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Hèctor Serra VALÈNCIA

F
a uns mesos, durant les protestes
de la Primavera Valenciana, els
estudiants alçaven amb els bra-
ços els llibres com a símbol de la
lluita contra la brutalitat poli-

cial. Amb el darrer treball de David Caño,
aixequem en una sola mà dos títols, dues
portades cosides al mateix manyoc de
fulls que s'erigeixen com una arma carre-
gada d’arguments de pes. A l’anvers (o al
revers, segons es mire) “I del no-res tot”.
Al revers (o a l’anvers, segons es mire)
“Postmortem”. Tots dos conceptes es retro-
alimenten intel•ligentment, acaben on
comença l’altre i comencen on acaba l’al-
tre. Caño és capaç de convèncer sense
careta, amb l’ús de l’humil però mai des-
apercebuda minúscula, tot amplificant la
proclama i dissentint dels corrents panxa-
contents. Copsant el lema, elogiant la
manufactura, bullint paraules. Home de
manifestació i faristol, el que l’olotí ens
llega a través del vers lliure, punyent i
fefaent és una guia didàctica i alhora
lúdica de la lluita. Perquè “ens havíem
format en l’elit / de les escoles més popu-
lars / invisibles / inadaptats a tots els
paradigmes / el desconcert era considera-
ble / l’agitació impecable”. Una guia,
encaminada, doncs, a estimular el desen-
volupament de la competència del clam
social per una vida que és nostra i no ens
poden llevar. 

I ací és on rau la virtut d’aquest lliura-
ment poètic. Caño recull en petites píndo-
les els afanys i les conteses de tants i
tants moviments socials, i els esperona a

passar a l’acció, sense lloc al desen-
cant. Precisament, l’encant és la llui-
ta mateixa: “la compassió és la feble-
sa de la convicció / només salvant-vos
salvareu la vida”. I, sabedor d’això, el
jove escriptor actualitza les procla-
mes, els càntics i els lemes de la histò-
ria revolucionària i ens els regala per fer-
los nostres, invocar-los i adaptar-los a la
nostra consciència. Diu el poeta “encenall
vingut per ser foguera”. Així s’entenen
aquests poemaris: a partir de breus consig-
nes es basteix una columna ferma d’idees.

Una brevetat que ens fa pensar en
què moltes d’aquestes flàmules fun-
cionen a mode de piulada. A la
pel·lícula de James McTeigue V for
Vendetta (Estats Units, 2005) la
famosa màscara comença a penetrar

en les llars de tots els ciutadans fins que la
massa social emmascarada envaeix els
carrers. Imaginem ara les capsuletes lite-
ràries de Caño que, ràpides com la pólvora,
s’estenen a cop de tuit i de retuit per

internet. La xarxa social com un mur
d’inventiva: “cal ser coherent més enllà
de la coherència literària”, “el futur per
als futuristes i el passat per als plorami-
ques”, “cap paràbola no és innocent”... No
es pot assegurar una revolució així. Tan-
mateix, els versos de Caño sí que assegu-
ren el trasbals de l’ànima i la presa d’i-
dentitat. La dignitat obrera i la dignifica-
ció nacional. I, tot plegat, sota el hashtag
#poesiaderevolta. Perquè la revolta, al
capdavall, és el que es respira en la lectu-
ra d’aquests versos revulsius. 

Textos fets amb benzina que esperen el
foc en uns carrers que coneix i estima bé
el poeta de la bullanga.   

“Així s’entenen aquests

poemaris: a partir de breus

consignes es basteix una

columna ferma d’idees”

Borja Català MANISES

E
nguany s'han complert 11 anys
de l'assassinat de Carlo Giuliani
(succeí el 20/07/2001). L'efemè-
ride podria haver passat des-
apercebuda, però el passat dia

tretze el tribunals italians van confirmar
les penes de presó per a cinc dels deus
manifestants processats finalment pels
aldarulls que es van produir a Gènova en
juliol de 2001 durant la cimera del G8.
Unes sentències molt superiors a les
recaigudes sobre alguns dels policies acu-
sats de “lesionar” persones detingudes
aquells dies (a Itàlia no existeix el delicte
de tortura) i que fan necessari recordar el
que va passar aquells dies d'estiu a la
capital de la Ligúria.

Entre el 20 i el 22 de juliol Gènova va
acollir la cimera anual del G8, el club dels
8 estats més industrialitzats del planeta,
el que va provocar que la ciutat quedara
sota un enorme dispositiu de seguretat.
Al seu torn, el Fòrum Social de Gènova,
plataforma altermundista que aplegava
desenes de col•lectius i partits polítics, va
organitzar la contracimera i el dia 19 una
manifestació per a exigir els drets de les
persones migrades va recórrer els carrers

de Gènova sense que s'hi produïren inci-
dents. 

El divendres 20 de juliol grups reduïts
de persones van començar pel matí a
trencar aparadors i cremar contenidors i
vehicles. Les forces de seguretat, tot i les
denúncies, no van evitar-ho i alguns d'a-
quests individus foren vistos enraonant
amb la policia, el que reforça la tesi de la

infiltració. En
cap moment
foren moles-
tats, ni tan
sols quan ata-
caren una
presó o arran-
caren pedres
de l'empedrat.

Aquell
mateix dia hi
havia convo-
cada de ves-
prada una
manifestació
autoritzada:
quan la marxa
encara no
havia comple-

tat el seu reco-
rregut, els agents antiavalots van carre-
gar, almenys dues vegades (amb cotxes
blindats llançats a 70 km/h, colps de
porra, gasos lacrimògens...). La manifes-
tació no pogué retrocedir i alguns dels
participants hi van respondre amb pedres
i barricades. 

Els carabiners es van retirar i alguns
manifestants els van seguir; en arribar a

la plaça d'Alimonda un vehicle hi va que-
dar immobilitzat (segons sembla, per un
contenidor, fet molt qüestionat). El tot
terreny fou atacat i colpejat per diversos
manifestants i l'agent Mario Placanica va
disparar dues vegades des de l'interior: el
primer tret va impactar en el cap de Carlo
Giuliani, qui portava un extintor a les
mans. Abans d'abandonar la plaça, el
vehicle passà dues vegades per damunt
del cos. Un cordó policial va encerclar
Carlo i quan deu minuts més tard una
infermera del Fòrum va poder arribar
fins el jove, encara era viu, però no hi
pogué fer res.

El procés judicial posterior va mostrar
les misèries de la justícia italiana: l'assas-
sí de Carlo finalment fou absolt per haver
actuat “en legítima defensa”, segons els
tribunals; les penes definitives per als
autors (els pocs contra els que s'ha
actuat) de les agressions i tortures als
activistes detinguts en l'assalt a l'escola
Diaz la nit del 21 (on dormien) han sigut
molt tèbies; un dels acusats de “devasta-
ció i sagueig”, en canvi, ha estat condem-
nat a 14 anys de presó. Queda clar, doncs,
que per a la magistratura italiana té més
valor un caixer automàtic que una vida
humana.

Història
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