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NOVEL·LA LLUÍS LLORT

Ballbona i
les gallines

a brillant productora d’animació
Aarman va presentar l’any 2000
Chicken run, un llargmetratge en

què unes gallines de plastilina, acombo-
iades amb referents cinematogràfics, fu-
gien d’un camp de concentració/galliner.
La Dora, que protagonitza Joyce i les galli-
nes, també fuig, del seu present anodí i a la
recerca del sentit de la vida. I corre.

Finalista del primer premi de novel·la
d’Anagrama en català, Anna Ballbona de-
buta en el format amb una obra que cal
agrair per la seva personalitat i per un ús
del llenguatge excel·lent i riquíssim. És
una novel·la diferent, amb voluntat o
consciència de ser-ho, però sense forçar,
sense que la trama o l’estil resultin pe-
dants, ni intel·lectualoides, ni pretensio-
sos. “Quina mania d’assemblar-nos tots
amb tots, com més identificables i repeti-
tius millor!”, hi llegim.

La Dora és una jove periodista de sego-
na o tercera fila ofegada per la rutina, si-
tuació que Ballbona aprofita per criticar la
premsa actual i les seves qüestionables
prioritats. El personatge viu en un poble
del Vallès Oriental i ofereix una sèrie
d’opinions de la perifèria, sigui marginal o
benestant. “Algun dia la gent s’adonarà
que és a la perifèria on passen les verita-
bles aventures a tenir en compte. [...]
Conceptualment, la gallina és un ésser
pensat per viure a la perifèria.” És una bo-

L

na observadora de l’entorn i capta punts
d’interès, retalls valuosos com ara una
conversa, al tren, entre malalts mentals.
Però també és una bona observadora del
seu interior, dels sentiments que l’aturen,
que la mouen.

En un viatge a Dublín, després d’una
soporífera lectura de Joyce i prenent unes
pintes en un pub, un noi li explica que
col·lecciona gallines, i de tot el món, com a
animals de companyia. El que podria ser
anecdòtic obre un nou univers a la Dora i,
a partir d’aquest instant, tot pivota a l’en-
torn de les gallines, cosa que ja s’insinuava
amb records d’una infantesa a pagès. La

descoberta de l’obra i figura de
l’artista Banksy i la predisposi-
ció al canvi, a córrer (riscos, fent
running i en Vespa), acceleren la
Dora. Les seves accions i perfor-
mances gallinàcies a la urbanit-
zació de luxe de Besllum, on
pinta eslògans antisistema i ga-
llines, amputa branquillons de
gerani i deixa la firma de Banx i
alguna de les targetes de propa-
ganda de sanadors que acumula,
la conduiran cap a una redemp-
ció que pot obrir la ment a més
persones. “Si el moment epifà-
nic de Joyce i les gallines a Du-
blín havia significat, per a la Do-
ra, un impuls, una gambada en-
llà, un punt d’inflexió, ara actua-
va amb la generositat i l’estima
universal de voler escampar i
compartir amb els altres la bona
nova que les coses es poden cap-
girar.”
    Anna Ballbona (Montmeló,
1980), periodista i poeta, segura-
ment aboca més elements auto-
biogràfics del que estaria dispo-
sada a admetre, però no importa
gens, perquè no posa el perso-

natge per davant, hi posa una visió de vida
que, sense escapar de determinats límits, és
perifèrica i rica. Tot amb un subtil sentit de
l’humor i, molt destacable, un estil treba-
llat, efectiu i impecable, amb un català que
combina el registre culte, l’actualitzat i el
tradicional, ple de verbs i expressions (per
desgràcia) no prou habituals que incorpora
al text sense que grinyoli, sense fer-ne os-
tentació, amb l’envejable naturalitat amb
què canvia de temes i afegeix reflexions.

Ballbona s’ha posat a córrer en narrativa
amb una gambada ferma. Esperem que la
cursa sigui una marató. Corre, Ballbona,
corre, que et seguirem. ❋
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NARRATIVA ÒSCAR MONTFERRER

Els temps que van ser
istòries de mar és un d’aquells lli-
bres d’aspecte inofensiu, magres
de volum, que tenen el mal cos-

tum de passar desapercebuts en un pres-
tatge d’una llibreria. En aquest cas, deixar-
lo enrere seria un error.

L’autor, l’Ignasi Revés, ha esmerçat
temps i ganes a parlar amb gent que, al
llarg de la seva vida, ha estat en contacte
directe amb el mar –o amb la mar–.
D’aquestes converses en surten apunts,
petites cròniques, ressenyes, transcrip-
cions. I d’elles, en surt un recull d’expe-
riències que, aplegades, evoquen un món,

H una manera de viure, una manera de fer,
que ja pertany al passat.

És una proposta que té un què de me-
langiosa, un punt d’enyorança dels dies en
què, malgrat les complexitats que sempre
acompanyen aquesta cosa que es diu que
és la vida, viure era més senzill. És fàcil
pensar que, en parlar de les coses del mar,
de les coses de la pesca, aquest llibre tria
els seus lectors. És fàcil pensar-ho, però
fer-ho és un error. Les converses provenen
de la realitat viscuda i aporten les refle-
xions i els records dels que han viscut allò
de què parlen. Així, aquest fet aporta la

necessària dosi d’universalitat que fa que
el llibre pugui temptar i seduir tothom:
sense caure en les filosofades, la recerca
del sentit de la vida és present en totes les
pàgines: les anècdotes que s’hi expliquen,
intensament humanes, són vehicles de lu-
xe. I, encara, un valor afegit: víctimes de la
uniformitat del llenguatge que plana sobre
el català, Històries de mar fixa unes parau-
les i unes expressions que no acostumen a
aparèixer en el món del negre sobre blanc
tot i que són la mostra més genuïna de la
llengua viva. Aquestes Històries de mar val
la pena conèixer-les i gaudir-ne. ❋
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