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Consciència de classe
 La narradora, poeta i periodista Anna Ballbona rep el cinquè premi Llibres
Anagrama amb ‘No soc aquí’, una novel·la sobre les implicacions familiars

L’obra plan teja el
“des clas sa ment,
la consciència de
classe i l’accep -
tació del món d’on
vens”

DAVID CASTILLO - BARCELONA

La nar ra dora, poeta i peri o dista valle sana
Anna Ball bona (Mont meló, 1980) ha rebut
el cinquè premi Lli bres Ana grama amb No
soc aquí, una novel·la sobre les impli ca ci- 
ons fami li ars, que Mita Casa cu berta, por ta- 
veu del jurat, va defi nir com a “tronc fami- 
liar”. L’obra sor tirà al març i l’edició en cas- 
tellà està pre vista al juny. El 2016, Ball bona
ja havia que dat fina lista de la pri mera edició del premi català de la pres ti gi- 
osa edi tora amb Joyce i les galli nes, un lli bre que Jordi Her ralde va rebre
amb entu si asme i va tra duir al cas tellà, i va ser con si de rat un dels debuts
nar ra tius més des ta cats de la tem po rada. El currículum de l’escrip tora ve,
però, de lluny. Fa dotze anys va acon se guir l’Ama deu Oller per a poe tes
inèdits de la parròquia de Sant Medir amb l’ago sa rat La mare que et
renyava era un robot i ha pas sat la joven tut per redac ci ons de dia ris, entre
els quals El Punt Avui. Ball bona és una rea li tat, i el finíssim sen tit de
l’humor i de la iro nia, que des ta cava Her ralde, ha estat una de les prin ci pals
moti va ci ons que han por tat el jurat a ator gar-li els 6.000 euros de dotació.
La novel·la havia par tit d’una beca Mont ser rat Roig.

La narradora, poeta i periodista vallesana Anna Ballbona, ahir en un hotel de
Barcelona ACN
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Esplen do rosa i humil, l’escrip tora va par lar en to distès en la roda de
premsa. Va accen tuar que No soc aquí és una novel·la sobre la infància, la
joven tut i l’entrada a la uni ver si tat. Amb un punt de vista en pri mera per- 
sona, no té refe rents geogràfics ni per so nals explícits, a banda del “des clas- 
sa ment, la consciència de classe i l’accep tació del món d’on vens.”

Mita Casa cu berta va ser con tun dent en la seva valo ració com a jurat: “D’una
idea vapo rosa, estrambòtica i aleatòria, això que s’ano mena tronc fami liar,
mira de con so lar-se la nar ra dora al prin cipi de la novel·la. Però ella acaba
des co brint –i nosal tres també– fins a quin punt allò que després de Nata lia
Ginz burg conei xem com a lèxic fami liar la manté incrus tada en aquell tronc.
El do de la pro ta go nista (i de l’autora) de No soc aquí és la capa ci tat de des- 
mun tar-lo, el lèxic fami liar, a través d’una iro nia fina, pre cisa i invi si ble que
desac tiva aquells fan tas mes vapo ro sos, estrambòtics, ale a to ris, intrans fe ri- 
bles i para lit zants, i els con ver teix en lite ra tura amb valor uni ver sal.” En ter- 
mes també elo gi o sos es va mani fes tar una altra mem bre del jurat, Imma
Monsó: “No soc aquí ens endinsa en la vida d’una família que fa qua tre dies
vivia a la perifèria rural de Bar ce lona: un món de pagès que no res pon al
tòpic, un tipus de vida que ha estat arra sat pel tei xit urbà i del qual aquesta
novel·la és un tes ti moni i un esplèndid retrat.”

Roda lia de la metròpoli

Ball bona retrata un món rural de la roda lia de la metròpoli, “a mitja hora de
Bar ce lona, sense espe ci fi car”, on les fàbri ques i els polígons indus tri als con- 
vi uen amb les gran ges i les masies, on ella també es va criar. La pro ta go nista
és la pri mera de la família a anar a la uni ver si tat, i l’obra ser veix també per
tren car tòpics sobre la visió de la Cata lu nya bur gesa i ignora tot el rere fons
del país.

L’obra està car re gada de per so nat ges secun da ris rics en mati sos, com ara els
avis i un reme ier que li diu que té un do per tra ves sar fron te res: “Hi ha fron- 
te res que sem bla que només s’hagin d’obrir amb un con jur. No són exac ta- 
ment bar re res, ni línies rec tes, ni fan un tall net. Tam poc són fron te res ima- 
ginàries ni por tes que fran que gin el pas a un món paral·lel, sinó llocs, situ a- 
ci ons i cir cumstàncies ben reals; fron tis ses entre mons que des a pa rei xen i
d’altres que mal den per treure el cap. Pot ser que les tin guem aquí al cos tat,
però veure-les, enten dre’n els meca nis mes i final ment cre uar-les pot dema- 
nar tota una vida.”

No soc aquí conté els ingre di ents que l’escrip tora ja havia plan te jat en la
seva pri mera novel·la, però ara en pri mera per sona, man te nint l’humor i la
iro nia. La Mila, la nar ra dora d’aquesta novel·la, va néixer a finals dels anys
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setanta en un barri apar tat i mal urba nit zat, encai xo nat entre una auto pista,
un cemen tiri i un polígon indus trial. Filla de page sos que van haver de can- 
viar el trac tor per la cadena de mun tatge, en el seu lèxic fami liar més remot
sobre sur ten els mots pòrtland, del ciment amb què van tapar l’era de casa,
i ken ne bec, de les pata tes que plan ta ven a l’hort. Els pares no la duien de
vacan ces ni a sopar fora, però la por ta ven a veure un curan dero que un dia li
va dir que tenia un do que s’ani ria mani fes tant amb el temps.

Ara que espera una cri a tura, la Mila intenta esca tir els motius de l’estra nyesa
que l’ha acom pa nyat des de sem pre, un ser-hi i no ser-hi, una certa per ple xi- 
tat envers els pro pis orígens. Enfi lant records i parau les, apama els límits i la
força d’aquell món here tat, reme mora els seus assa jos d’ober tura a dues ciu- 
tats que des criu amb fas ci nació, Bar ce lona i París –on ha fet l’Eras mus–, i es
pre gunta què ha per vis cut de tot allò en ella i què trans metrà a la seva filla.
Els edi tors des ta quen “una prosa de dring cris tal·lí i un pun xant sen tit de
l’humor que oscil·la entre la ten dresa i la mala llet”. Ball bona ha escrit “una
inu si tada novel·la de fron tera, l’auto re trat d’una dona que troba la seva veu
–pot ser aquell do– i el seu lloc al món”.

El Punt Avui 21/01/20




