del «llarg 68» italià:

XI. LA SENYORETA RICHMOND  
PROPOSA QUE ELS LAMA  
S’ESTIGUIN AL TIBET

els treballadors han vingut aquí
per discutir per parlar per escoltar amb calma
la manifestació d’avui no es fa
a Xile els tancs a Itàlia els sindicats

tal com algú va dir amb els tancs
milers de treballadors i estudiants volen
reunir-se per discutir sobre un problema
lama o no lama lama o no lama

vital per a tota la societat estem profundament
d’acord amb les exigències manifestades avui
pels joves de renovació i de canvi
més treball menys salari més treball menys salari

de la universitat i de tot el país la protesta
estudiantil és justa els problemes plantejats
són els nostres precisament per això diem
més sacrificis més sacrificis més sacrificis



2120

que els grups que obren per separar
els estudiants del moviment obrer i popular
treballen manifestament per a l ’enemic comú
hi ha qui no lama hi ha qui no lama

a aquestes forces externes i internes a la
universitat que no volen el canvi
és necessari donar objectius racionals i reals
menys vacances més explotació més horari menys salari

a una protesta que en cas contrari corre perill
de quedar-se en un rebuig nihilista
i reacció rabiosa i exasperada
no lama ningú no lama ningú

als problemes greus de la universitat
als qui clamen que volem enterrar
el moviment responem
el pc no és aquí llepa el cul a la dc

que mai hem pensat actuar
sense i encara menys contra les grans masses
juvenils hem de lluitar i vèncer junts
Argan i Pau VI units en la lluita

la gran batalla per la renovació
de tota la societat derrotar i vèncer
el feixisme les temptacions reaccionàries
Andreotti és roig Fanfani ho serà

les provocacions involucionistes tota violència
o temptació irracional que trenca
els vidres que destrueix les facultats
qui no lama no fa l ’amor

no afecta Malfatti sinó que perjudica
la causa dels estudiants el moviment
obrer i no hi ha retòrica en tot això
xuta’t Luciano xuta’t

ha combatut el feixisme també
defensant diligentment les fàbriques
impedint-ne la destrucció nosaltres som
poder patronal poder patronal

no hem vingut aquí ni amb la força ni amb la
pretensió paternalista de tenir la
línia justa a la butxaca volem discutir
lama frustra’ns lama frustra’ns

amb tothom quin camí s’ha de prendre
quins són els nostres objectius de lluita
cal que des d’avui tinguem
lama ara lliure i gratuït

junts un esforç comú de mobilització
que aïlli i derroti els enemics patents i
emmascarats de la nostra causa
ja és hora ja és hora misèria per al qui treballa

tenim un conflicte obert des de fa dos anys
i mig sobre la universitat que afecta milers
de docents de treballadors de precaris
ho pagarem tot ho pagarem tot

d’aquesta lluita se n’encarreguen les
confederacions sindicals amb tot el seu
pes i el seu esforç cal tancar
sindicats i pci el feixisme és allà

aviat i bé aquest conflicte per obrir
un discurs constructiu i proficu
sobre la reforma profunda de la universitat
babau babau babau babau

aquesta estructura avui marcada per mancances
insuficiències incapacitats i per un
fonamental tancament de classe que exclou
cases no barraques sí cases no barraques sí
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del dret a la cultura i a l ’estudi
milers d’obrers de fills de treballadors
volem una universitat diferent que exalci
35 lires 500 hores 35 lires 500 hores

l ’esforç d’estudi d’aprofundiment
dels joves el país per canviar
necessita l ’aportació qualificada
fora fora la nova policia

dels tècnics i dels intel·lectuals no es pot
desaprofitar l ’energia dels joves
cal al contrari transformar
lama és meu i el gestiono jo

la ràbia i la protesta que neixen
d’una condició de marginació exasperada
dels joves mancats avui d’una perspectiva
visquin els sacrificis visquin els sacrificis

de treball en voluntat política
positiva de renovació
si us plau lama no te’n vagis
seguim volent molta policia

El 7 d’abril de 1979 es produeix la gran operació repressiva 
contra l’Autonomia Operaia. Amb aquesta operació, Pietro 
Calogero, ajudant del fiscal de la ciutat de Pàdua estretament 
lligat al PCI vènet, pretén atribuir al grup d’intel·lectuals mili-
tants de l’operaismo i de l’autonomia la responsabilitat de tota la 
lluita armada i la subversió a Itàlia des de la «tardor calenta» de 
1969. L’epicentre d’allò que Calogero anomena l’Organització, 
amb una paranoica O, seria a la Universitat de Pàdua i tindria 
per cap, per «mal mestre», Toni Negri, que seria, a més a més, el 
responsable de l’organització d’una «insurrecció armada contra 
els poders de l’Estat» (un tipus penal creat durant el feixisme i 
que va sobreviure a la constitució antifeixista de 1948) i, last but 
not least, el cervell del segrest i assassinat d’Aldo Moro. La his-

tòria és coneguda. En el punt de mira del que el mateix Calogero 
va anomenar el seu «teorema» també hi havia Nanni Balestrini, 
que per un tomb jovial de la fortuna es va deslliurar de l’arrest i 
va poder fugir per la frontera alpina, com tants altres milers 
d’heretges i rebels de la península en el transcurs de la història:

No sabia que era una de les persones buscades. Era a Milà; hi 
havia tres persones que encara no havien estat detingudes: una 
era en [Franco] Piperno, després hi havia en [Giambattista] 
Marongiu, que era al ferri de Sardenya a Itàlia i després en 
quedava un de tercer que els diaris deien que no sabien qui era. 
Vaig comprar un diari a la tarda una setmana després de les 
detencions, i llegeixo al titular de portada que el tercer que 
buscaven era Balestrini. Vaig decidir fugir immediatament, 
me’n vaig anar a casa d’un amic que no aixequés sospites i des-
prés em vaig trobar amb la meva germana a Courmayeur i ves-
tit d’esquiador vaig passar la frontera esquiant, vaig entrar a 
França i me’n vaig anar a París. Em van buscar a Roma a casa 
d’una antiga companya meva, la Letizia Paolozzi, però no 
queda clar per què no em van buscar a Milà; hi ha qui diu que 
no em volien trobar, en realitat.

Des de l’exili a França, Balestrini pot calibrar la tragèdia polí-
tica i personal en curs. Decideix aleshores dedicar als perse-
guits del 7 d’abril un projecte que desenvolupava des de 1977, 
una peça lírica anomenada Blackout, en referència a l’apagada 
de 1977 a Nova York i als fenòmens de subversió i reapropia-
ció que va provocar durant aquell juliol de calor infernal. 
Balestrini volia com a intèrpret de la peça Demetrio Stratos, 
el seu amic però per damunt de tot artista sonor i vocalista 
genial, activista revolucionari i cantant dels Area, un grup 
molt vinculat al moviment del 77 bolonyès. La mort sobtada 
de Stratos el 1979 tanca el projecte escènic inicial. Però de les 
seves cendres neix un poema que expressa els sentits variats 
del blackout, en què ressona la violència dels contextos de re-
ferència polítics i socials del moment.

El poema es compon de quatre seccions de 12 pàgines 
cadascuna. Cada secció està encapçalada per una de les defini-
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cions del terme blackout: «a loss of memory of an event or fact»; 
«the extinguishing of all stage lights to end a play or scene»; 
«suppression censorship concealment etc.»; «a momentary lap-
se of consciousness or a vision». Després de cada definició hi ha 
un segon títol, ara en italià, seguit, entre parèntesi, d’un segon 
subtítol, que correspon a un tempo d’interpretació d’una sona-
ta clàssica: «Transformació (allegro)», «Instigació (andante)», 
«Persecució (minuetto)», «Inhibició (rondò)». Les indicacions 
agògiques del poema al·ludeixen a una escansió temporal dife-
rent per a cada secció i, en la interpretació, han d’influir en el 
mode de lectura; són, probablement, una resta del projecte 
multimèdia original amb Demetrio Stratos. Per tancar, l’autor 
ha introduït una secció titulada «Composició», que comprèn 
un diagrama i el conjunt de textos —en la secció denominada 
«Fonts»— que ell fa servir com a materials de composició de 
l’obra. Precisament aquesta darrera secció, juntament amb les 
imatges inicials, permet una comprensió més bona de la seva 
estructura. La segona de les imatges mostra un quadre dividit 
en quatre «tires» horitzontals, de la mateixa manera que el po-
ema està subdividit en quatre seccions. Els dotze rectangles 
més petits que hi ha a cada tira corresponen a les dotze pàgines 
de cada secció. Cada tira horitzontal està, doncs, dividida en 
quatre quadrats, cadascun dels quals està subdividit en dos tri-
angles rectes per una diagonal que els parteix des de sota a l’es-
querra, de tal manera que cada triangle de la dreta és igual al 
triangle de l’esquerra del triangle següent. Així es formen, al 
centre d’aquesta segona imatge, tires horitzontals, imatges de 
paral·lelograms que creen un efecte de desplaçament «en ona-
des» d’un quadrat a l’altre. Aquest desplaçament reflecteix el 
moviment d’inserció de les estrofes de cada font, ja que a cada 
figura geomètrica li correspon exactament una de les fonts em-
prades per l’autor per a la composició. En aquesta combinatòria 
es mesclen fonts textuals dispars que donen lloc a una hetero-
gènesi d’una enunciació que va més enllà del text significant i 
fins i tot de la gramàtica textual, ja que en la composició s’inte-
gren fragments fotogràfics que fan referència als esdeveniments 
referits en el poema. Potser el plantejament original de Blackout 
és més proper a allò que més endavant Félix Guattari concebria 

com l’oralitat maquínica, és a dir, la reconstrucció de la polivo-
citat i multiplicitat de les matèries d’expressió en l’enunciació, 
contra i més enllà de les sutures gramaticals, institucionals, 
individuals, personològiques, algorítmiques, però sota les no-
ves condicions antropològiques del cos màquina d’una produc-
ció capitalista que pretén confondre’s amb la vida.

Una guia turística del Mont Blanc; cròniques extretes de 
la premsa italiana sobre el concert d’homenatge a Demetrio 
Stratos; articles i cròniques sobre el blackout novaiorquès apa-
regudes a la premsa italiana; fragments de De l ’obrer-massa 
a l ’obrer social, de Toni Negri; articles de premsa sobre la cai-
guda del laboratori espacial Skylab; fragments d’Ugo Foscolo; 
l’ordre de detenció del cas «7 d’abril» redactada pel fiscal subs-
titut Pietro Calogero; fotografies de premsa, entre d’altres la 
del cervell del militant Giannino Zibecchi, esclafat per un 
camió dels carabinieri l’abril de 1975; la veu sobre els zombis 
en el llibre Il vampiro, d’Ornella Volta… són aquestes les fonts 
de la composició teixida exactament com un patchwork que 
anuncia la fi d’una època:

Blackout, «Instigació» (fragment):

13. 
les cordes vocals no vibren per l ’aire empès pels pulmons sinó  
 per impulsos procedents dels centres cerebrals
una dificilíssima operació de transplantament de medul·la espinal
la veu com un instrument pulsional després del qual hi ha tot  
 un univers de desitjos
atenent aquella zona que se situa entre l ’univers psíquic i  
 la comunicació els nexes entre pensament i paraula
el desenvolupament d’un vocalisme absolut portat al límit  
 i als llindars del descobriment
cada dia necessita una neteja completa de sang
ha estat com algú va dir una performance que ha interromput  
 l ’itinerari comunicatiu actual
les coses que faig deia són a l ’abast de tothom
cantar la veu perquè s’alliberi dels condicionaments de la gàbia cultural
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un intent d’alliberar-se de la condició d’oient i espectador a què  
 la cultura i la política ens han acostumat
des que se n’ha anat la llum els nigger s’estan enfadant deia ufà  
 un noi negre
al cap de pocs minuts la nit es va trobar il·luminada pels incendis  
 l ’asfalt fou envaït pels saquejadors
14. 
des del 25 d’abril està ingressat en estat molt greu al Memorial  
 Hospital de Nova York a causa d’una aplàsia medul·lar
un intent d’alliberar-se de la condició d’oient i espectador a què  
 la cultura i la política ens han acostumat
que considera que tota frontera expressiva ha vingut a menys  
 i va més enllà sense por
cada dia necessita una neteja completa de sang
aquest treball no ha de ser rebut com una audició a la qual sotme 
 tre’s passivament 
una dificilíssima operació de transplantament de la medul·la espinal
fogueres als carrers una explosió de vitalitat afrollatina una  
 processó de torxes que baixa per la part alta de Broadway
la música va quedar sepultada per l ’udol de les sirenes d’alarma  
 i pel soroll dels vidres trencats
als carrers gairebé pertot és una festa una nit de nadal i una nit  
 de cap d’any pel juliol
al cap de pocs minuts la nit es va trobar il·luminada pels incendis  
 l ’asfalt fou envaït pels saquejadors
els preus han pujat massa ara no tindrem preus quan haguem  
 acabat de Broadway no en quedarà res
una dona em va trucar per telèfon i em va dir estan passant com  
 búfals per l ’avinguda Bushwick 
15. 
sinó com un joc en què s’arrisca la vida
cada dia necessita una neteja completa de sang
és com si els hagués entrat una febre han sortit amb camions fur 
 gonetes caravanes qualsevol cosa que amb rodes
una dona em va trucar per telèfon i em va dir estan passant com  
 búfals per l ’avinguda Bushwick
a les 21.30 se’n va anar la llum i a les 21.40 ja saquejaven  
 les botigues

tenim la intenció d’emportar-nos el que vulguem i volem allò  
 que necessitem
al Bronx en un saló de l ’Ace Pontiac tiren a terra una porta d’acer  
 es llancen damunt 50 cotxes nous els engeguen i se’n van
al cap de pocs minuts la nit es va trobar il·luminada pels incendis  
 l ’asfalt fou envaït pels saquejadors
les gelosies metàl·liques que protegeixen els aparadors són  
 desballestades amb potes de cabra abatudes amb automòbils  
 i arrencades per la força bruta
una dona de cinquanta anys amb la bossa de la compra entra  
 a la botiga dient avui la compra és de franc 
el carrer tercer ha quedat destruït com si hi hagués esclatat una  
 bomba informa un agent de policia
la música va quedar sepultada per l ’udol de les sirenes d’alarma  
 i pel soroll dels vidres trencats

La contrarevolució italiana no sols va produir una generació 
perduda entre la presó, el terrorisme i, principalment, l’heroï-
na i la depressió. Més de 7.000 persones van ser detingudes i 
processades per delictes polítics durant la segona meitat dels 
anys setanta i principis dels vuitanta. Amb el seu suport actiu, 
i fins i tot àvid, a la repressió dels nous moviments obrers i 
proletaris nascuts amb el «llarg 68» italià, el PCI signaria la 
seva sentència de mort. Mentre pugnava per fer-se presenta-
ble davant del món atlàntic nascut a Ialta, la reestructuració 
del capitalisme italià acabava amb la seva hegemonia sobre la 
classe obrera industrial; mentre es dedicava amb furor estali-
nista a expulsar de les fàbriques els obrers autònoms i de les 
universitats els «mals mestres», un tal Silvio Berlusconi pre-
parava l’hegemonia del turbocapitalisme televisiu que capgi-
raria de primer Milà i després tot Itàlia i posaria fi a aquella 
«República basada en el treball», tal com diu l’article primer 
de la Constitució de 1948. 

Aquella ciutat de Milà en què van néixer els projectes po-
lítics i poètics de Balestrini era ja un objecte exorcitzat per la 
crònica oficial dels «anys de plom», que servia com a intimació 
a l’amnèsia i a la cancel·lació del passat immediat. La Milà en-
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vaïda pels nous comportaments del proletariat juvenil i de la 
protesta feminista esdevé als anys vuitanta la Milà dels adoles-
cents paninari que vesteixen segons els codis més convencio-
nals de la moda nord-americana i consumeixen orgullosos els 
seus Big Mac; la Milà que és seu de Mediaset i, per tant, d’un 
capitalisme que ara explota principalment una força de treball 
immaterial, cognitiva, creativa, nascuda amb les revolucions 
culturals precedents i l’explota fins a l’extenuació i fins a la des-
composició ètica i política. És la que es vendrà a Itàlia i Europa 
com la «Milano da bere». En aquests primers compassos de la 
dècada, Nanni Balestrini es veu condemnat a l’exili polític a 
França. A la Provença francesa conviu uns mesos amb Sergio 
Bianchi, un jove autònom de la perifèria milanesa que ha vis-
cut la paràbola fulgurant i tràgica del moviment del 77. La 
seva veu servirà per a la composició de la que sens dubte és la 
novel·la de Balestrini més coneguda fora d’Itàlia i la que va 
connectar més bé amb les noves subjectivitats polítiques nas-
cudes els anys noranta, Gli invisibili. En aquesta obra s’alter-
nen mons incompossibles: d’una banda, la revolta dels joves 
proletaris del hinterland milanès, que van a la metròpolis llom-
barda com bàrbars a la recerca de formes de vida i de lluita que 
reuneixin saber, rebuig del treball sotmès a un patró, contrapo-
der i reapropiació directa de la riquesa, una mena de comunis-
me sense mediacions infinites, de partit o de patró (socialista); 
d’una altra, el món de les presons especials creades per tan-
car-hi milers de militants autònoms i dels grups armats, on a 
l’horror de la repressió s’afegeix la descomposició del teixit ètic 
i polític que s’havia creat les dècades anteriors i que s’exacerba 
amb la derrota del terrorisme brigadista: assassinats de com-
panys que es retracten, venjances entre grups i el ressò llunyà 
d’una societat italiana que ja s’ha insensibilitzat, entre Canale 
5 i l’heroïna omnipresent, davant del destí d’aquelles generaci-
ons que van voler canviar el seu destí i el del país.

Entre l’entusiasme i la derrota, en la novel·la ocupa un lloc 
determinant l’esdeveniment de la subjectivació feminista de les 
companyes autònomes, un procés fonamental, en la mesura 
que mostra els nexes polítics i micropolítics entre una pràctica 
autònoma que, sota la dominació masculina, era incapaç d’ex-

pressar altres formes de poder i d’exercici de la força, però 
també una altra sensibilitat del temps, del cos; una pràctica 
incapaç, al capdavall, d’exercir una autonomia basada en una 
diferència ontològica respecte als mons del patriarcat i del po-
der de govern del capital. Aquell cisma històric al si del mo-
viment del 77 tindria conseqüències funestes per a l’ecologia 
d’aquell moviment i es fa sentir avui dia en la composició dels 
moviments de protesta italians:

Les dones a la seu parlen cada cop més entre elles i si parlen 
dels homes representa que no parlen d’ells com nosaltres par-
lem d’elles en el fons com a mascles també allà a la seu les 
dones són sempre considerades dones o sigui alguna cosa di-
ferent i fins i tot sobre les dones que van allà a la seu se’n fan 
càlculs projectes enraonies que són les coses habituals que fan 
tots els homes i amb el pas del temps les dones accentuen el 
seu aïllament les seves reunions les seves converses reservades 
si cap de nosaltres s’hi acosta mentre elles parlen el fan fora 
després ens emprenyem perquè no entenem què vol dir això 
comencem a fotre’ns d’elles i elles es tornen agressives es tan-
quen en si mateixes es mouen en grup se’n van amb cotxe soles 
confabulen i ens miren malament però que collons ha passat 

una nit desapareixen del tot i durant tota la nit nosaltres no 
parlem de cap altra cosa formulem hipòtesis enraonies malí-
cies després encarreguem a en Codony que indagui amb la 
Valeriana què no li agrada massa perquè coneix la Valeriana 
més bé que nosaltres i en efecte la Valeriana s’emprenya im-
mediatament de seguida que ell intenta estirar-li la llengua 
el fa fora li diu que s’ocupi de les seves coses i que deixi de fer 
d’espia per a tots els altres merdes que al capdavall som no-
saltres també en Llorer i en Tramús ho intenten amb la 
Mora i la Berbena idèntic resultat i jo amb la Quina i aca-
bem barallant-nos pànic general passen uns quants dies i 
veiem a la seu un grupet que posa a la paret un cartell que 
anuncia una reunió d’aclariment per a la nit següent el posen 
amb xinxetes i cinta adhesiva parlant entre elles com si no-
saltres no hi fóssim [...]
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quin comportament de merda tots ens mirem amb aire de sor-
presa les mirades s’encreuen la Menta continua ens tracteu 
com si fóssim zeros a l’esquerra i ja us podeu fer els hipòcrites 
els sorpresos però a partir d’avui s’ha acabat si això no canvia 
nosaltres toquem el dos doncs foteu el camp crida llavors l’Or-
tiga enfadat qui us atura sí continua dient la Menta però abans 
volem aclarir si n’arribeu a ser de merdes trossos de merda com 
tots els altres homes per més que feu gala de revolucionaris i 
feu d’avantguardes del proletariat però en les relacions amb 
nosaltres sous uns rereguardes al nivell del meu pare i del meu 
avi en Tramús està sincerament sorprès però què està passant 
què ha passat de què va això quina manera de fer les coses de 
discutir desapareixeu tota una setmana i reapareixeu amb un 
anunci de reunió i després veniu aquí a dir que som tots uns 
merdes de debò no ho entenc.

Per entendre la violència i el gruix de la cancel·lació i la re-
pressió política i cultural del «llarg 68» italià, assimilat a uns 
funestos «anys de plom», amalgamat a un pecat mortal de lesa 
societat, hem de remuntar-nos al terror de la repressió de la 
Comuna de París de 1871, la matança, la presó i el desterra-
ment de milers de communards i l’oprobi projectat damunt la 
seva memòria. Però el cert és que, si bé 30 o 40 anys més tard 
la Comuna de París havia passat a ser el patrimoni del movi-
ment obrer internacional, avui dia continua havent-hi presos 
polítics i exiliats d’aquell període de la història italiana, i mili-
tants i intel·lectuals com ara Toni Negri o Oreste Scalzone 
continuen sent presentats com a «mals mestres» també pels 
lúgubres hereus d’aquell PCI i se’ls continua imputant crims 
abjectes, per més que els tribunals hagin dictaminat el contra-
ri. És imprescindible tenir en compte aquest exercici de re-
pressió i remoció per entendre la importància del projecte de 
reconstrucció d’aquelles dècades que Balestrini, al costat de 
Sergio Bianchi i Primo Moroni (un personatge fonamental 
de la cultura i la política italianes i europees, mort el 1994), 
emprèn el 1987 el que acabarà sent L’orda d ’oro (1968-1977). 
La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esisten-
ziale, un extens volum col·lectiu en què es reconstrueixen els  

processos, contextos, conjuntures, actors i esdeveniments del 
«llarg 68», en els nivells cultural i polític, relatats per alguns 
dels seus protagonistes i intèrprets situats. L’orda d ’oro és una 
obra clau en la reconstrucció no apologètica d’aquells anys 
i permet les primeres interpretacions i narracions crítiques 
dels principals passatges, així com l’assenyalament de discon-
tinuïtats i punts d’inflexió. Assenyala sens dubte l’inici de la 
sortida dels «anys de plom» i es presenta com un instrument 
al servei de les noves generacions dels moviments autònoms, 
que viuran un renaixement, que comença a la Milà conqueri-
da per la Lega Nord amb la resistència als successius desallot-
jaments de l’històric centre social Leoncavallo, en paral·lel a 
l’impacte global de l’alçament zapatista de l’1 de gener de 
1994, i que donarà lloc a una «edat d’argent» dels moviments 
autònoms italians fins a mitjans de la dècada dels 2000.

Amb L’editore, novel·la de 1989 dedicada a l’editor i revo-
lucionari Giangiacomo Feltrinelli, mort el 14 de març de 
1972 per l’explosió de l’artefacte que ell mateix intentava col-
locar en una torre d’alta tensió als afores de Milà, en una acció 
del grup armat fundat per ell mateix —els Gruppi d’Azione 
Partigiana—, Balestrini finalitza la trilogia de novel·les sobre 
el «llarg 68». 

Els anys noranta són per a Balestrini els d’una recuperació 
de l’activitat poètica i cultural en el nou paisatge mediàtic, po-
lític i institucional italià, dominat per l’hegemonia del berlus-
conisme i l’agonia lenta i culpable dels eixos progressistes 
hereus del PCI. De bell nou amb Sergio Bianchi, forma part de 
la creació de revistes fonamentals per al pensament crític de 
matriu postoperaista com ara DeriveApprodi, que poc després 
esdevindrà una editorial i que avui és la principal editorial al-
ternativa italiana. Per a DeriveApprodi Balestrini contribueix 
amb poemes, que més tard formaran l’antologia Caosmogonia e 
altro (2017). Però la principal eina d’enunciació continuarà sent 
les novel·les, com sempre nascudes de trobades amb realitats 
noves. Sí, les novel·les de Balestrini responen a quelcom fona-
mental: són el testimoni de la trobada, del clinamen de dos 
mons que s’encreuen, i són els mons els que parlen. Tal com ha 
escrit sobre això Ilaria Bussoni: 
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El que parla sempre és la part impersonal dels enunciats cir-
culants, que en cada ocasió s’encenen sobre una funció de pa-
raula que pot assumir la forma del full volant, de l’avanttítol 
d’un diari, de la intervenció d’un militant en una assemblea o 
d’una tornada coral dels seguidors a les grades de l’estadi. Per 
això el material que extreu l’operació poètica és sempre allò 
que ja ha estat dit, en qualsevol de les seves formes. La cosa és 
que Balestrini s’ha guanyat l’epítet d’«escriptor més gandul 
que hagi existit mai», de qui Umberto Eco afirmava que «exa-
gerant un pèl, no ha escrit mai una sola paraula seva». La pa-
raula de Balestrini ha estat sempre la dels altres, la capaç de 
repercutir amb reactivacions i variacions, repeticions i ínci-
pit, sobre la vida dels altres, agents d’una funció narrativa 
difusa i sovint col·lectiva, que troba en l’èpica el format ex-
pressiu més adequat.3

D’aquestes trobades neixen dues novel·les que retraten el pai-
satge social i subjectiu de les classes populars de la Itàlia de la 
contrarevolució neoliberal, I furiosi (1994) i Sandokan. Storia 
di camorra (2004). La primera neix de la trobada casual de 
Balestrini amb els seguidors de les Brigate Rossonere, la curva 
radical del Milan, nascuda als anys setanta com una penya juve-
nil lligada als moviments autònoms però convertida ara en una 
agrupació que, perduda la referència política, funciona com 
una màquina de guerra, autodefensa i supervivència del prole-
tari milanès. La segona relata la història d’un boss de la camorra 
napolitana, anys abans de la versió justicialista i hipòcrita de la 
Gomorra de Roberto Saviano. La trobada és la condició de 
l’agençament d’enunciació col·lectiva:

3 Ilaria Bussoni, «La nuova vita che 
arriva. Una poetica per la vertigine della 
sovversione», Opera viva, 19 de juny  
de 2019, https://operavivamagazine.org/ 
la-nuova-vita-che-arriva.  

4 «Intervista a Nanni Balestrini», op. cit., 
http://archivio.commonware.org/index.
php/gallery/884-intervista-a-nanni-
balestrini.

Vogliamo tutto neix de la trobada amb Alfonso; Gli invisibili 
de la trobada amb Sergio Bianchi; I furiosi després d’haver 
conegut a la llibreria Calusca de Milà les Brigate Rossonere: 
m’agradava la idea d’explicar les històries que s’explicaven entre 
ells. El llibre sobre la camorra és també això: com els altres, 
casual. Vaig anar amb Sergio a Aversa per fer una presentació 
de L’orda d’oro en una petita llibreria, després vam anar a men-
jar-nos una pizza i un jove que havia seguit el debat em va co-
mençar a explicar aquestes històries. Sempre he intentat narrar 
històries col·lectives, a través dels llenguatges d’aquells perso-
natges: en lloc de descriure’ls, faig servir el seu llenguatge i és 
ja una descripció. Avui és més difícil, però no cal dir que men-
cionaria els precaris i els migrants: però els precaris estan dis-
seminats; explicar la història d’un precari vol dir explicar mil 
històries, no n’hi ha una que serveixi d’exemple; igualment, 
amb els migrats és difícil, són històries massa individuals, són 
vides que segueixen el seu curs propi.4

En el terreny de la poesia, el 2010 Balestrini compon Caosmogonia, 
un llarg poema en què es deixa sentir un nou alè polític i poètic, 
que tindria la seva efectuació tot just un any més tard amb 
les primaveres àrabs, el 15M i Occupy Wall Street. En la secció 
cinquena, «Instruccions preliminars», llegim:

el nostre món està desapareixent
els ocasos succeeixen els ocasos
se’n pot sentir el trenc silenciós
córrer la sang la vida que fuig
en fulls de paper rosegats pansits
acariciant les paraules encara visibles

acariciant les paraules encara visibles
supremes cèlebres ficcions es dissolen
en fulls de paper rosegats pansits
els ocasos succeeixen els ocasos
en una realitat caòtica hostil immensa
no sabem qui som ni on anem
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no sabem qui som ni on anem
les velles certeses se’n van
en una realitat caòtica hostil immensa
supremes cèlebres ficcions es dissolen
la nostra urgència d’ordre s’anul·la
en un reticle de possibilitats infinites

en un reticle de possibilitats infinites
provem cada vegada amb paraules distintes
la nostra urgència d’ordre s’anul·la
les velles certeses se’n van
tot es ramifica es descompon es mescla
els experiments no produeixen un sí o un no

els experiments no produeixen un sí o un no
sinó un flux continu de probabilitats
tot es ramifica es descompon es mescla
provem cada vegada amb paraules distintes
cap recerca de respostes absolutes
ja que cada desenvolupament està marcat per la discontinuïtat

ja que cada desenvolupament està marcat per la discontinuïtat
ruptura radical i definitiva amb l ’evolucionisme
cap recerca de respostes absolutes
sinó un flux continu de probabilitats
la qüestió és on es pot trencar la cadena
la contradicció principal canvia constantment

la contradicció principal canvia constantment
en la violència que trastorna la quotidianitat
la qüestió és on es pot trencar la cadena
ruptura radical amb l ’evolucionisme
teoria materialista de la contingència
el temps en què l ’u es trenca en dos

el temps en què l ’u es trenca en dos
mirant l ’esdeveniment des de perspectives parcials
teoria materialista de la contingència

en la violència que trastorna la quotidianitat
en la durada variable de les conjuntures
forces heterogènies es componen sobre una línia comú

forces heterogènies es componen sobre una línia comú
conforme a una relació no predeterminada
en la durada mudable de les conjuntures
mirant l ’esdeveniment des de perspectives parcials
descompondre i recompondre en equilibris alternatius
l ’escriptura com un flux no com un codi

l ’escriptura com un flux no com un codi
construccions associatives i acumulatives
descompondre i recompondre en equilibris alternatius
conforme a una relació no predeterminada
enriqueix el significat tornant-lo dúctil
la forma alliberada del pantà de la sintaxi

la forma alliberada del pantà de la sintaxi
seqüència d’imatges llançades com a eslògans
enriqueix el significat tornant-lo dúctil
construccions associatives i acumulatives
fer partícip el lector esborrant el llenguatge
enfront de l ’abús la convenció la privació de sentit

contra l ’abús la convenció la privació de sentit
ja no dominants i dominats sinó força contra força
fer partícip el lector esborrant el llenguatge
seqüència d’imatges llançades com a eslògans
cal preparar minuciosament l ’atac
conforme a una perspectiva revolucionària

conforme a una perspectiva revolucionària
un altre món està apareixent
cal preparar minuciosament l ’atac
ja no dominants i dominats sinó força contra força
se’n pot sentir el trenc silenciós
fluir la sang la vida nova que arriba
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L’última dècada de la vida de Nanni Balestrini estarà dedi-
cada a una gran empresa, la fundació de la nova època de la re-
vista Alfabeta, batejada amb el nom d’Alfabeta2. La revista 
inicia la seva publicació el juny de 2010, amb una redacció for-
mada pel mateix Balestrini, Maria Teresa Carbone, Andrea 
Inglese i Andrea Cortellessa. Aquest cop la nova Alfabeta 
tractarà els temes polítics al mateix nivell que els culturals, i 
dedicarà una atenció sostinguda a les creacions polítiques i de 
pensament europees, en un intent d’animar una escena intel-
lectual italiana sumida en la més pregona apatia i en el confor-
misme amb l’statuo quo, si no dominada pel justicialisme penal 
que, després dels processos coneguts com a «Mani pulite» i 
l’hegemonia del berlusconisme, van passar a ser el credo dels 
hereus del PCI de Gramsci i Togliatti. La revista va haver 
d’abandonar la seva publicació impresa el 2014 i va passar a ser 
un lloc web, actiu fins a la mort de Balestrini, després de la qual 
es va decidir tancar l’empresa.

Nanni Balestrini va continuar amb la seva inquietud poè-
tica i política fins a la fi dels seus dies, sempre a la recerca de 
l’enunciació emergent entre els explotats i oprimits que el rè-
gim capitalista neoliberal produeix. Els darrers mesos de la seva 
vida, entre França i Itàlia, no se li escapava l’aprehensió de les 
alternatives ontològiques que s’obren en la crisi de la civilitza-
ció del capital, tal com es llegeix en un dels seus últims poemes. 
Le radiazioni del corpo nero, amb què vull acabar aquest record 
del poeta i militant milanès.

Les radiacions del cos negre
Què és una poesia sinó una operació del llenguatge que desactiva 
les seves funcions informatives per fer-ne possible aquell ús par-
ticular i feliç de la llengua que anomenem precisament poesia?
Giorgio Agamben
1
no esperem res més
tumult i implosió
havíem fet de tot però
la munió ens va lliurar
jo en contemplo l ’àvida
descomposició les seves imprevisibles
inestables contorsions
l ’ombra del no-res voleteja
desemmascarades en horitzons
esquerdats per a inútils empreses
allà on manquen fonts il·limitades
il·limitades somniades sonores
solsticis polsants exploracions
o il·lusions sorprenents
2
ostatges recalcitrants
ens sumim sabent-ho tot
en paisatges intermitents
s’hi afegeix el pes
de commemoracions atrofiades
falanges entumides
forcegen mosseguen sense
aferrar sense causa i sense
culpa hem vist
tot el que no hi ha
ja incapaç de restablir
un ordre anterior 
malaguanyat dissolt
en cancel·lació discontínua
3
futurs brams malaltissos
destins delirants
som aquí encara tumefactes
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en les paraules rancalloses
la cantilena impertèrrita
en la rotllana final
a la riba d’un mar eixut
per sumir-hi memòries
pansides rapaces vocables
mortificats per darrera vegada
esmicolats als cel buit
arravataments per no sucumbir a 
cíniques conspiracions o
terrorífics armisticis
4
queden sempre
incursions ràpides
ascensions costerudes
apareixen al matí 
descarades metàfores
ràpidament dibuixen vocals
figuracions metafísiques
van i venen
arcs iris esblaimats
murmurar alfabètic
al voltant multipliquen
sublimacions punyents
el llampec que destrueix
5
triomfant exili
precipiten dolçament
esquerdes del llenguatge
sumeixen brots
mastegats escopits
otòfons desafinats
neurones mirall reflecteixen
per recordar-nos qui som
vocables apagats
es disgreguen muts
en la tinta destenyida
masturbacions discontínues
des de la finestreta treuen el nas 
la mà morta penja

6
excrements verbals
èxtasi vertical
ha estat bé
comprovacions incertes
fent estremir invisibles
belleses iridescents
a cel obert
anticipa cremant
el futur passat
esquinços furiosos
vocalitzacions profètiques
programats per símptomes
voluptuoses simètriques
inconstants evacuacions
7
físicament desconnectat
absorbeix tot sense reflectir
mons externs dissolen
visions eternes s’ensorren
noves lleis dilaten
espectres incandescents
llenguatge enrarit
agitacions rítmiques
emet energia ones
partícules quants
sintagmes flux
densitat freqüència
dissipació semàntica
tendent a l ’infinit
8
emoció mental
l ’ocell que es posa
gosar inventar
matar irradiar
imatges triturades
imaginaris arrencats
voletegen extenuades
variables en el temps
certeses que trontollen
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paraules liquades
cendres escampades
buscant mínims
escletxes en la
9
tancats dins
prou esclafar
dilata es mescla
els peus descalços
morir dempeus
núvols apagats
mossega les tenebres
sovint claudiquen
allargats ulls recullen
panteixant fibril·lació
espurnes fràgils
brams ràpids
taques de sang
quimèriques dissipacions
10
les mans damunt
cremant vius
albors suren
veus fumejants
penjat de la branca
prou de fugir
sobre els vidres trencats
enrotllats instants
engoleixen làbils
febrils sublimacions
l ’estrella implosiona
després del col·lapse
poesia pura
ho aconseguirem

París, 17 d’agost - Roma, 11 de novembre de 2018
 

BALESTRINI O LA POÈTICA DE  
L’APOCALIPSI DEL LLENGUATGE
Laia Carbonell

L’any 1976 Nanni Balestrini escriu la novel·la experimental La 
violència il·lustrada a partir de fragments de notícies dels mit-
jans de comunicació, manipulades i reorganitzades literària-
ment. L’objectiu és fer visible la quantitat de violència que nia en 
els textos periodístics que ens empassem per tones diàriament. 
Aquesta mateixa operació la repetirà incansablement en forma 
de poema, collage, videoinstal·lació, escultura o obra de teatre 
com si fos un espigolador de totes les formes de violència que 
ens envolten per transformar-les en obres d’art i fer-nos-en així 
conscients per revoltar-nos-hi. Avui, vist amb perspectiva, tota 
la seva obra conforma el gran mosaic d’un posicionament artís-
tic i vital que denuncia l’abús exercit pel poder sobre les classes 
treballadores i populars d’Itàlia al llarg del segle xx. Antonio 
Negri ironitzava sobre la coherència en Balestrini: «En Nanni 
sempre ha estat un polític. Primer va fer política amb els poemes 
que trencaven tot teixit lingüístic per recuperar els signes de 
l’alienació que els constituïen; després va reconstruir aquests 
signes en els esdeveniments revolucionaris que descriuen les se-
ves novel·les; ara ha començat a fer política amb collages... Em 
fa una mica de ràbia la coherència del seu projecte.»1

Nanni guardà les postals que Negri li enviava des de la pre-
só de Rebibbia quan el van acusar de ser l’autor intel·lectual de 
l’assassinat, per part de les Brigades Roges, del primer ministre 
italià Aldo Moro. Després d’un segrest de cinquanta-cinc dies, 
van trobar el cos de Moro dins del maleter d’un cotxe apar-
cat entre les seus del Partit Comunista Italià i Democràcia 
Cristiana. Cadascuna de les postals de Negri, amb l’escultura 
de la Font del Tritó de Bernini com a leitmotiv, guardades amb 
cura, entre les altres tessel·les del projecte balestrinià d’acumu-
lar i recrear totes les formes possibles d’il·lustrar la violència. 
Quantes manifestacions de treballadors pot haver presenciat el 

1 N. Balestrini, Con gli occhi del linguaggio, 
Milà, Fondazione Mudima, 2006.
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Tritó de Bernini des de la plaça Barberini? De quantes més en 
serà el teló de fons? El 21 de novembre passat, mentre el món 
esperava el miracle de les primeres vacunes contra la Covid-19, 
aquesta plaça seguia sent el mateix escenari per a les noves pro-
testes del moviment pel dret a l’habitatge, ara en relació amb la 
crisi sanitària: «Senza casa non c’è cura» (Sense casa no hi ha 
cura), es llegia a la pancarta amb la font de Bernini de fons.2

La imatge d’aquest Tritó —missatger de Posidó, ajudant 
dels argonautes que bufa el corn marí per agitar les aigües— ja 
no és una postal més entre la col·lecció de monuments per triar 
en una paradeta de souvenirs davant del Colisseu, sinó que co-
bra un nou significat: s’erigeix en signe de la comunicació en 
temps de censura i repressió. Tota la relació possible entre els 
dos companys encapsulada en una postal comuna, convencio-
nal, anodina, que porta representada una petitíssima part del 
vast patrimoni italià. Un patrimoni amb el qual es renten bona 
part dels draps bruts de la corrupció de tot el país, tal com de-
nunciarà Balestrini en la sèrie de collages Ytalia in saldo (Ytàlia 
en liquidació, 2005), en què combina retalls de postals turísti-
ques d’Itàlia amb missatges d’ofertes i rebaixes comercials. 

Del mateix any que Ytalia in saldo, els collages Ytaliette, 
ubicats parcialment al final de l’exposició, inventen una nova 
cartografia del país per mitjà de retallar i reenganxar els frag-
ments del mapa, desordenar tot el territori per inventar-se’n 
noves formes. El país esdevé modelable, reorganitzable, múl-
tiple, la Terra ja no és plana; és desmuntable en les peces que 
puguem  imaginar per crear els mapes d’una utopia pròpia 
o compartida, fundar un lloc nou o explicar la història d’una 
manera diferent, com fa amb les seves novel·les. La trilogia La 
grande rivolta (La gran revolta), formada per Vogliamo tutto 
(Ho volem tot, 1971), Gli invisibili (Els invisibles, 1987) i 
L’editore (L’editor, 1989) funciona com a relat microhistòric 
dels anys de plom italians, que d’altra banda esgruna i analit-
za a fons, amb Primo Morini, a L’orda d’oro (1968-1977). La 
grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale 
(L’horda d’or [1968-1977]. La gran onada revolucionària i cre-
ativa, política i existencial, 1988). Carbonia (2013), Sandokan. 
Storia di camorra (Sandokan. Una història de la camorra, 2004) Ytalietta 6, 2006
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2 https://www.romatoday.it/politica/mani-
festazione-movimenti-a-roma-og-
gi-21-novembre-2020.html. 

3 Traducció pròpia de N. Balestrini,  
El editor, Barcelona i Madrid, Virus 
editorial i Traficantes de Sueños, 2016.

4 N. Balestrini, Con gli occhi del linguag-
gio., op. cit. 
5 Traducció pròpia del pròleg de  
N. Balestrini, 2016, El editor., op. cit. 

i I furiosi (Els furiosos, 1994) són la veu de la subalternitat lum-
pen del segle xx a Itàlia. Els de Balestrini són personatges que 
narren una història col·lectiva sense psicologia, una recons-
trucció de les veus més al marge de la societat. 

Gli invisibili és la veu dels represaliats polítics durant els 
anys de plom, els joves que representen la unió del moviment es-
tudiantil i de l’obrer. Una repressió que Balestrini també va patir 
fins al punt d’haver-se d’exiliar a París quan, el 7 d’abril del 1979, 
va ser acusat, amb altres membres d’Autonomia Operaia, d’as-
sociació subversiva, pertinença a banda armada i participació 
en 19 assassinats, entre els quals s’hi comptava el d’Aldo Moro. 
Dedicat a Sergio Blanchi, el llibre entrellaça dues trames paral-
leles: el temps present de Sergio, tancat a la presó, veient com la 
repressió marceix tot un moviment i participant en les revoltes 
carceràries, i el passat de Sergio, que relata els antecedents, idees 
i accions que porten l’estat a reprimir-lo fins a empresonar-lo.

A la primera escena de L’editore, Balestrini descriu amb 
pèls i senyals l’autòpsia del cadàver de l’executor d’un acte ter-
rorista fallit: «El cervell queda ara al descobert l’expert dissecci-
onista ha tret de la caixa del crani l’encèfal el cervell i el cerebel 
i després el bulb ha examinat atentament la base cranial per 
descobrir en quina mesura i fins a quina profunditat les contu-
sions i les hemorràgies descobertes a l’exterior han repercutit en 
l’interior del crani.»3 Una escena emparentada amb el collage 
Ytalia autopsia (2006),4 en què Balestrini inventa un nou mapa 
de la península Itàlica amb parts internes del cos humà, com si 
mitjançant una autòpsia, avalués els danys que han portat un 
país a la mort: «El país s’havia adaptat al cinisme i a l’oportunis-
me, a la vulgaritat televisiva i a l’estupidesa intel·lectual. La his-
tòria del període precedent, els impulsos, els entusiasmes, les 
esperances de la millor part d’una generació, havien estat es-
borrats i mistificats pels mass media.»5 El cos mort de l’editor 

Les terroristes, 1980
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Giangiacomo Feltrinelli a totes les portades dels diaris6 el març 
de 1972 després d’intentar fer volar una torre d’alta tensió a 
Milà, és el cadàver que aglutina totes les contradiccions d’un 
altre cos social: l’esquerra intel·lectual en relació amb la vio-
lència, perquè una cosa és donar suport a la lluita armada a 
Cuba o Algèria i una altra de diferent és fer-ho en el propi 
país. Diversos collages de les sales 4 i 5 fets a París, com les 
sèries Le Monde (1979), Volumes (1980), Les terroristes (1980) 
i Signes (1981), disseccionen i critiquen l’aburgesament de de-
terminats sectors de l’esquerra. 

Vogliamo tutto, tal com ell mateix explica al pròleg de 
l’edició del 2003, vol ser la història de l’obrer-massa a Itàlia a 
finals dels anys seixanta per crear així «un personatge col·lec-
tiu que personifiqués el protagonista de la gran onada de llui-
tes d’aquells anys»: una nova tipologia d’obrer, no especialitzat, 
mòbil, vingut del sud del país, sense ofici concret, que té una 
nova vinculació amb la màquina i la fàbrica i «que ja no té cap 
relació amb la vella tradició comunista, amb els canals orga-
nitzatius clàssics del partit i del sindicat.» 7 La veu d’un obrer 
que construeix a partir d’entrevistes diverses i que permet tei-
xir una història amb un alt nivell de detall del funcionament 
de la Fiat Mirafiori i de les formes de lluita autònoma. 

Nanni defensa que l’autonomia en la lluita obrera és la clau 
del treball polític futur, i que la tecnificació de la fàbrica perme-
trà als treballadors disposar de més temps lliure. La idea 
d’autonomia, així com la d’aprofitar els avenços tecnocientí-
fics en la creació artística, porten a Balestrini a crear obres que 
tendeixen a la màxima alliberació de l’obra de l’autoria mitjan-
çant sistemes autònoms. En aquest sentit, a la primera sala de 
l’exposició hi podem veure Tape Mark I (1961), el primer poe-
ma pensat per a ordenador i que combina el text amb una cal-
culadora electrònica a partir de tres fonts: el Diari d’Hiroshima, 
de Michihiro Hachiya; El misteri de l ’ascensor, de Paul Goldwin, 
i el Tao Te King, de Lao Tsé. A la seva primera novel·la, Tristano 

6 Vegeu les sales centrals de l’exposició,  
que recullen bona part dels articles que 
Balestrini va guardar sobre el cas Feltrinelli.

7 Traducció pròpia de N. Balestrini,  
Lo queremos todo, Madrid, Traficantes  
de Sueños, 2006.

(1966), va voler explorar les possibilitats que oferia la calcula-
dora electrònica (prototip de l’ordinador actual) per recombi-
nar un mateix text de tal manera que mai es generessin dues 
còpies iguals del llibre. No va ser fins al 2007, amb la impressió 
digital i el software de Vittorio Pellegrineschi, que es va poder 
imprimir el llibre amb la conceptualització original. Tot aquest 
procés d’automatització, autonomia i expansió de l’obra ar-
tística culmina amb la peça audiovisual que va presentar a la 
documenta 13 de Kassel i que es pot veure a l’última sala de 
l’exposició de La Virreina Centre de la Imatge: Tristanoil (2012). 
Es tracta d’un film generat per ordinador que va recombinant 
139 clips en capítols de 10 minuts cadascun per compondre 
una peça hipotèticament infinita que a Kassel es va iniciar el 
9 de juny del 2012 i va acabar el 16 de setembre següent: cent 
dies i prop de 2.400 hores per denunciar la destrucció del pla-
neta i l’esgotament dels seus recursos naturals pel sistema tar-
docapitalista. Sota una pàtina de petroli serpentejant i amb 
la veu de Balestrini recitant parts de la novel·la Tristano, la pel-
lícula combina autònomament imatges de desastres ecolò-
gics com el del Prestige, explosions de centrals nuclears com 
la de Txernòbil, camps de refineries de petroli de l’Azerbaid-
jan, la guerra del Sudan, tsunamis, abocadors, escenes de 
Wall Street durant el crac financer del 2008, amb fragments  
de la mítica sèrie Dallas. Basada en les peripècies d’una família 
dedicada al negoci del petroli a Texas, aquesta va ser la primera 
gran sèrie televisiva que va exportar-se a desenes de països del 
món en plena Guerra Freda i que va impregnar (com la pàtina 
de petroli que xopa tota la pel·lícula) les llars de mig món amb 
un model de vida i d’èxit neoliberal.

Per a la matèria prima de les seves obres, se serveix del 
gran abocador d’informació i missatges que ens rodeja per 
rearticular-les en un sentit ideològic, poètic i formal. Les des-
pulles de la societat de la informació són, en mans de Balestrini, 
reemmarcades, estressades, explotades i hackejades fins a capgi-
rar-ne el sentit i posar en funcionament la violència que es 
genera entre l’origen dels elements que conformen el collage 
amb relació al sentit que pren la recombinació. Violenta el 
llenguatge convencional a través de la fractura, el reinicia, 
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el parteix per la meitat, n’estronca les negociacions, les con-
verses, impedeix el missatge tal i com estava plantejat. Atura  
i desordena el so, el relat, el fa laberíntic, intransitable per les 
convencions lingüístiques i de gènere. Suspèn la continuïtat 
del discurs, el desenvolupament regular, la funcionalitat. 
Balestrini renuncia a tota linealitat presumpta i imposada per 
un text reutilitzant-ne els mots i esberlant-ne els sentits no 
només per il·lustrar la violència que l’envolta, sinó per gene-
rar-ne una de nova, de pròpia: La poesia fa male. Aquest serà 
el títol que prendrà Balestrini per a dues obres diferents: un 
collage i un recull de poemes satírics que concentren la seva 
poètica; fer de la poesia una fuetada al cervell del lector. El 
recull de versos Intermezzo. La poesia fa male pren la nomen-
clatura de les òperes còmiques breus que s’interpretaven als 
entreactes de les òperes «serioses» per reivindicar la poesia 
com un joc violent, brut i molest tot allunyant-la de les coti-
lles academicistes i del bon gust:

generacions d’hipòcrites de mestres d’

imbècils de missaires de pedagogs de
pedòfils d’estafadors d’ànimes càndides
pudents

han intentat contínuament d’
inculcar una visió edificant
patètica lacrimògena bonista
d’una cosa

que per la seva natura és
una oposició a l ’existent
per mitjà de la paraula

mortal i inexorable indecorosa i
confrontativa impúdica i
corrosiva la poesia és
l ’apocalipsi del llenguatge

8 Traducció de l’autora del poema «La poesia 
fa malissimo», a N. Balestrini, Caosmogonia 
e altro. Poesie complete volume terzo (1990-
2017), Roma, DeriveApprodi, 2018.

[…]

la poesia és una
interminable
apocalipsi

o no és

la poesia és contínua explosió i
continua revolució i continu
rebuig i contínua destrucció
de la merda acumulada
per gentilesa criminal de l ’homo
economicus globalitzat

la poesia és escopir paraules
incendiades enverinades als 
seus ulls apagats

la poesia és la pluja de sang de foc de
pixum que submergirà la raça infame
bastarda del mascle blanc occidental
amb les seves bombes els seus bancs i els seus culs de disseny

[…]

la poesia
fa
malíssim
cagueu-vos a sobre
la bèstia de l ’apocalipsi ja ha arribat8
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Reprenent el títol de La poesia  
fa male i seguint la invitació de la 
carta al lector que obre el poemari 
Blackout —«Estimat pacífic i  
inexpert lector, les pàgines que  
et disposes a llegir són una invi-
tació explícita i urgent a la vio-
lència»—,9 des de La Virreina  
Centre de la Imatge hem convo-
cat deu poetes coneixedores  
de l’experimentació en imatge, 
música i paraula per empeltar-se  
amb l’obra poètica i visual de 
Balestrini. Seran quatre sessions 
de treball durant el mes de març 
que donaran lloc a un festival, el 
maig del 2021, amb performances, 
xerrades i recitals al voltant  
de la figura de Nanni Balestrini.

CELESTE ARAÚJO  
Braga, 1979. És investigadora  
i programadora de cinema. Forma 
part de l’equip de programació  
de Xcèntric, el cinema del CCCB, 
i prepara una tesi doctoral  
sobre Luigi Nono. Va estudiar 
Comunicació Social a la 
Universidade do Minho i Estudis 
Avançats en Filosofia a la 
Universitat de Barcelona.  
Ha estat periodista al diari  
Público (Portugal) i redactora  
de Blogs&Docs, on va coordinar  
la secció «Fugas». També ha pu-
blicat texts a Musik im Metrum 
der Macht, Arte y políticas de iden-
tidad, Els peus d’Ícar, Archivos de  
la Filmoteca de Valencia i Cinema 
Comparat/ive Cinema, entre altres.

MOHAMAD BITARI  
Damasc, 1990. Poeta, traductor, 
periodista,  dramaturg palestí de 
Síria i exiliat polític a Barcelona. 
Va néixer al camp de refugiats 
palestins del Yarmouk, a  
Damasc, on va estudiar Filologia 
Hispànica i Dramatúrgia.  
Escriu en diversos diaris àrabs 
com Al-Arabi Al-Jadid, As-safir  
i el digital UltraSawt. Ha fet  
traduccions poètiques i culturals  
del castellà i el català a l’àrab  
d’autors com Federico García 
Lorca, Rafael Alberti, Miguel 
Hernández, Tomas Cohen i 
Miquel Martí i Pol. És curador 
del llibre Jo sóc vosaltres. Sis poetes 
sirians (Sodepau, Pol·len edicions 
i Godall Edicions, 2019).

FRANCESC GELONCH 
Juneda, 1974. És historiador de 
l’art, escriptor, dissenyador gràfic  
i artista interdisciplinari. Ha publi-
cat el volum de poesia La mandra 
no és un ocell (LaBreu Edicions, 
2016). Com a autor de teatre, amb 
el Teatre Kaddish va estrenar l’obra 
Casagemas, dirigida per Xavier 
Giménez Casas, al Museu Picasso 
de Barcelona l’any 2016. Els seus 
treballs d’experimentació cinema-
togràfica s’han pogut veure en 
festivals internacionals.

LOLA NIETO  
Barcelona, 1985. Doctora en 
Filologia Hispànica per la UB. 
Coordina, amb Antonio F. 

LA POESIA FA MALE
Programa públic

Rodríguez i Laia López Manrique, 
la revista de creació artística 
Kokoro, així com l’editorial Kokoro 
Libros. Ha publicat Alambres 
(Kriller71, 2014), Tuscumbia 
(Harpo libros, 2016) i Vozánica 
(Harpo libros, 2018).

ANNA PANTINAT 
Barcelona, 1977. És artista  
escènica i autora dels reculls  
de poemes Construcció de la nit 
(Fonoll, 2012), De sobte, un estiu 
(LaBreu, 2014) i Qui no s’anome-
na (Món de Llibres, 2018). 
Canta, toca el teclat, el theremin 
i compon al grup de punk 
Pentina’t Lula i coordina, amb 
Daniel Ardura, el segell disco-
gràfic Repetidor Disc.

MÍRIAM REYES  
Orense, 1974. Poeta, videocrea-
dora i traductora. Experimenta 
amb l’escriptura audiovisual i el 
recital multimèdia. Ha publicat 
els llibres de poesia Espejo negro 
(DVD, 2001), Bella durmiente 
(finalista del XIX Premio de  
poesía Hiperión, Hiperión, 
2004), Desalojos (Hiperión, 2008) 
Yo, interior, cuerpo. Antología poé-
tica (Argentina, 2013), Haz lo que 
te digo (Bartleby, 2015), Prensado 
en frío (Malasangre, 2016) i 
Sardiña (Chan da Pólvora, 2018).

RAQUEL SANTANERA 
Manlleu, 1991. És autora  
de tres reculls de poesia: Teologia 
poètica d ’un sol ús (Viena 
Edicions, 2015), De robots i mà-
quines o un nou tractat d ’alquímia 

(El Gall Editor, 2018) i Reina  
de rates. Crònica d ’una època 
(Pagès Editors, 2021). És una de 
les tres programadores del cicle 
de poesia de l’Horiginal i impul-
sora d’Els Vespres Malgastats  
a la comarca d’Osona. 

ORIOL SAULEDA  
Sant Pol de Mar, 1993.  
Fa poesia improvisada, sense  
pensar-s’ho. Té fars com la parau-
la viva de Maragall o el happy new 
ears de Cage. Ha tret algun llibre  
i algun CD. No busca camins: 
se’ls inventa, com tothom.

MARIA SEVILLA 
Badalona, 1990. És autora 
dels reculls Dents de polpa
 (Adia Edicions, 2015), 
Kalàixnikov (Món de Llibres, 
2017) i Plastilina (Fonoll, 2021), 
així com de la plaquette if true: 
false, else: true (Fonoll, 2020). 
Prepara una tesi doctoral sobre  
la novel·la La passió segons Renée 
Vivien, de Maria-Mercè Marçal. 
Els seus poemes han estat traduïts 
al castellà, anglès, turc i croat.  
Des del 2019 és una de les tres 
programadores de l’Horiginal.

MARIANA SPADA  
Concepción del Uruguay, 
Argentina, 1979. Ha publicat  
Ley de conservación (Gog y 
Magog, 2019). Des del gener  
del 2019 resideix i treballa  
a Barcelona.

9  Traducció pròpia de N. Balestrini, Blackout, 
Madrid, Ediciones Acuarela, 2006.
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1Comissari: Valentín Roma 

La Virreina Centre de la Imatge 
Palau de la Virreina  
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Horari: de dimarts a diumenge 
i festius, d’11 a 20 h 
Entrada gratuïta

 
#NanniBalestrini
@lavirreinaci 
barcelona.cat/lavirreina


