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L’any 2003 Angle 
Editorial va publi-
car aquest mateix 
llibre, juntament 
amb La mirada de 
l’àngel, de Drago 
Jankar –un dels 

grans escriptors eslovens–, i un pa-
rell dels millors llibres de Kurt Von-
negut: Esmorzar de campions i Salt 
en el temps. Cap dels quatre va ven-
dre cap quantitat extraordinària 
d’exemplars ni va ajudar a “crear pú-
blic”: deu anys després, almenys 
aquest es reedita. Es fa difícil especu-
lar sobre si tindrà una recepció mi-
llor ara que fa tretze anys: volem 
creure que sí, que la quantitat i qua-
litat de les traduccions avui ha millo-
rat i que hi ha un clima més receptiu 
entre el públic i els mitjans de comu-
nicació, però a vegades la realitat és 
tossuda. L’any 2003 ni una faixa de 
Susan Sontag que deia “Un dels més 
grans escriptors de la segona meitat 
del segle XX” va servir per atraure les 
masses lectores. És clar que llegir els 

Tomba per a Europa
set relats que componen aquest lli-
bre extraordinari és mirar de cara 
l’horror i les dictadures que han as-
solat l’Europa del segle XX, i això pot 
no venir tant de gust com llegir “una 
bona novel·la que enganxi”, però cal 
insistir: la recompensa val l’esforç.  

Els set relats que componen el lli-
bre són, en aparença, biografies de 
personatges reals: lluitadors empre-
sonats i torturats en presons de tot el 
continent o delators miserables. Pe-
rò de reals no en tenen res. Són pro-
ducte de la imaginació de l’autor, que 
observa, aparentment, el comunis-
me i la Unió Soviètica però que en re-
alitat parla del nazisme i del seu país, 
l’antiga Iugoslàvia, o de Bucovina, 
Polònia o Hongria, perquè vol de-
nunciar el totalitarisme com un mal 
que pot brotar en qualsevol lloc i mo-
ment de la història.  

Una tradició amb grans exemples 
El llibre s’inscriu en la tradició que va 
inaugurar el 1896 una obra tan fora 
de sèrie com Vides imaginàries, de 

no era a la primera edició i que em-
marca i situa la figura de Danilo Kis 
(Sèrbia, 1935 - París, 1989). També 
explica que l’obra va provocar un 
daltabaix a la Iugoslàvia dels anys se-
tanta, que, com a bon estat totalitari, 
va llegir literalment allò que era ale-
gòric i no va saber veure que la veri-
table denúncia es trobava en la lec-
tura alegòrica d’una nota a peu de pà-
gina en què un suposat traductor de-
ia: “En els temps difícils l’actitud 
personal i la valentia ciutadana po-
den canviar un destí que els porucs 
consideren ineluctable, convençuts 
que es tracta d’una fatalitat i d’un fet 
condicionat històricament”. La fra-
se parlava d’un inquisidor que havia 
tingut clemència d’una comunitat de 
jueus al segle XIV, però parla també 
d’allò que avui ens hauria d’avergo-
nyir com a ciutadans europeus da-
vant d’emergències com la dels refu-
giats sirians: com ens mantenim in-
operants davant dels qui perseguei-
xen, empresonen o torturen l’altre, 
el que no és com nosaltres.✒
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Marcel Schwob, i que després autors 
com Borges, Perec o el mateix Bola-
ño han cultivat: són llibres farcits de 
notes al peu que parlen d’altres lli-
bres que ni tan sols existeixen, bibli-
ografies senceres inventades, noms 
que semblen concrets però que són 
simbòlics. Aquests autors posen un 
peu en l’alegoria (pensin en W o el re-
cord d’infantesa, de Perec, del 1975) 
i l’altre en la transcripció literal de 
l’horror (recordin el llistat objectiu 
i per això terrorífic de dones desapa-
regudes a Ciudad Juárez que feia Bo-
laño a la quarta part de 2666): en la 
cerca de l’equilibri entre els dos 
punts situen la seva aposta literària. 

No es pot resumir cap de les set 
històries, totes són fabuloses. La que 
dóna títol al llibre és una de les més 
perfectes: el protagonista, Boris Da-
vidovic, és un fugitiu a qui cal cons-
truir una tomba, o més aviat un ce-
notafi, que és un sepulcre buit, per-
què no queda rastre del seu cos. Ai-
xò explica la traductora Simona 
Skrabec en un pròleg esplèndid que 

Si els mestres de 
la Dora hagues-
sin sabut el trau-
ma que carrega-
ria per culpa 
d’haver fet de ga-
llina al festival de 

l’escola li haurien donat un paper 
principal per pietat. Vivim temps 
complicats per als qui aspiren a no 
ser especials, per als qui no creuen 
en la retòrica del tot és possible. 
“Encara que no se n’adonin, tot-
hom agafa tanda per fer un paper 
de més anomenada que el de poble, 
arbre o gallina”, diu la protagonis-
ta de la novel·la. I té tota la raó. Per 
algun estrany motiu tothom es 

Una gallina entre gallets
pensa que està cridat a fer alguna 
cosa important. 

En canvi, la Dora no ha destacat 
mai gaire. És una jove periodista 
(d’aquesta generació que pot allar-
gar la joventut indefinidament) que 
sent que la seva feina és com estar 
“dins d’una roda de hàmster, que gi-
ra i gira però no porta enlloc”. La 
Dora viu al Vallès Oriental i cada dia 
passa pel suplici de la Renfe per 
anar a treballar a Barcelona. Ella ve 
de pagès i es troba descol·locada al 
món hipster dels periodistes de la 
capital. Sembla que la seva vida li re-
cordi, massa sovint, el comentari 
que li va fer algú després d’haver ac-
tuat de gallina: “Molt bé, maca, has 
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fet molt bé de gallina, pensa que és 
molt important”.  

Abans de crear sospites que seri-
en injustes cal advertir que aquesta 
no és, afortunadament, una no-
vel·la de queixa generacional. 
Aquesta és la història d’una revela-
ció: la que pateix la Dora quan va de 
viatge a Irlanda i coneix en 
Murphy, un fanàtic de Joyce que té 
gallines com a animals de compa-
nyia. I d’aquí el títol. I d’aquí el sen-
tit de l’obra, que juga a desemmas-
carar les aparents fronteres entre 
l’alta cultura i la cultura popular, 
entre la periodista i la pagesa, entre 
el centre i la perifèria, entre Joyce 
i les gallines.  

El viatge a Dublín és un abans i un 
després en la vida de la Dora, que de-
cideix que s’ha acabat fer el paper de 
gallina, “de no molestar, de passar 
desapercebut, de qui dia passa any 
empeny i cloc, cloc, cloc”. I s’inven-
ta, com diu la cançó de Standstill, 
“un plan para escapar hacia adelan-
te”. Un pla que passa per convertir-
se en artista contemporània, en una 
Banksy del Vallès Oriental. Les galli-
nes seran el seu símbol i la seva in-
visibilitat serà el pretext per comen-
çar una successió de pseudovanda-
lismes que acabaran en una “Gran 
Acció Final”.  

Una naturalitat insultant 
Aquesta bogeria de relat funciona 
perquè la novel·la està escrita en un 
to que podríem dir-ne “antièpic”, 
carregat d’ironia, precisament per-
què és la història d’una gallina entre 
gallets. És la història d’una noia que 
una nit de Cap d’Any surt disposada 
a menjar-se el món amb unes vam-
bes Le Coq Sportif (sí, les del logo de 
la gallina) i, mentre la seva amiga se’n 
va a casa d’un tio amb qui ha lligat, 
ella ha de tornar sola al matí amb 
tren i tremolant pel fred que passa a 
través de les vambes. La veu d’aques-
ta novel·la no és transcendent, no 
pretén alliçonar i es fot d’ella matei-
xa i del seu voltant amb una natura-
litat insultant que ensenya que, re-
re aquest to pretesament banal, hi ha 
una escriptora molt intel·ligent.  

L’artista conceptual Fina Mira-
lles va fer l’any 1976 una de les seves 
obres més famoses. Es titula Petja-
des i és una performance. Miralles va 
inscriure el seu nom a la sola d’unes 
sabates (Fina a la sola esquerra, Mi-
ralles a la dreta) i es va passejar so-
bre ciment moll, de manera que el 
carrer quedava marcat amb les pet-
jades que inscrivien el seu nom. An-
na Ballbona ha fet el mateix gest amb 
la seva primera novel·la: ha estam-
pat el seu nom al món literari cata-
là per confirmar-se com una de les 
veus que cal tenir molt en compte 
entre aquesta anomenada generació 
dels 80.✒


